
Filipe Alvim - Zero EP (Pug Records, 2013)

Após tentativas frustradas de montar bandas em Juiz de Fora, Filipe Alvim foi passar uma 
temporada no Rio de Janeiro decidido a fazer sucesso em carreira solo. Sob o sol carioca 
e acompanhado de novos amigos, ele gravou Jardim do Amor, cujos versos poderiam ter sido 
escritos por Jorge Ben ou por um garoto durante o intervalo da escola. Embalado por 
arranjos tropicais, Filipe abdica de algumas rimas enquanto faz questão de esbarrar no 
máximo de clichês; e, quando a fórmula ameaça desandar, a canção termina antes dos dois 
minutos. Sem tempo hábil para decidir se gosta ou não de algo tão piegas, só resta ao 
ouvinte a certeza de que precisa ouvi-la mais uma vez. Nascia um hit, provando que aquele 
moleque de 19 anos servia para alguma coisa.

Mas nem todos os dias são ensolarados. Durante um ano morando em Belo Horizonte, Filipe 
amargou tardes entediadas que inspiraram Sofá e Passageiro, duas faixas que destilam 
pequenas doses melancolia juvenil. Sem sucumbir à apatia, ele reuniu ânimo para encarnar 
uma guitar band e gravar mais dois petardos: Domingo, que ainda vai curar muitas ressacas 
com seu refrão guiado por guitarras que evocam os anos 90, e A Divisão, uma espécie 
de shoegaze acidental, onde uma sólida camada de guitarras convive com mais uma letra 
simples e honesta.

Terminado o processo de gravação dessas cinco músicas, Filipe Alvim se considerava outra 
pessoa. Com 22 anos, pai de uma pequena garota, acumulando problemas e novas composições, 
ele retornou a Juiz de Fora, onde conheceu seus conterrâneos da Pug Records, que acaba 
de lançar o EP que Filipe batizou como Zero, gravado numa época em que ele achava que 
não sabia nada da vida.

---------------------------------------------------------------------------------------

Filipe Alvim - Vida Sem Sentido 7” (Pug Records, 2016)

Ainda em 2013, Alvim começou a produzir um disco na pacata Juiz de Fora e abortou o 
projeto quando percebeu que não alcançaria a mesma estética radiofônica de sua estreia. 
Após acumular problemas e novas composições ao longo dos últimos três anos, ele foi para o 
Rio de Janeiro, no início de 2016, disposto a gravar o primeiro single de um LP planejado 
para o segundo semestre. Voltou endividado para Minas Gerais, mas com um hit armazenado 
em seu pen drive Kingston.

Vida Sem Sentido sugere a imagem de um crooner acompanhado por uma banda bem vestida e 
traz versos autobiográficos sobre a convivência entre pai e filha. O instrumental mantem-se 
pungente enquanto a voz de Filipe Alvim ameaça sucumbir em versos vagos sobre a inércia 
que paira sob o cotidiano. É o tipo de letra que qualquer ouvinte logo se identifica, 
criando significados particulares ao se colocar como personagem daquela situação – tanto 
que o clipe enverada por outras interpretações.

Zero alternava vibes entediadas com injeções de ânimo, já Vida Sem Sentido condensa 
esses extremos em uma dicotomia constante do primeiro ao último acorde embebido em 
efeito chorus. Há um clima de baile ao mesmo tempo em que serve como trilha para tragos 
solitários. Amargurada demais para dançar, pop demais para cruzar os braços. Ao final, o 
solo de guitarra sugere uma redenção, mas já é tarde para esboçar um air guitar.

O single Vida Sem Sentido foi lançado em maio de 2016 pela Pug Records, no formato virtual 
e em edição super limitada de vinis autografados e beijados. Corroborando com o aspecto 
dúbio da canção, cada lado traz versões bem diferentes. O lado A foi produzido por Braulio 
Almeida, em Cavalcante, zona norte do Rio. O lado B traz um registro demo de 2013, gravado 
em Juiz de Fora por Corellio Rosa.

Vida Sem Sentido será incluída no tracklist de Beijos, primeiro álbum cheio de Filipe 
Alvim, previsto para o segundo semestre de 2016.
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Filipe Alvim - Beijos (Pug Records, 2016)

Para informações atualizadas sobre esse lançamento, visite www.database.fm/filipe-alvim

http://www.database.fm/filipe-alvim

