Vița de Vie a lansat single-ul şi videoclipul piesei „ialapet”

Vița de Vie a lansat single-ul şi videoclipul „ialapet”, în cadrul unui concert memorabil, ce a
avut loc vineri, 23 martie, la Fratelli Studios.
„ialapet” este cel de-al treilea single extras de pe albumul „Șase (-)”, precedat de „DUR
DE-A DURA” și „HAIHUI”. „Șase (-)” reprezintă cea de-a doua și ultima parte a
materialului discografic „Șase/Șase”, ce urmează a fi lansată în această toamnă.
“O viziune sumbră asupra unui viitor în care oamenii ajung să trăiască sub
pământ, viața la suprafață devenind imposibilă. Sus totul este acoperit de pet-uri
și plastic, ars de soare ziua și înghețat noaptea. Vina este în întregime a noastră,
suntem responsabili atât fiecare în parte, cât și laolaltă, ca specie. Simbolul
acestei lumi degradate este cioara, ea domnește peste toți și în toate.” – Adrian
Despot.
Noul single Vița de Vie, „ialapet”, compune din metafore un mesaj de tip avertizare, care
descrie o direcție generală, adoptată unanim și inconștient, de către fiecare segment de
masă. Mesajul din spatele versurilor se referă la fatalitatea resimțită de individul modern, la
tendința acestuia de a deforma ideea de fericire autentică, prin refugierea în dimensiunea
materială și crearea de obsesii și dependențe inutile.
„ialapet” aduce la viață un univers de creaturi subterane, care se complac în ignoranță,
incompleți și temători, hrană pentru o cioară socială, care le-a extirpat instinctele și le-a
negat puterea de a se reîntoarce la fericirea primordială.
După cum și-a obișnuit deja fanii, Adrian Despot și-a transpus propria viziune, atât pe
palierul compoziției, interpretării și producției acestui single, cât și prin relevarea mesajului
piesei și implicarea în regizarea videoclipului „ialapet”, alaturi de Gabriel Petrescu şi
Andrei Băltareţu.
“Pentru Şase (-) ne-am propus ca fiecare din cele 6 piese care o să îl compună să
aibă şi un suport video. Din cauza asta, lucrurile se mişcă puţin mai greu ca la
Sase (+), însă rezultatele sunt pe măsură. Am păstrat simbolistica generală a
conceptului Şase/Şase, însă am simţit nevoia să aducem ceva în plus.” – Adrian
Despot.
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