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"Num	  mundo	  musical	  pautado	  por	  colagens,	  cópias	  e	  reciclagem,	  o	  Metric	  pergunta	  
aos	  ouvintes:	  o	  que	  é	  real	  e	  o	  que	  é	  falso?"	  [FOLHA	  DE	  SÃO	  PAULO]	  

Synthetica é o quinto disco de estúdio dos canadenses do Metric, uma das 
bandas mais queridas e incensadas do momento. Soando futurista, mas com 
o pé no orgânico, Synthetica foi mixado por John O’Mahoney (Coldplay, The 
Cribs) e traz Lou Reed como convidado especial na faixa “The Wanderlust”.  
O álbum chegou às lojas norte-americanas figurando nas listas dos discos 
mais vendidos. É o Metric ‘causando’ mais uma vez! 
 
Em Synthetica o quarteto deixa de lado as guitarras que eram constantes nos 
álbuns anteriores e sofisticam sua sonoridade. A adição de sintetizadores 
como na faixa de abertura “Artificial Nocturne” tiram o grupo da zona de 
conforto. O sucessor de Fantasies já mostra seu potencial com “Youth Without 
Youth” – primeiro single a ganhar clipe – que mescla indie rock, a brilhante 
voz de Emily Haines e eletrônica. 
 
O quarteto composto por Emily Haines (vocal e sintetizador), James "Jimmy" 
Shaw (guitarra, vocal e produtor), Josh Winstead (baixo) e Joules Scott-Key 
(bateria) conquistou os prêmios de Melhor Álbum Alternativo ("Fantasies") e 
Grupo do Ano em 2011 no Juno Awards, o Grammy canadense. A banda 
ainda teve os hits "All Yours" e "Black Sheep" na trilha sonora dos filmes 
"Crespúsculo: Eclipse (2010)" e "Scott Pilgrim Contra o Mundo", 
respectivamente. Os seriados "Grey's Anatomy" e "CSI: Miami" também 
utilizaram as faixas do grupo, "Monster Hospital" e "Police and the Private" em 
seus episódios. 
 
Tracklisting: 
 
01. Artificial Nocturne  
02. Youth Without Youth  [clipe] 
03. Speed The Collapse 
04. Breathing Underwater  
05. Drums So Real 
06. Lost Kitten 
07. The Void 
08. Synthetica 
09. Clone 
10. The Wanderlust  
11. Nothing But Time 
	  


