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A fost lansat un nou clip video cu Freddie
Mercury
Universal Music a lansat joi un videoclip pentru o varianta inedita a piesei
“Time Waits for No One” interpretata de regretatul solist al trupei Queen,
Freddie Mercury, anunta Variety, scrie Mediafax.
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inregistrarea este realizata in perioada in care interpretul era in forma vocala maxima, in aprilie
1986, cand artistul lucra pentru albumul ”Time”, cu producatorul si compozitorul Dave Clark. Vocea
lui Mercury este acompaniata doar de pian intr-o inregistrare complet diferita de cea difuzata in
anii '80. Varianta lansata acum, la aproape 28 de ani de la moartea muzicianului a fost
recuperata din arhive dupa ce Clark si-a amintit ce impresie coplesitoare i-a lasat momentul
inregistrarii.
“Dave Clark nu a uitat niciun moment acea interpretare oferita de Freddie Mercury la Studiourile
Abbey Road in 1986. Sentimentul pe care l-a avut in timpul inregistrarii, care «i-a facut pielea de
gaina», nu s-a pierdut in tot acest timp si a vrut sa asculte varianta originala a piesei cu vocea lui
Freddie si pianul la care canta Mike Moran. Dupa multe cautari in arhiva pentru varianta fara cor,
a reusit sa o recupereze de pe banda, in primavara anului 2018”, au explicat cei de la casa de
discuri.
”Colaborand cu pianistul de acum 33 de ani, Mike Moran, pentru o noua inregistrare... Dave a
produs piesa pe care isi dorea sa o readuca la viata, curatand cele 96 de piste ale inregistrarii
originale pana a ramas una singura, vocea lui Freddie Mercury”, au aratat cei de la Universal.

Pentru videoclip, producatorul nu a vrut sa foloseasca filmari deja cunoscute. Avea negativele
unei filmari cu patru camere pastrate la Rank Laboratories din Pinewood. Timp de patru zile,
materialul filmat a fost editat pana cand s-a ajuns la o formula potrivita pentru a reda
interpretarea lui Mercury.
Lansarea piesei vine intr-un moment in care piesele Queen au revenit in atentia publicului larg
dupa succesul peliculei “Bohemian Rhapsody”, care a ajuns filmul biografic muzical cu cele mai
mari incasari din istorie, cu un total de 900 de milioane de dolari, premii Oscar, Globuri de Aur si
BAFTA pentru Rami Malek, interpretul lui Mercury pe ecran.
Videoclipul a adunat peste 100.000 de vizualizari in primele cinci ore de la lansare.
Vedeti videoclipul pe Mediafax
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