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Fungo lança novo 
álbum em cassete
F#8 . Novembro 2018

Em 2016, Bruno Pereira lançou, sob o pseudónimo 
Over8, o álbum Dharma, a primeira edição Fungo em 
formato cassete. Naquele que foi o terceiro álbum 
enquanto Over8, o músico decidiu acabar com este 
projeto, investir e reequipar o seu estúdio caseiro. Pouco 
mais tarde, apresentou à Fungo um novo álbum, agora 
na pele de Tropic Noir.  Em Bay, Bruno Pereira reinventa-
se, e só não surpreende porque o talento sempre lá 
esteve. 

O álbum sai na última semana de Novembro, em 
cassete e em formato digital (Bandcamp Fungo Label), 
ficando disponível na maioria das lojas online em 
meados de Dezembro. Entretanto, já está disponível 
na Bandcamp da Fungo o single “Pill”, que conta com 
dois originais e com remisturas de Bleid e de Caspian.
Bay é a estreia de Tropic Noir, um álbum sólido e 
musicalmente rico, que rapidamente muda de um 
registo mais experimental para paisagens celestiais.

Composição, produção e masterização: Bruno Pereira
Artwork:Lucas Gutierrez
Fungo F#8. 2018 

Formato: Cassete + digitak + A3 poster em risograph
Edição limitada de 60 cassetes

Tracklist

Lado A (39:00)
1 - Introdução nº1
2 - Sand
3 - Lazy
4 - Maya Bay
5 - Verberation
6 - Introspective
7 - Paralysis
8 - Pill

Lado B (37:00)
9 - Movement
10 - Diethylamide
11- Space
12 - One Leg

13 - Pill (BLEID Remix)
14 - Verberation (Caspian Reshape)

Tropic Noir, projeto de Bruno Pereira que vem no 
seguimento de Over8, pseudónimo que abandonou 
em 2016. Neste novo projeto, o músico põe em relevo a 
sua aptidão por batidas lentas e pelo experimentalismo, 
onde a sobriedade e a subtileza que sempre lhe 
conhecemos surge mais refinada.

https://www.facebook.com/tropicnoir

BLEID, representa uma nova geração esclarecida 
e fresca: entende a música como um contínuo que, 
independentemente da forma, existe para (re)mexer 
a alma - e por isso pode ir do drone hiper visceral à 
música de dança mais colorida e sincopada sem 
comprometer o seu cariz evocativo. 

https://www.facebook.com/BLEIDDD

Caspian, este produtor francês é um ativista da cena 
techno desde 1999 e rapidamente se tornou numa 
importante figura do movimento rave do oeste de 
França. Enquanto produtor, a sua música circula por 
diferentes variantes do techno. 

https://soundcloud.com/caspian-aka-mox

Lucas Gutierrez, artista digital e designer industrial 
argentino a viver em Berlim, Lucas Gutierrez é um dos 
elementos nucleares do coletivo Fungo e responsável 
por toda a sua componente vídeo. Especializado em 
projetos audiovisuais em tempo real, tem marcado 
presença em vários festivais europeus e sul americanos.

https://www.lucasgutierrez.com



Fungo

Colectivo existente desde 2010, a actividade Fungo 
tem-se centrado na música e na relação entre esta 
e as artes visuais. Paralelamente aos projectos que 
os seus elementos têm apresentado em diversos 
espaços portugueses e europeus, em fungo.pt divulga 
o trabalho de artistas visuais e é também a partir de 
lá que A Guerra dos Mundos, série de podcasts que 
mantém desde 2012, vai servindo de montra para o 
trabalho de Djs e produtores nacionais e internacionais. 
Mantém residências bimensais no Damas e no Lounge, 
ambos em Lisboa, nas quais tem apresentado diversos 
projectos de originais.

Em 2014 estreou-se como editora, tendo se 
especializado na edição de cassetes a partir de 2016.

Em 2015 iniciou o programa quinzenal “Fungo 
Transmission”, que mantém na Rádio Quântica, um 
canal que serve não só para partilhar música com 
a qual se identificam como também para explorar 
experiências de improvisação utilizando música 
gravada em cassete e instrumentos electrónicos 
tocados ao vivo.

Na área das artes performativas, Fungo criou e 
apresentou os projectos Regressar Leva Sempre Muito 
Tempo e Ballet Statique, que combinam as áreas da 
dança, vídeo e música.

https://fungo.pt
https://fungolabel.bandcamp.com
https://soundcloud.com/fungo-label
https://facebook.com/fungoproject
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