MÚSICA.
UNIVERSO.
QUÊ?
É!
POLLARES
Conhece?
ÓTIMO!
Estrela Polar - Única que permanece sempre fixa no firmamento num ponto coincidente com a projeção do
eixo da terra.
faz sentido!
POLLARES é uma banda de SPACE ROCK. Competente.
Inovadora.
constante.

COMO NASCEMOS
A Pollares foi formada em Brasília no ano de 2010 pelo baterista
Pedro Senna (ex-Age of Artemis, Tekillas) e pelo guitarrista Ugo Fonseca
(Tekillas). O nome da banda foi inspirado pela estrela Polaris, também
conhecida como a estrela Polar, já que os músicos são fascinados por
astronomia e astrofísica. Em janeiro de 2013, a banda gravou seu primeiro
EP em Brasília, com a vocalista Alexia Fidalgo (Ex-Scalene). O trabalho
teve produção de André Garotti.
Em agosto do mesmo ano iniciaram a gravação do disco “Indestrutível" no
estúdio Norcal em São Paulo com a produção de Adriano Daga (Malta) e Brendan Duffey. O disco
contou com a participação de Lucas Lima, Moisés Lima (família Lima) e Elliot Reis (Gloria).
Em 2014 com a saída de Alexia, o vocalista Walter Mourão (Fama 4, Cia. filarmônica de SP)
entrou para a banda e finalizou os vocais e composições do disco “Indestrutível".
A banda possui apenas um ano com a atual formação e já chama atenção na cena autoral de
São Paulo e Brasília por suas performances ao vivo que misturam elementos do Rock n’ Roll com
baterias eletrônicas, synths, tambores e samples. A Pollares participou de grandes festivais paulistanos
como o Projeto Bandas Novas (PBN 2014) e Manifesto Rock Fest (2015) e já se apresentou em
diversas casas noturnas de Brasília (Velvet Pub, Hide) e de São Paulo (Manifesto, Feeling Music Bar,
Café Aurora).

Indestrutível (2014)
O disco "Indestrutível" foi gravado, mixado e masterizado em São Paulo entre Agosto de 2014 e
Fevereiro de 2015 no estúdio Norcal. Foi produzido por Adriano Daga, ganhador do Grammy
Latino de Mixagem e baterista da banda Malta, e por Brendan Duffey, indicado ao Grammy
em 2012 pela gravação do disco do RPM.
O álbum possui 12 faixas (Indestrutível; Mundo Incompleto; Seu Lugar; Duas Faces; Num
Instante; Meio Minuto; Um só olhar; Somos Nossos Sonhos; A Orbitar; Quando Nós; 28; Incolor Pt.
2) em português, escritas e compostas pela banda e mais duas faixas bônus, releituras acústicas das
músicas “Meio Minuto” e “Duas Faces” (Mixadas e masterizadas por André Garotti).
Indestrutível conta com diversas participações musicais de peso. O violinista e arranjador
Lucas Lima (Família Lima) orquestrou e dirigiu as cordas nas músicas “Um só olhar”, “Seu
Lugar” e “Incolor Pt.2”. O cellista Moisés Lima (Família Lima) participou da música “Seu
Lugar”, tocando violoncelo e o vocalista da banda Gloria, Elliot Reis, canta com Walter na
música Meio Minuto.
A arte do disco tem a assinatura do artista plástico Pedro Mooniz (Fresno, Esteban) e
remete a uma temática espacial onde a Terra paira sobre um horizonte surreal. Envolvendo o nosso
planeta está o triângulo invertido que representa os três integrantes da banda, a estabilidade e a
criatividade.
“Indestrutível” foi lançado em Agosto de 2014 e está disponível nas maiores plataformas
digitais do mundo: iTunes Store, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, etc.
Em Novembro de 2014 a banda lançou seu primeiro vídeo-clipe. A música escolhida foi “Seu
Lugar” e o clipe foi ambientado em cenários arquitetônicos icônicos da cidade de Brasília. Já em Maio
de 2015 a banda lançou o vídeo-clipe de “Meio Minuto”, música de trabalho do grupo. O clipe está
disponível no canal VEVO.
A Pollares possui fortes influências de bandas contemporâneas como Muse, Thirty
Seconds to Mars, Panic at the Disco, Awolnation, entre outras, e apresenta um som vanguardista
que mistura elementos eletrônicos de Dubstep e Trance em suas composições.
VEJA E OUÇA:
www.youtube.com/pollaresrock
www.soundcloud.com/pollaresrock
Pollares
link: www.pollaresrock.com.br
www.facebook.com/pollaresrock
Contato: 11 985533923 email: pollaresrock@gmail.com Assessoria: TUDO EM PAUTA tel.: 11 5044-5558

