
  Republica, banda de rock, participa do Rock In Rio e lança o clipe 

"Intimacy Of Your Soul", do novo álbum Brutal & Beautiful 

Confirmados para o dia 24 de setembro no palco Sunset do RIR, Republica divulga o novo single 

antes de lançar o álbum Brutal & Beautiful 

 

O Republica se prepara para tocar no Rock in Rio pela terceira vez e lança, nesta sexta-feira 

(15), o clipe "Intimacy Of Your Soul". A música integra o novo álbum Brutal & Beautiful, 

gravado nos Estados Unidos e produzido por Matt Wallace, conhecido pelos seus trabalhos 

com Faith No More, Maroon 5 e Deftones. O clipe já está disponível no canal oficial da banda 

no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxI45vVX83fwGV8UACE65eQ 

A "Intimacy Of Your Soul" é o quarto single do álbum Brutal & Beautiful, que terá lançamento 

mundial no dia 22 de setembro pelo selo europeu Odyssey Music Network. O novo trabalho já 

apresentou o lyric video “Stand Your Ground”, música tema da novela Rock Story, da Globo, e 

os singles "The Maze" e "Beautiful Lie", que possui um videoclipe estrelado pela atriz  Isis 

Valverde.  

Após se apresentar no festival que é considerado um dos maiores do mundo, o Republica se 

prepara para abrir os shows do ícone Alice Cooper na Europa, em dezembro, no dia 3, em Paris 

(na França); dia 5, em Deinze (na Bélgica), e dia 07 retornam à capital francesa. Formada por 

Leo Beling (vocais), LF Vieira (guitarras), Marco Vieira (baixo), Jorge Marinhas (guitarras) e 

Mike Maeda (bateria), será a primeira turnê da banda em solo europeu. 

Para LF Vieira, guitarrista da banda, a nova canção é uma ode à libertação de sentimentos mais 

profundos que nos atormentam: 

"A música trata sobre nossos segredos mais profundos, coisas que nos 'atormentam' como 

tentações e vontades secretas. Na maioria das vezes não podemos viver e nem mesmo dividir 

com alguém. A música representa essas 'verdades' e o refrão é um grito revelando que está 

dentro de nós." 

Em sua terceira participação no Rock in Rio, o Republica retorna ao Palco Sunset no dia 24 de 

setembro e prepara um show com faixas do novo álbum Brutal & Beautiful. Na apresentação 

de "Intimacy Of Your Soul", a banda contará com a participação de Iva Giracca – violinista da 

Camerata de Florianópolis, que tocou na edição de 2015 do RIR ao lado do guitarrista 

americano Steve Vai. 

 

Republica 

REPUBLICA, formada em São Paulo, é uma banda de rock que sempre produziu um som 

genuíno e orgânico, combinando riffs poderosos, grooves modernos e linhas melódicas sem 

igual. Composta por Leo Beling (vocais), LF Vieira (guitarra), Marco Vieira (baixo), Jorge 



Marinhas (guitarra) e Mike Maeda (bateria), já participaram dos maiores festivais de música do 

mundo, como Lollapalooza e Rock in Rio. 

Com seus dois primeiros álbuns, Republica e There's No Fucking Electronic Modern Loop, o 

grupo se consolidou e alavancou sua presença em grandes festivais como Planeta Atlântida, 

Planeta Terra Festival, Maquinaria e Ceará Music. Em 2012, com a produção do seu terceiro 

álbum, Point of No Return, a banda se tornou ainda mais notável, culminando com 

apresentações em dois dos maiores festivais do mundo em 2013: Lollapalooza e Rock in Rio 

Point of No Return rendeu diversos frutos para a banda. A revista Rolling Stone escolheu a 

faixa “Change My Way” como a melhor canção de Heavy Rock em 2013 e uma das melhores 

no geral. Em 2015, o REPUBLICA lançou uma turnê pelo Brasil e pela Argentina, que contou 

com mais uma aparição no Rock in Rio. Durante as 70 apresentações, o grupo abriu shows de 

ícones do rock como Megadeth, Creedence Clearwater Revisited, Sepultura e Angra. Em 2016, 

foram co-headliners da primeira edição do Rolling Stone Festival. 

 

 

 

 

 

 


