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Cabelo apresenta:
Mc Fininho e Dj Barbante
no Baile Funk (Gentil) Carioca
curadoria Raul Mourão

baile/show de inauguração - 04/07/2011
17h Dj Artur Miró
18h Dj Saens Peña
19h Show com Mc Fininho e convidados
20h Dj Alex MPC
21h Dj Nado Leal
exposição de 07/06 a 16/07/2011
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É tudo mentira

Raul Mourão / É tudo invenção da cabeça do
Cabelo. Mc Fininho não existe na vida real, é um personagem fictício, funkeiro
ancestral, animador de bailes, pesquisador musical, antropólogo das biroscas,
repórter das vielas e florestas e compositor de funks. DJ Barbante, seu parceiro,
assistente e responsável pelas bases musicais, não existe também. É um personagem coringa que esconde os inúmeros parceiros. É tudo ficção. Cabelo saiu de sua
cabeça e deixou entrar Fininho, que depois tomou conta de seu corpo também.
Pessoas diferentes habitando a mesma mente. Troca de personalidades, caboclos,
entidades, espíritos do além, forças do bem.
Na verdade a ideia da exposição funk-carioca de Mc Fininho e DJ Barbante n’A Gentil começou no Cabidinho, bar 24hs que não fecha não na esquina da
Mena com a Paulo Barreto. Era um grupo grande e animado ocupando algumas
mesas depois da exposição do Afonso Tostes na Lurixs, Cabelo me contou que
tinha uma data marcada na Gentil e que queria injetar música na exposição. Partimos para a Lapa com Dado Amaral no carro para uma apresentação-relâmpago
do saudoso grupo Boato. No bar Arco Íris Cabelo retomou a conversa sobre a
exposição na Gentil e sugeri que ele incorporasse Mc Fininho ao repertório. Cabelo respondeu enfático: “Vamô fazê” _ e no dia seguinte esquecemos do assunto.
2 dias depois a ideia da exposição de Mc Fininho e DJ Barbante me voltou com
força, liguei e convoquei Cabelo para debatermos o assunto. Nos encontramos
no ateliê dele na Souza Lima na segunda dia 2 de maio e também na terça.
Matutamos e matutamos e ficou decidido que Frederico Coelho escreveria a biografia não autorizada, Felipe Scovino um texto crítico e Silvio Essinger
faria uma palestra com trilha sonora sobre a breve história do funk carioca e nos
deixaria também um texto. 11 parceiros seriam convocados a compor funks a
partir de letras do Mc Fininho. Uma exposição com as coisas, sons e pensamentos
de Fininho ocuparia a Gentil dividindo o espaço em 2 ambientes: a Caxanga de
Fininho (lar/morada/dormitório/sala de estar) e o Estúdio Área de Lazer (onde o
Mc grava suas músicas, recebe amigos e organiza pequenas festas). Na inauguração da exposição um grande baile/show em homenagem ao funk carioca na rua
em frente à Gentil. Farra e festa. E provocação e nonsense. No final da terça, 3 de
maio, começou um jogo novo e aberto, com poucas regras e muito improviso.
Os dias se passaram com o relógio em contagem regressiva atazanando nossa rotina. Um pavio curto e aceso com uma bomba no final. 11 funks produzidos
em 1 semana no estúdio Jaula do Vampiro, do Rafael Rocha, no Monouaural, do
Kassin e do Berna, e no computador de cada parceiro. As músicas chegaram por
email. Versões, letras, correções. Imagens, Aninha Tsunami, um coelho pernambucano gravador de vozes, compassos e descompassos, BPMs por telefone, arquivos
wav, microfones, reverbs, dubs e cachaça. O funk ganhou vida e forma. Virou real
num território de fantasia pura. Depois chegou a hora das pinturas, desenhos,
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objetos e fotografias. Mete tudo na kombi e parte pra Gentil. Uma parede vermelha e outra preta, um desenho luminoso aparece na última hora, uma televisão toca funk (Telefunk-en?), máquina de fumaça, cartaz lambe-lambe, fotografias da Dani Dacorso, o vídeo documentário “Favela on Blast”, do Leandro HBL,
e o “Cante um funk para um filme”, do Emílio Domingos e Marcus Faustini.
