


Omega code
O Omega Code parece uma banda; tem vocal, guitarra,
baixo e bateria; compõe letras e toca em shows; e já
lançou um álbum recheado de canções.

Não se deixe enganar. Parece, mas não é.

O nome Omega Code foi baseado no livro bíblico
chamado The Torah Code. A publicação busca
estudar a existência de códigos escondidos no Velho
Testamento como datas, nomes e acontecimentos que
suscitam dados proféticos.

Idealizado e liderado pelo sound designer Marcelo
Baldin (guitarrista e programador), juntamente com os
parceiros Lucas Baldin (baixo e vocal) Danny Kopecky
(vocal) e Davi Ayres (bateria), o projeto vai muito além
de som e fúria. Mesmo idealizado ainda em 2000, o
Omega Code passou muito tempo incubado, tomando
forma e amadurecendo na mente de Marcelo. Como já
disse o inventor irlandês Robert Mallet: "As boas idéias
não têm idade, apenas têm futuro".

O designer conta que esse período de gestação foi
fundamental para que houvesse a compreensão exata
da idéia, a fim de perceber e incorporar uma visão
mais artística e tecnológica, que transformou um
simples projeto musical em algo mais abrangente e
menos descartável. "Eu pessoalmente acho que a
música, hoje em dia, virou algo efêmero; as pessoas
mal param para pensar no que estão escutando,
então, em minha utopia, busco fazer com que elas
venham mergulhar e ter uma nova experiência com o
projeto." - afirma Marcelo. >

Omega Code seems to be a band; there are vocais,
guitars, bass and drums; composition of lyrícs and
playing in concerts; and have already launched an
álbum filled with songs.

Don't be fooled. It seems to be, but is not.

The name Omega Code was based on a biblical book
called The Torah Code. The publication aims fo study
the existence of hidden codes in the Old Testament
such as dates, names and happenings that raise
prophetic data.

Idealized and led by the sound designer Marcelo Baldin
(guitar player and programmer), along with the partners
Lucas Baldin (bass and vocais) Danny Kopecky (vocais)
and Davie Ayres (drums), the project goes way beyond
sound and fury. Despite being idealized in 2000, Omega
Code spent a great amount of time incubated, taking
form and maturing in Marcelo 's mind. As was once said
by Irish inventor Robert Mallet: "Good ideas have no
age, only future".

The designer says that this períod of incubation was
fundamental for there to be exact comprehension of the
idea, in order to perceive and incorporate a more artistic
and technological vision, that transformed the project into
more then a mere music project into something bigger
and less disposable. "l personally think that music, today,
has become something ephemeral; people barely stop to
think at what they are listening to, therefore, in my utopia,
l aim to make them dive in and have a new experience
with the project." says Marcelo.













Ao mesmo tempo em que o Omega Code é a sofisticação
de um grupo musical, a profissão de sound designer
também chega como uma evolução da profissão de
sonoplasta. Atualmente, o desenvolvimento da tecnologia
ligada à manipulação do som fez com que o processo de
'sonoplastia' se transformasse muito, estabelecendo o
momento certo para a concretização do projeto.

A união da arte e da música faz com que o indivíduo
tenha uma experiência completa, elas se fundem
progressivamente de forma indissociável. "Se você
tiver uma boa música com uma 'embalagem' horrível,
ninguém terá interesse. Também existe o inverso, aonde
é puramente imagem, e a música é regurgitável. O alvo é
fazer a união entre a boa música e um excelente visual.
Digamos que poucos conseguem fazer isso."

O PROJETO

At the same time that Omega Code is the sophistication
of a musical group, the profession of sound designer
also comes as an evolution in the profession of sound
technician. Currently, the developtnent of technology
linked to the manipulation of sound have made the process
of 'sound designing' transform so rnuch, thus establishing
the correct moment for the concretization of the project.

The union of art and music enahle the individual to have
a complete experience, they fuse progressively in an
índissociable form. "If you offer good music in a terríble
'package', no one will be ínterested in it, The inverse also
exists, where there are purely images, and the music
is dispensable. The aim is to unite good music and an
excellent look. Lets just say this is something very few
peopie can do."

THE PROJECT

A proposta central surgiu a partir da idéia de convidar
artistas mundiais para criarem uma série de posters
inspirados no som da banda. A surpresa ficou por conta do
nível de recepção e envolvimento obtidos. Os profissionais
receberam o Omega Code tal qual um espaço para
exercitar a criatividade vinculada a um propósito.

Até agora, mais de 30 colaboradores já participaram.
Desde designers como Joshua Davis, Nelson Balaban,
Taobot, You Work For Them, Colletivo, Animatório, Si
Scott e Motomichi; fotógrafos como Kim Holtermand a
programadores como Dimitre Lima, Ricardo Cabello e
muitos outros.

"Eu estava um pouco cético com respeito a projetos
colaborativos no 'mundo do design', porque fazia muito
tempo que não via algo parecido na internet. Talvez essa
falta de projetos que busquem plenamente a criatividade e
coisas novas fez com que as pessoas se empolgassem".

A campanha de lançamento ainda inclui a distribuição
gratuita de 2.300 cartazes mundo afora, além de
excursões itinerantes que apresentarão um misto de
show e exposição, percorrendo cidades como São Paulo,
Lisboa, Nova York e Munique. A primeira delas ocorreu
dentro do Festival OFFF 2009, em maio, na capital
portuguesa. Para quem já está admirado, o projeto não
pára por aí. Uma parceria com o IdN World foi firmada,
dando origem a um livro + dvd que contém todas as
ilustrações envolvidas no empreendimento, também com
projeção de distribuição global.

The central proposal rose from the idea of inviting artists
from ali over the world to create posters inspired by
the band's music. The surprise came from the level of
reception and involvement obtained. The professionals
received Omega Code as a space to exercise the creativity
linked to the purpose.

Until now, more then 30 artists have already participated.
From designers like Joshua Davis, Nelson Balaban,
Taobot, You Work For Them, Col/etivo, Animatório, Si
Scott and Motomichi; photographers like Kim Holtermand
to programmers like Dimitre Lima, Ricardo CabelIo among
rnany others.

"l was a little skeptical about collaborative projects in
the 'design world', because for a long time l hadn't seen
anything similar on the internet, Maybe this lack of projects
that search fully for creativity and new possibilities is what
made peopie excited".

Omega Code's launch campaign includes the free
distribution of 2.300 banners world w/de, as well as
excursions that will present a mixture of concert and
exhibition, passing through cities like Sao Paulo, Lisbon,
New York and Munich. The first of these occurred in
the Festival OFFF 2009, in May, ín the Portuguese
Capital. For those who are already amazed, the project
does not stop there. A partnership with IdN World was
made, giving origin to a book + DVD that contain all
the illustrations involved in the projects, also with the
projection of global distribution.

"A música é o tipo de arte mais perfeita: nunca revela o
seu último segredo." - Oscar Wilde.

"Music is the most perfect of art forms: it never reveals its
final secret", Oscar Wilde.
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