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Cuvânt înainte
Într-o lume care se schimbă de o oră la alta singurul lucru care ne rămâne este statornicia
vorbelor împletite cu muzică. Ca orice lucru crescut de-a lungul timpului albumul “Noi N-am
Văzut” este o colecție de sentimente adunate în aproape o oră de muzică. Călătoria pe care vă
invit să o faceți va oglindi aspecte din viața mea și din a voastră: vise, împliniri, frustrări și
adevăruri pe care le știm și le simțim, conștient sau nu. Nu simt că e de datoria mea să vă explic
în amănunt factorii declanșatori sau concluzille fiecărei melodii, trebuie doar să vă îndrum prin
muzică să priviți în interiorul vostru și să descoperiți singuri care e experiența personală care vi
se potrivește cel mai bine.
Mishu Călian

Bio
Mishu Călian și-a început activitatea artistică la vârsta de 14 ani, odată cu primele acorduri de
chitară învățate. A făcut parte la începutul anilor ’90 din trupa clujeană “Dangerous Lovers”
care mai apoi a devenit “F-Act”. Alături de aceasta a lansat 3 albume – Living for a dream
(1995), Visul (1999) și !eFECT (2000) având mai bine de 20 de compoziții personale care au făcut
parte de pe LP-uri. Începând cu anul 2008 participă la o serie de festivaluri de folk din țară,
atrâgand atenția juriului cu sonoritatea diferită de cea a folkului clasic și ajungând pe podium la

fiecare dintre ele. A câștigat de 3 ori marele premiu și premii pentru compoziție. În acest timp,
alături de Tudor Bădescu, Sorin Zamfir și Florin Zahan, pun bazele Trupei de Acoperire, un cover
band care mai activează și în ziua de azi. După un an, în 2009, apare trupa Maya, cea care va da
o nouă viață compozitiilor artistului îmbrăcându-le într-o haină rock. Alături de Maya a caștigat
titlul “Best Progressive Band” la Battle of the Bands Romania și a concertat la mai multe
festivaluri dintre care amintim zilele orașelor Cluj-Napoca, Oradea, Cugir, festivalul Folk You,
festivalul Castanilor la Pitești precum și nenumărate concerte de club. De asemenea, a avut
parte și de apariții televizate.
Odată cu destrămarea trupei Maya, artistul a simțit nevoia să își reclădească melodiile așa cum
și-ar fi dorit să le cânte întotdeauna. Rezultatul este “Noi n-am văzut”, un album care
încununează 3 ani de muncă a completă a lui Mishu Călian, de la primul sunet de chitară sau de
clapă și terminând cu ultima bătaie de tobă.

Noi N-am Văzut
Primul album complet al artistului, produs integral din venituri proprii. Numele albumului este
dat de ultima piesă de pe acesta
Setlist
(muzica, aranjamentul musical, versurile și interpretarea – Mishu Călian, mai puțin acolo unde este
specificat)

1. Nemurirea, ca hobby
4:29
versuri IvCelNaiv
voce Tudor Runcanu
muzica Mishu Călian
2. Zbor
4:27
muzica și versurile Tudor Runcanu
aranjament muzical și interpretare Mishu Călian
3. Între Nicăieri Și-adio
4:34
versuri Ioana Mureșan
muzică și interpretare Mishu Călian
4. Scrum
5:12
5. Time Escapes (instrumental)
5:19
6. Viteza Sângelui Meu
5:55
7. Whatever
5:16
8. Tot ce știi
4:44
versuri Mishu Călian
muzica Mishu Călian și Maya
9. Lasă
4:26
10. Noi n-am văzut
4:39

