Orfélia
Dupla combina música brasileira e portuguesa
Filipe Mattos deixou o Brasil e Anaïs Thinon mudou-se de Portugal, ambos com o
desejo de se encontrar através da música. Acabaram encontrando um ao outro em
Berlim. Os dois estudaram por anos: Filipe atendeu Conservatórios de música por nove
anos e é um guitarrista obcecado por
harmonias. Anaïs estudou canto lírico e
piano clássico, além de ter formação em
artes performativas.
O primeiro encontro dos dois aconteceu
em 2017, e em um palco: Filipe tocou em
um show para uma banda em que Anaïs
era a cantora. Pouco tempo depois, eles
eram parceiros na música e na vida.
Juntos, Filipe e Anaïs tiveram então a ideia
de criar um projeto que expressasse em
imagem e som as suas ligações afetivas, culturais, históricas. Um projeto musical com
uma jornada. Acaso e destino tornaram-se harmonia e esses encontros criaram O
 rfélia:
enraizado em ritmos da música Brasileira e Portuguesa, alimentado numa história em
comum, brilhando uma luz própria, vibrando um som único.
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Retratos Temporais
Em 2018 Filipe e Anaïs começaram a se apresentar em Berlim como uma dupla. Pouco
tempo depois, com um baixista e um baterista no projeto, o duo virou banda. Os
concertos cresceram, o público correspondeu e, assim, o desejo de gravar as próprias
canções ganhou força. Eis que, em novembro de 2019, Orfélia lançou seu primeiro EP:
Retratos Temporais.
Em quatro canções, o EP ﬂerta com a
Bossa nova e o Fado, com o Samba e a
música Psicodélica. Suas letras falam de
sentimentos pessoais, personagens
históricos, realidade e ﬁcção, para assim
criar imagens que mudam diante de cada
olhar, mas que não se esgotam no
tempo.
O lançamento de Retratos Temporais
também marca uma mudança importante
na vida de Orfélia. Após quase dois anos
na Alemanha, Filipe Mattos e Anaïs
Thinon resolveram levar a vida para Portugal. Agora em Lisboa, a dupla está a organizar
o lançamento de videoclipes das músicas do EP, a gravação de um álbum LP e uma
turnê por Portugal e Europa.
Orfélia quer mesmo é cantar.
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