RELEASE - MATHIAS LOBO

Mathias Lobo é guitarrista e compositor brasileiro que lança seu primeiro trabalho de
música instrumental em 2020. O trabalho contém seis músicas que formam um EP
de composições nascidas de violões e guitarras melódicas, sempre com referências
de música brasileira.

As composições focam nos arranjos e timbres das guitarras de Mathias Lobo. As
melodias, por vezes cíclicas, remetem a memórias e buscam uma narrativa musical
bem marcada com começo-meio-fim. Essas linhas melódicas se transformam no
principal atrativo da música.
O EP tem composições de estilos variados mas sua essência está no rock, seja por
conta das guitarras, símbolo máximo do estilo, seja pela energia e voracidade do
som. Todas as músicas de Mathias Lobo estão ligadas a um sentimento ou
condição humana: amor, alegria, solidão, melancolia, medo, etc. São músicas que
partem de dentro do compositor, que revelam o homem e suas identidades.

Mathias Lobo gravou dois discos com a banda cearense Água de Quartinha entre os
anos de 2000 e 2016 e percorreu, com o grupo, todos os principais festivais e
mostras do Nordeste. Em 2013, ainda com a Água de Quartinha, recebeu o Prêmio
Hangar de Música Nordestina em Natal-RN na categoria Hangar Nordeste. Também
tem se dedicado a compor trilhas sonoras para o cinema.

ENGLISH RELEASE - MATHIAS LOBO

Mathias Lobo is a Brazilian guitarist and composer who launches his first
instrumental music EP in 2020. This six-tracks EP brings compositions created by
eletric guitars and melodic guitars, with influences of Brazilian and Latin rhythms.
The compositions focus on the arrangements and timbres of the Mathia's guitars. His
melodies, sometimes cyclical, refer to memories and seek a well-marked musical
narrative with a beginning-middle-end. These melodic lines become the main
attraction of music.

The EP has compositions of varied styles, but its essence is in rock and roll, whether
due to guitars, the ultimate symbol of style, or the energy and voracity of sound. All
of Mathia's songs are linked to a human feeling or condition: love, joy, loneliness,
melancholy, fear, etc.

Mathias Lobo recorded two albums with Água de Quartinha band between the years
2000 and 2016 and toured, with the group, all the main festivals and shows in the
brazilian Northeast. In 2013, still with Água de Quartinha, he was awarded by the
Northeast Music Hangar Award in Natal-RN in the Northeast Hangar category. He
has also dedicated himself to soundtracks for cinema.

