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Imagine um mundo onde certas criaturas possam dominar os elementos da natureza. Um
mundo onde você pudesse fazer chover?
Nesta história, um xamã possuiu esse poder. Descubra aqui como ...
O xamã Ahuirán reza em sua morada para seus ancestrais Astecas. Ele pede que eles
intervenham com os deuses para que ele possa se aproximar dos espíritos da
natureza. O xamã olha para uma árvore, imaginando como seria se pudesse alcançar
suas alturas e fumar em direção às nuvens. Depois de iniciada a cerimônia de
tabaco, ele sobe na árvore e alcançando seu topo, encontra uma criatura dançante
trancada dentro de uma estranha fruta aquosa.
Transferindo sua conexão com as forças da natureza, o xamã pede aos espíritos que
evoquem a garoa para irrigar as plantações. Em vez disso, uma tempestade aparece,
perturbando o habitat pacífico da criatura aquática indefesa. Lutando para se
defender da agressividade do elemento água, a criatura aquática percebe que a
liberdade é uma jóia valiosa. Fugir de sua existência inquieta o levará para fora
do seu próprio mundo e da sua prisão física.
No final da história, vemos que a morada do xamã é na verdade a árvore representando uma silhueta feminina de uma mulher de saia.
Nas civilizações, as sociedades humanas sempre tiveram relações diferentes com os
elementos da natureza. O álbum "Solar Time’s Fables" conta essas histórias
capturadas em um vestígio do tempo. "Smoke For The Clouds" fala sobre o elemento
água e deixa você com a pergunta: "Como devemos moldar nosso relacionamento com a
natureza nos tempos atuais?"
Siga os links abaixo para assistir a série de curtas-metragens e o videoclipe
completo. https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F
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Fabulae Dramatis é uma banda eclética e de mente aberta, que mistura música de
vanguarda com metal progressivo.
Música além das fronteiras, gêneros e culturas; riffs pesados de guitarra;
melodias harmoniosas de saxofone e jazz; uma mistura de tango e metal; batidas
étnicas e percussão; vários estilos de vozes, como ópera, hard rock e grunhidos é o que você pode esperar dessa banda.
Sua música foi descrita pela revista Classic Rock Society como tendo “profundo
pensamento e atenção insular” prestada a ela com “os espíritos de Zappa e
Beefheart”.
Tradução: Luciana Brito