Sempre enxerguei fúria, raiva e violência na obra do Cabelo. Agora vejo
graça, humor, festa e farra, e também raiva e fúria como sempre. Divirtam-se com
a exposição de Cabelo/Fininho/Barbante. Celebração da vida, do afeto, da alegria
e contra a arte pobre, chata e medíocre que assola e emburrece nosso tempo.
P.S.: Fininho manda avisar que o bagulho está só começando. Ano que vem vai rolar o
primeiro Festival Fininho de Funk Carioca, a TV Fininho transmitindo 24hs de funk, disco na
praça, músicas no rádio, shows pela cidade e os produtos de cama, mesa e banho...
Raul Mourão é artista plástico e vem apresentando seu trabalho desde 1991. Em 2005 lançou o livro
ArteBra (Casa da Palavra), que aborda sua produção desde o início e no próximo mês lança o livro MOV
(Automatica), sobre suas esculturas cinéticas realizadas em 2010. Como curador e produtor organizou
exposições individuais de Fernanda Gomes, Tatiana Grinberg, Brigida Baltar, João Modé, entre outras e as
coletivas Love’s House (Hotel Love’s House, Rio de Janeiro) e Outra Coisa (Museu da Vale, Vila Velha). Foi
editor das revistas de arte O Carioca e Item. Fez também a coordenação geral do espetáculo multimídia
FreeZone que reuniu artistas de diversas áreas sob curadoria do poeta Chacal no Rio de Janeiro, Curitiba,
Porto Alegre e São Paulo. Junto com Eduardo Coimbra, Luiza Mello e Ricardo Basbaum criou e dirigiu o
projeto AGORA que funcionou na Lapa, Rio de Janeiro, entre 2000 e 2002.

A vida é refrão

Frederico Coelho / Respeitável público, não é
todo dia que conhecemos a história de alguns personagens subterrâneos da cultura carioca. Nesta exposição, Cabelo e Gentil Carioca apresentam um pouco da
vida e obra do inesquecível anti-herói MC Fininho. Fininho, rapaz de bem, corpo
fechado, cordão de ouro, nada no bolso ou nas mãos e tênis colorido da moda,
é um dos principais articuladores dos graves e das quadras em que nasceram e
reinam até hoje os bailes funks da cidade. Foi MC Fininho, ainda em 1983, quem
trouxe debaixo do braço, após uma viagem kamikaze aos EUA para embarcar na
nave espacial anunciada por George Clinton, o compacto com “Planet Rock”. Era
Fininho, moleque-prodígio, quem puxava a fila do Lado B nos primeiros bailes da
Villa Lage, berço dos seus camaradas da Pipo’s e, no dia seguinte, almoçava canjica nas rodas de jongo do Morro da Serrinha. Conhecedor de todas as quebradas
e rádios comunitárias, Fininho vagou por lares, famílias e equipes de som como
um nômade do funk, espalhando a palavra, aprendendo o esperanto das ruas
e transformando a sua história e a história da música mundial. Fininho também
marcou presença em rádios piratas dos anos oitenta cantando milhares de vezes,
a pedidos dos ouvintes, as primeiras versões de funk nacional gravadas com DJ
Barbante, além de criar expressões clássicas como “tô bolado” e “não tem caô”
e professar os primeiros ensinamentos sobre o Miami bass das quadras do Alemão à Praça Seca.
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Dizem que Fininho não aparece em fotos ou entrevistas desde os chamados arrastões de 1992. Na época, sua imagem ficou marcada nas manchetes de
jornais como o líder do bonde que vinha quicando sobre o 474 nervoso, lotadão,
com geral cantando a melô da mulher feia. Depois desse incidente que estigmatizou para sempre os funkeiros cariocas, Fininho sumiu no mapa e sua biografia
tornou-se obscura. Alguns dizem que foi justamente nessa época que Fininho conheceu Cabelo, jovem estudante universitário, agitador cultural que morava em
Copacabana e pegava onda na praia com a rapaziada do Pavão. Cabelo conheceu
Fininho nas peladas de fim de tarde do verão e a empatia foi imediata. Cantavam
Almir Guineto e debatiam sobre qualquer assunto esotérico falando alto e rindo
muito. Foi Fininho quem sugeriu a Cabelo o mote de seus primeiros versos e a
ideia de fazer música e artes visuais como um sonho possível de se viver. Fininho
mostrou a Cabelo que o precário é potente, que pouco pode ser muito, que a
massa fervia o caldo nas ruas e que quando o bonde forma, a vida não embarrera.
