Seychelles 13 anos
Em atuação desde o início da década passada, o Seychelles completa 13 anos
de carreira em 2015 com 3 álbuns e 3 EPs lançados. Neste ano, o quarteto
também celebra uma década de lançamento do seu disco de estreia, Ninfa do
Asfalto (Reco Head).
A banda opta por construir uma trabalhada sonoridade que bebe diretamente
no rock da década de 1970. Seu trabalho é eminentemente urbano, nascido
da loucura da cidade grande, da aglomeração de sons de buzinas e
reclamações de trânsito, que acabam por inspirar as linhas de baixo e solos
de guitarra.
Distorções que nasceram nas mãos de bandas como Secos e Molhados e
Mutantes ganham uma camada extra urbana e dançante. Com letras que
privilegiam a poesia e temas adultos e universais, as canções são geralmente
críticas, mas tratadas de forma lúdica e bem humorada.
Em sua trajetória ao vivo, o já quarteto participou de importantes festivais e
projetos. Em 2005, se apresentou no palco principal do 5º Fórum Social
Mundial, em Porto Alegre (RS). No ano seguinte, foi convidado para encerrar
a 5ª edição do Araraquara Rock, festival de destaque no interior de SP. Em
2009, tocou na Virada Cultural de São José do Rio Preto (SP), ao lado de
artistas como Ludov, Arnaldo Antunes e Sepultura.
Em 2014, o Seychelles apresentou no MIS (Museu da Imagem e do Som) e
no CCSP (Centro Cultural São Paulo) show em homengam aos 20 anos do
álbum Nirvana Unplugged in New York. O disco foi apresentado na íntegra
pela banda, respeitando a ordem das faixas e os arranjos originais.
Antes disso, em 2012, à convite do Sesc Consolação, apresentou um show
em homenagem aos 40 anos dos Rolling Stones, apenas com canções da
banda inglesa.
Membro atuante da cena paulistana, o Seychelles sempre buscou parcerias e
intercâmbio com outros artistas. No album, Seychelles III (2012), Edgard
Scandurra (Ira!) canta e toca guitarra em uma das faixas. O disco ainda traz
as participações de Monique Maion e André Frateschi.
Seus integrantes participam de outros projetos musicais. O vocalista Gustavo
Garde conta com 4 discos lançados em carreira solo. Se apresentou junto
com Edgard Scandurra na Virada Cultural de São Paulo em 2011 com a banda
Os Bons Mods. Mantém junto com Monique Maion o duo Sunset. Faz parte da
banda do cantor Mauro Motoki.
O baixista Renato Cortez toca com as bandas Cérebro Eletrônico, Jumbo
Elektro, VACA, Heroes (tributo a David Bowie) e acompanha a cantora

Miranda Kassin. Atuou no processo de formação dos Pontos de Cultura do
Programa Cultura Viva, durante o governo Lula, e ministrou oficinas de
capacitação e produção musical em Software Livre em todo Brasil.
O guitarrista Fernando Coelho faz parte das bandas Mamma Cadela, VACA,
Heroes, Monique Maion, Ozório Trio. Também atua como professor de Áudio
Digital e Registro Visual Sonoro pela Unip (Universidade Paulista), e de
Sonorização no curso de pós graduação em Cenografia e Figurino pela
Faculdade Belas Artes, em São Paulo. O baterista Paulo “Chapolin” Rocha,
além do Seychelles, integra a banda Ludov.

Currículo resumido dos integrantes:
Gustavo Garde
# Cantor, compositor e intérprete
# vocalista, violonista e guitarrista do Seychelles
# Quatro discos solo lançados: "A carruagem" (2005), "Sangralove" (2006),
"Ancestral" (2007) e "Canções partidas" (2013). http://www.sey.art.br/ocavalo-da-memoria-trilogia-de-gustavo-garde/
# Mantém desde 2008 o duo Sunset, junto com a cantora Monique Maion.
Conta
com
um
disco
lançado,
“Muru-muru”.
http://www.amusicoteca.com.br/?p=6455 # Participou junto com o
guitarrista Edgard Scandurra (Ira!) e o baterista Claudio Fontes (Solano Star),
em 2008, da banda Os Bons Mods, um tributo aos clássicos da cena mod nos
anos 70 - como The Who, The Kinks, The Jam e Small Faces. O grupo foi
destaque na programação da Virada Cultural de São Paulo em realizada em
2008.
# Atualmente, também trabalha na composição e produção de trilhas com
finalidades terapêuticas, para jornadas de cura relacionadas à terapia floral.

Fernando Machado Coelho
# Guitarrista e compositor
# Além do Seychelles, acompanha as bandas Heroes (Tributo à David
Bowie), Monique Maion e Ozorio Trio.
# Mantém suas bandas autorais Mamma Cadela e VACA.
# Também atua como Professor de Audio Digital e Registro Visual Sonoro
para Produção Audio Visual e Design gráfico pela Unip (Universidade
Paulista), e de Sonorização no curso de pós graduação em Cenografia e
Figurino pela Faculdade Belas Artes, em São Paulo.

# Trabalha com captação de som direto com o video maker Pedro
Bayeux.
# Como artista plástico, desenvolve colagens e peças a partir do
reciclagem de telas usadas e outros materiais.

Renato Cortez:
# Multi instrumentista e produtor musical, atuante na cena independente de
São Paulo desde 1999.
# Baixista do Seychelles, produziu o último disco da banda, "Seychelles 3".
Toca também no VACA, Cérebro Eletrônico, Jumbo Elektro, Heroes (tributo a
David Bowie) e acompanha a cantora Miranda Kassin.
# De 2006 a 2008, fez parte da Equipe Cultura Digital e atuou no processo de
formação dos Pontos de Cultura do Programa Cultura Viva.
# Ministrou oficinas de produção musical em Software Livre em todo Brasil, a
partir do Pontos de Cultura, nos chamados “Encontros de Conhecimentos
Livres”. Esses encontros visavam capacitar os agentes locais em produção
multimídia em Software Livre.
# Atualmente, além de produzir discos de outras bandas, faz trilhas, jingles e
paisagens sonoras para filmes e publicidade em seu estúdio.
www.munizcortez.wordpress.com
Paulo "Chapolin" Rocha
# Baterista
# Estudou durante quatro anos com Claudio Tchernev na escola musical "Art
Livre".
# Frequentou aulas na Universidade Livre de Música em São Paulo, com o
percussionista Beto Caldas e a professora Lilian Carmona.
# Hoje faz parte das bandas Seychelles e Ludov.

