
METAMITO

 

Projeto musical a solo por António Miguel.

BIOGRAFIA

 

 

 
Metamito nasce com as gravações caseiras de ideias músicais de António Miguel,  músico de

22 anos da periferia Lisboeta. A criação de paisagens sonoras surge-lhe como um reflexo,

uma resposta automática às suas deambulações metafisicas, que se vão materializando

musicalmente. O seu fascínio pelos fenómenos da consciência, do sonho, do amor e da

relação sujeito/objeto  surgem assim de forma natural nas canções.  

 

"Sinto a música como algo algo mais do que uma arte ou linguagem. A música é tao antiga como

o humano e acredito que  uma canção pode  (e deve) ser uma verdadeira estrada mental, capaz

de levar o ouvinte e o seu criador aos locais mais remotos da sua mente. O elo entre a emoção e

a música é, para mim, mágico". - A.M.

MÚSICA

 

A sonoridade é  diversificada e em constante mutação, sendo díficil de a fechar numa caixa.

Atualmente podemos ouvir elementos de dream/bedroom pop, rock psicadélico, indie e lo-fi,

entre outros. Algumas das suas referências musicais são Tame Impala,  Connan Mockasin,  

 Melody's Echo Chamber, Boogarins, Gorillaz...

 

Ao vivo, inspira-se em artistas como Tash Sultana, Noiserv, FKJ e binkbeats para apresentar

as suas músicas em formato one man band, tocando diversos instrumentos, com uma

Loopstation no coração de tudo. O seu maior recurso é a guitarra e a voz, mas recorre

também a sintetizadores e efeitos variados.  Todas as camadas são criadas no momento, e

cada concerto é sempre diferente do anterior, havendo bastante espaço para improvisação.

 

 

CONCERTOS 

 

 

 
Espaço Cultural Com Calma  [LIS]

L'atelier De Pilar Guell [BCN]

Meteoro [BCN]

Nirvana Diner [LIS]

Festival Aqui ao Lado [LIS]

 

metamitomusic@gmail.com

 

+351 91 755 26 27

CONTACTOS

 

 

"Reflexo" [EP], o lançamento mais recente.

 

Feito de forma totalmente independente, desde a

composição à distribuição. Gravado em casa e

masterizado nos Black Sheep Studios, é um primeiro

trabalho  bastante cru e íntimo, de sonoridade etérea e

reverberada. Tem a sua inocência e honestidade caseira, 

 tal como o seu anterior lançamento online, o Single "Cura".

 

https://open.spotify.com/artist/1N04E5TW0i6e1AU5jyD9I7
http://www.instagram.com/metamito
https://www.youtube.com/channel/UCuqL1enIh4ckT_1obQYeiHg
http://www.facebook.com/metamitomusic
https://music.apple.com/us/artist/metamito/1446365532
http://metamito.bandcamp.com
https://open.spotify.com/album/2pDZMW0WIceM9QHfJ9OpWO
PDFescape
Underline

https://www.youtube.com/watch?v=NndtQSmawWk