Em 1999, porém, o silêncio e o exílio de Fininho dentre os bailes e o tráfico
de MPCs na rota Detroit-Taquara-Luanda foi interrompido. Com a abertura da
CPI do Funk na Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, Fininho foi convocado
como um dos principais depoentes. Sua fala era esperada por todas as autoridades e emissoras, pois lendas urbanas atribuíam a ele a chave da história secreta
do Funk, desde a fundação da Soul Grand Prix até a concepção do Bagulhão
da ZZ Discos, desde a dica para o sampler de “Jack Matador” até a sugestão de
“Marlboro” como nome artístico de um DJ do Lins Vasconcellos. Sua aparição
foi marcada por forte assédio da imprensa, mulheres com crianças nos colos reivindicando exames de paternidade e dançarinos do Clube Renascença prestando
solidariedade ao velho amigo e mestre. Seu depoimento foi enigmático, todo
feito em língua de congo, TTK e gíria do Baile do Chaparral. Disse ainda que seu
pai usou o parangolé INCORPORO A REVOLTA no MAM-65 e que guardava de
memória os elogios das grãs-finas para a paterna performance de vanguarda que
rompia com os padrões estéticos defendido pelo livro de Ferreira Gullar. “Ali”,
disse Fininho, “decidi que minha missão era fazer todos dançarem”. Perguntado se não tinha medo de carregar uma biografia tão pesada e obscura, Fininho
disse o seu bordão mais inesquecível, aquele que marca até hoje gerações de
intelectuais e moleques de rua: “Amigo, não se liga na letra toda porque a vida
é refrão!”. Após sua participação bombástica negando-se a entregar os “poliça”
que liberavam o corredor no Bandeirantes da Taquara e os “trafica” que bancavam o transporte da galera do cerol, a CPI foi arquivada por falta de provas e
pelo clamor público pedindo a liberação dos bailes. Fininho saiu da Assembléia
Legislativa e sumiu da vista de todos ao entrar em uma van que ia para Cocotá,
Cacuia e Bananal.
Nessa altura, Cabelo já era um artista conhecido e dividia seu ateliê com Fininho, que tinha seu estúdio de baixa tecnologia movida pela falha magnética de
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Santa Clara Poltergeist e pelos graves estrondosos que o Baile do Pavão aplicava
nas paredes dos prédios de Copacabana, região do Sáfeganistão. As trocas estéticas entre os dois fizeram com que Cabelo compusesse raps e Fininho resgatasse
através de objetos e desenhos as suas raízes da infância nos botecos do Morro
do Esqueleto, ouvindo a lenda da Morte do Le Coq e os mais de cem buracos de
bala do Cara de Cavalo. Passou a estudar teoria da arte e propôs uma revolução
filosófica no Funk ao começar a compor suas letras após imersões em semanários
de notícias, conversas entre trocadores de ônibus e longos trechos de Catatau,
o cartesianismo tropical de Leminski.
