
               Fabulae Dramatis 
Smoke For The Clouds (Ahuirán’s Water) 

Videoclip synopsis 
Imaginează-ți o lume în care creaturile au abilitatea de a măiestri elementele            

naturii. Abilitatea de a produce ploi? În povestea aceasta, un șaman a reușit. Iată              

cum... 

 

Șamanul Ahuirán se roagă strămoșilor Azteca din propria-i locuință. Îi roagă să            

intervină împotriva zeilor, să primească darul de a se apropia de spiritele            

naturii. Se uită în sus la un copac și se întreabă dacă ar putea să-i cucerească                

înălțimea pentru a ajunge la fumul norilor. Inițiind o ceremonie de tutun, el urcă              

în copac și-i atinge culmile, roadele fructelor cele mai înalte. Acolo și găsește o              

creatură dansantă încuiată în fructele stranii zemoase ale copacului. 

 

Transferându-și legătura pe care o are cu forțele naturii, imploră spiritele să            

evoce o ploaie blândă, să irige plantațiile. În schimb, o furtună monstruoasă            

apare, alungând liniștea ploii line. Habitatul creaturii acvatice neajutorate care          

trăia în pace în vârful copacului se luptă acum să se apere de agresivitatea apei,               

realizeazând că libertatea este o valoroasă nestemată. Iar evadând din existența           

ei neliniștită, se va scoate din propria lume și din închisoarea propriului corp. 
 

Vom afla la sfârșitul istorisirii că locuința șamanului era, defapt, baza unui            

copac feminin. 

 

De-al lungul timpului, societatea umană a dezvoltat relații diverse cu elementele           

naturii. Albumul "Solar's Time's Fables" narează aceste povestiri privind         

întâmplările din trecut. În particular, "Smoke For The Clouds" adresează elementul           

natural al apei, lăsându-ți în urmă o întrebare: Cum putem modela relația noastră             

cu elementele naturii în zilele noastre? 

 

Accesați linkurile de mai jos pentru a urmări seria de filmulețe si videoclipul             

integral. https://www.youtube.com/watch?v=XdD0-CXxDGc  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F  

  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdD0-CXxDGc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlh7FzSxP_uJLeIpZID_JHmXe9ZBJOB1F
https://www.youtube.com/watch?v=MTDUjcbFZv4
https://www.youtube.com/watch?v=xHTM0KlktZE
https://www.youtube.com/watch?v=R9M246XlB2U
https://www.youtube.com/watch?v=XdD0-CXxDGc
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Fabulae Dramatis - este o trupa eclectică, diversă, open-minded ce aduce în prim             

plan fuziunea dintre avant-gardism și progressive metal. 
 

Muzică dincolo de limite, genuri și culturi. Riffuri heavy de chitară, melodii cu             

saxofon de jazz, un mix între tango și metal, beat-uri etnice și percuție, stiluri              

variate de voce precum operă, hard rock și growl sunt numai o parte din ementele               

ce pot fi așteptate de la Fabulae Dramatis. 
 

Revista Classic Rock Society le descrie muzica stârnind "ganduri profunde și o            

atenție insulară" achitată cu "spiritele lui Zappa și Beefheart" 
 

Tradus de Lorena Mitoi. 

 
 

 

 

 


