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Biografia
Saturnia é uma criação do multi-instrumentista e produtor Luís Simões na guitarra, sitar indiano, theremin, gongo, bass pedals,
orgão, sintetizador, piano eléctrico, mellotron e voz.
Formado em meados dos anos 90, com a ideia de criar uma banda comunal, Saturnia acabou por se transformar numa one-man
band de estúdio, fazendo raras aparicões ao vivo, consistindo de Simões e um convidado - sendo destes o mais notável Francisco
Rebelo - Orelha Negra. A sua estreia ao vivo acontece na “Hora do Lobo ao vivo” de António Sérgio.
Nascido em 1972, Luís Simões é o espírito criativo por trás de vários projetos musicais que desde 1990 marcaram o cenário
musical português. Melómano incontrolável e eclético, Simões alia o seu ethos musical à urgência da partilha estética, como
motor para a sua incessante criação e interpretação musical.; neste processo tocou e gravou com artistas tais como The Gift, Cool
Hipnoise, More República Masónica, Sacred Sin, Ritual Tejo, Lulu Blind, Ena Pá 2000, The Firstborn, Nigga Poison, 31 ou Plastica.
Há que destacar o seu papel nos Blasted Mechanism; com quem ganhou vários galardões, sob o pseudónimo Zymon,onde
participou no processo criativo da banda em seis albuns entre 2003 e 2017, tendo saído por divergências artisticas; e também nos
Shrine, nos anos noventa, uma das bandas lendárias da primeira vaga do thrash metal nacional.
Luís Simões tem dirigido Saturnia e gravado a sua discografia de oito álbuns - através do Label Germânico, Elektrohasch e agora
Sulatron records - essencialmente sozinho com alguns convidados selecionados, como Daevid Allen(Gong), Nik Turner(Hawkwind)
e Stefan Koglek(Colour Haze), de uma forma reclusiva, sempre envolto em secretismo, e ignorando qualquer tipo de sucesso mais
ou menos standardizado, sempre com críticas notáveis, há mais de 20 anos, o que faz de Saturnia o artista psicadélico Português
há mais tempo no activo.
Apesar de o primeiro álbum de Saturnia ser uma fusão de psicadelia clássica com ritmos electrónicos contemporâneos, sete
álbuns mais tarde, o actual som de Saturnia reteve pouco ou nada das suas influências electrónicas iniciais e está muito mais no
espírito de bandas do fim dos anos 60/início dos anos 70 de space- rock-psicadélico, proto-progressivo; com assumidos piscares
de olho a artistas como Pulsar, Pink Floyd, Hawkwind, Can, King Crimson, The Doors, Tangerine Dream e por vezes até toques de
Weather Report ou Ravi Shankar.
A música de transe de Saturnia é dominada por camadas de orgão, sintetizador, guitarra e sitar que tecem ambientes calmos,
efeitos hipnóticos e melodias esvoaçantes em torno de grooves fundamentais, tudo encimado pela voz suave de Luís Simões.

O que foi dito sobre SATURNIA:

“Uma das bandas mais trippy a tocar actualmente”
Aural Innovations

“Altamente recomendado a todos os viajantes espaciais e àqueles que buscam a consiência alternativa”
Roadburn

“Simões cria um sonho dentro de um sonho, algo absolutamente surreal”
The Aquarium

“Incrível, talento inegável”
Pepper Zone

“Saturnia tem tudo, Saturnia é o yang necessário para a ordem do yin”
StonerRock.com

“A sua abordagem dubby do spacerock é excelente”
Space Rock UK

“Estou impressionado e completamente rendido”
Lowcut magazine

“Saturnia é uma das melhores bandas de psych rock que aí andam”
Corazine

“Alegria e vida são dois elementos de riqueza intelectual e Saturnia é a prova absoluta disso”
Stonerock FR

“Mágico”
Tinnitus

“Alimentação para a mente”
Hellride music

“Imaginação é A arma na Guerra contra a realidade”
Monolith

“Muito Europeu, muito electrónico, muito calmante, e muito recomendado”
Hellridemusic

“É música com letra maiúscula...”
Noizeland

“Creativa e desafiante, um verdadeiro prazer de ouvir”
Concrete web

“É acender e deixares-te ir!”
Screaming bloody mess

“Dentro do género, é incontornável. Bateu mesmo”
A Trompa

“Há algo lisérgico na água em Portugal-felizmente para a populaça, o multi-instrumentista Luis Simões bebeu-a
toda”
Live journal

Discografia

Stranded in the Green (2021)
(Sulatron cd/lp)

“The Seance Tapes is
mandatory”
Loud

"The Seance Tapes" offers
the full range of Luís
Simões's work”
RockTimes

“Two decades later
Saturnia are still a
fascinating mistery”
Público

The Seance Tapes (2018)
(Elektrohasch cd/lp)

“I want more 20, or more
20000 light years, or 20000
leagues under the sea. Just
more, simply”
Público

“After the incredible previous “the soft, soulful vocals are
album I thought that they
sublime”
had caught the inspiration in Astral zone
the highest stage! I was
wrong, on this album Luis
Simões continues to invent
amazing psychedelic
rhythms” Gewgaw

The Real High (2016)
(Elektrohasch172 cd/lp)

“There's not a week track in
the set.
Highest recommendation!”

“Another impressive album
“Great album”
by the Portuguese electronic Writing about music
psych act”

Aural Innovations

Clear Spot

“Saturnia have produced a
classic slice of space-rock”

“Muzak is not definitely from “Each and every one of the
this world”
albums ten tracks are

Alpha Omega Alpha (2012)
(Elektrohasch154 cd/lp)

Terrascope

Eclipsed magazine

masterpieces.
Totally mind-blowing stuff”
Psychotropic Zone

Muzak (2007)
(Elektrohasch119 cd/lp)

“Hydrophonic Gardening is a
totally amazing album”

“This trip is truly
indispensable!!”

Psychotropic Zone

Eclipsed magazine

“A work that surprises
redefining the most classical
rules of this genre.
Its abstract beauty casts
instant magnetism”

“This album is simply
brilliant. Incredibly
intelligent and strangely
compelling music at all
times”

Atropos Magazine

The Modern Dance

“Saturnia takes you there.”
Público

Hydrophonic Gardening (2003)
(Elektrohasch 133 cd)

“A psychedelic feast for the
mind”
Aural Innovations

The Glitter Odd (2001)
(Elektrohasch132 cd)

“Saturnia have clearly
“Sound for the dawn of the
discovered (and rediscovered) new millennium.”
Voice
new aural life forms.”
Exposé magazine

Saturnia (1999)
(Elektrohasch131 cd)

“Saturnia are very original
and definitely offer
something different.”
Aural Innovations

Recortes
Voice 1999

Eclipsed 2012

Público 2000

Exposé magazine 2001

Diário de Notícias 2003

Blitz 2004

Público 2012

Prog resiste 2007
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