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M.i.p.V _ short bio 

Músicas intermináveis para Viagem (aka M.i.p.V) faz música instrumental, trip rock, minimal, e 
teve sua estréia em abril de 2004, em Porto Alegre/RS. Com três discos lançados no Brasil e 
Alemanha, a banda segue atuando no cenário independente europeu e brasileiro e lançou seu 
último álbum ‘Modus Continuous’ em Berlim pelo selo próprio Yellow Castle. 

O primeiro álbum, “Músicas intermináveis para Viagem” (2006 - DIY/Tratore/RN-14), recebeu 
excelentes críticas e foi indicado ao Prêmio Toddy/Dynamite 2007 de melhor álbum 
instrumental do ano. O segundo, “M.i.p.V II” (Solaris Empire/Broken Silence), produzido e 
lançado em Berlim em 2011/2012, foi elogiado na imprensa especializada alemã, sendo a 
M.i.p.V comparada a bandas como Durutti Column, Tortoise, Department, Clair Obscur, Neu! e 
La Düsseldorf.  

O terceiro disco ’Modus Continuous’, lançado em 2016, traz seis tracks com influências de 
krautrock, noise, post-punk, dark jazz e música experimental. Produzido em Berlim e Nova 
York, ’Modus Continuous’ foi mixado pelo produtor e músico novaiorquino Martin Bisi (*), do 
legendário BC Studio em Brooklyn-NY, com masterização do músico e produtor alemão Kurt 
(Pyrolator) Dahlke. O disco traz também uma homenagem ao dramaturgo anarquista Antonin 
Artaud. 

M.i.p.V tem influências de post-punk, post-rock, ambient music, krautrock, psicodélico e 
experimental, e um estilo ‘guitarra+bateria’ único, que resulta muitas vezes em temas 
mântricos ou soundscapes. Desde 2009 a banda está baseada em Berlim, onde a guitarrista 
LauraL (aka Laura Leiner) atua com bateristas convidados e desenvolve também seu trabalho 
solo. No Brasil, colaboram com o projeto os bateristas Dudu Essarts e Pitchu Ferraz.  

- A faixa “Bring me your sea that I give you my ocean” (Traga-me seu mar que eu lhe dou meu oceano), do álbum 
‚Modus Continuous‘, foi lançada como Single em dezembro de 2014 e está disponível para free download:  
https://mipv.bandcamp.com/track/bring-me-your-sea-that-i-give-you-my-ocean 

(*) Martin Bisi, que está na produção do disco, iniciou seu estúdio em NY ao lado de Brian Eno e é conhecido por 
ter gravado, ao longo de 30 anos, bandas como Sonic Youth, Swans, Helmet, John Zorn, The Dresden Dolls, White 
Zombie, entre outros nomes da cena rock/pop, incluindo o single “Rockit”, de Herbie Hancock (Grammy em 1984). 

https://mipv.bandcamp.com/track/bring-me-your-sea-that-i-give-you-my-ocean


Press / Alemanha:  
"Wow. Esta é finalmente uma real descoberta... „M.i.p.V II“ - não é novidade - é o segundo disco da 
dupla, e que realmente é uma maravilhosa e (até onde é possível nestes tempos post-pós-modernistas) 
inovadora mistura de krautrock, pós-punk e PostRock. E se pode absolutamente comparar com algo como 
Neu!, Durutti Column e Tortoise: uma clara e acentuada bateria, um ameaçador baixo do início dos anos 
80, um experimentalismo controlado e guitarra com atitude psicodélica. Mais uma vez: Wow.” Karsten 
Zimala (Westzeit-2012)  
“"M.i.p.v II" é o segundo álbum, e na minha opinião, especialmente impressiona com um som que sempre 
me leva longe, de volta nos anos 80”, MF (Revolver clube.de-2012) 
“As vezes silencioso, as vezes mais rápido, mas nunca frenético, M.i.p.V produz uma sonoridade de 
sonho que nem não tem início nem fim, mas segue uma grande estrada. Loops trazem uma variação e 
"Medo da Morte", com a cantora convidada Miss Vergnügen, cai corretamente neste contexto.” Giuliano 
Benassi (laut.de-2012) 

Press / Brasil:  
“E de Porto Alegre vem uma banda que traduz fielmente o espírito do título do seu CD (‘Músicas 
intermináveis para Viagem’). (..) O disco inteiro é uma experiência sensorial. (...) As músicas não 
chegam ao minimalismo exagerado de Phillip Glass, mas com certeza deixam perguntas intermináveis a 
quem escuta este belíssimo trabalho de uma banda que já esteve na Alemanha e em breve começa a 
viajar para divulgar um dos melhores CDs instrumentais lançados no último ano”. Luciano Vitor 
(Dynamite online-2007) 
“Abra sua mente e deixe entrar o ‘Músicas intermináveis para Viagem’, dupla de Porto Alegre que abre 
mão da estrutura comum de canção pra se dedicar a temas instrumentais interessantes que se baseiam 
em rock, mas que trazem a influencia do trip hop, do jazz e da música eletrônica. O lance aqui não é 
experimentalismo vale-tudo, mas sim o que eles chamam de trip rock, feito a partir de dedilhados de 
guitarra viajantes.” Gustavo Mini (Ipanema FM online - 2006) 
“O grupo gaúcho de nome quilométrico faz um som instrumental muito interessante, meio retro e cheio 
de atmosferas e viagens. Algo assim trip rock. As guitarras sobrepostas são exploradas como elementos 
condutores da viagem. (...) O destaque fica realmente para os temas intrincados e texturas criativas que 
suscitam paisagens.” (Tribuna do Norte online – 2007) 

Links:    
band website: www.mipv-musik.com     
http://mipv.bandcamp.com/ 
https://soundcloud.com/mipv 
https://www.youtube.com/user/musicasinterminaveis 
https://www.facebook.com/musicas.viagem 
https://soundcloud.com/yellow-castle 

 

Contatos:  
Yellow Castle - arts & actions 
infos@mipv-musik.com / yellow.castle@hotmail.de 
+49 (0) 152.17600418
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