O fato é que, contraditoriamente, o século XXI e todo o impacto verbovocovisual que a internet e a cultura digital nos trouxeram foi muito forte para
Fininho. Profeta do sampler e das montagens, orador do pancadão pós-estruturalista, nosso herói não se adaptou ao espaço de estrelato que antropólogos,
musicólogos e filósofos destinavam para ele. Num dia de sol, Fininho disse que ia
lavar o carro na rua e sumiu nas sendas e vielas do IAPI de Olaria, último lugar em
que testemunhas o avistaram. Dizem alguns que a simbiose entre Fininho e seu
parceiro Cabelo foi tão forte que um tornou-se um pouco o outro e vice-versa,
não podendo mais ser afirmado onde começava as ideias do artista e terminava
as do funkeiro. Após Fininho ter saído de cena, Cabelo criou em exposições no exterior e ao redor do Brasil, uma série de personagens para, quem sabe, disfarçar a
presença marcante do seu parceiro-alterego em sua vida e obra. Hoje, a pergunta
que fica para todos é quem é o criador e quem é a criatura. Pergunta que Cabelo
nunca responderá, provando que a influência de Fininho na cultura musical e
visual carioca não pode ser contida nem deve ser calada pela crítica e pelos historiadores da arte. Que os funks de Fininho e as obras de Cabelo apresentadas pela
primeira vez em conjunto nesta exposição da Gentil Carioca possam elucidar – ou
aumentar – esta encruzilhada que ambos nos convidam a cruzar. Porque nunca é
demais lembrar que, para Cabelo e Fininho, o papo é reto, a missão é sinistra e o
bagulho é neurótico.

Este texto é dedicado a Fausto Fawcett e Silvio Essinger
Frederico Coelho é pesquisador, ensaísta, professor. Escreve e dá aulas sobre cultura brasileira publicou
trabalhos em revistas e jornais como Errática, Margens, Grumo, Vogue, Sibila, Minotauro e Atual. Lançou
os livros Encontros - Tropicália com Sérgio Cohn (Azougue), Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu
pecado (Civilização Brasileira), Livro ou Livro-me: os escritos babilônicos de Hélio Oiticica (EdUERJ), Coleção Circuito -DJs, com Joca Vidal (Circuito) entre outros. É professor de Literatura da PUC-Rio e assistente
de curadoria do MAM-RJ. Publica textos esparsos no blog www.objetosimobjetonao.blogspot.com e é DJ
da Festa PHUNK!
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Vida = Arte

Felipe Scovino / As práticas colaborativas e coletivas têm
sido uma constante nas últimas duas décadas, devido sobretudo a um sintoma
das artes visuais: a sua capacidade de repensar e requalificar a todo instante
suas posições estéticas e políticas. Se por um lado as artes visuais avançam na
formatação de diálogos com outros territórios e disciplinas, por outro tende a
atravessar fronteiras e pôr em dúvida as articulações e aparições provenientes de
suas próprias experimentações. Chamo a atenção para esse último ponto, porque
nessa exposição estamos diante do trabalho de um artista que sempre dialogou
de forma harmônica entre dois campos artísticos (a música e as artes visuais)
estabelecendo mais pontos de contato do que diferenças, e de um curador, que
apesar de ter um trabalho sólido como artista nunca se privou de atividades de
exercício da crítica (cito como exemplo sua passagem como editor das revistas
Item e O Carioca).
Apesar de muitas dessas citadas práticas incluírem colaborações entre artistas, essa exposição envolve um projeto onde artistas colaboram entre si em torno
de uma cultura que sofre movimentos pendulares quanto a sua exibição midiática e de revalidação cultural para os, digamos assim, menos afortunados. O funk,
apesar de nos últimos anos ter deixado a periferia para ser meio e produto, por
exemplo, de grandes organizações publicitárias e televisivas, ainda é objeto de
preconceito (como já dizia MC Marcinho em Som de preto: “É som de preto/De
favelado/Mas quando toca ninguém fica parado”). É curioso que MC Fininho, o
alter-ego de Cabelo (por sua vez um apelido), usa do conceito de espetáculo para
erigir um show/disco/performance musical onde se manifestam modelos tangíveis de sociabilidade e de um modo de produção que apesar de ser artesanal,
precário, com ares de gambiarra, é potente e - ambiguamente - sofisticado, dois
campos que são fortemente anunciados e demarcados na cultura funk, e que
por conta desse processo de diluição comercial e publicitário1, tendem a serem
perdidos ou deslocados, culminando no que poderíamos definir como possibilidade de perda gradativa da “aura do funk”. MC Fininho e seus colaboradores de
certa maneira impõem a “velha ordem do funk”, ou um processo identitário que
estaria mais próximo daquilo que cerca a ideologia e produção dessa cultura: o
baile organizado para a abertura da exposição cria um mecanismo que ultrapassa a reificação das relações sociais, nos deixando a par de uma estrutura plural,
polifônica e altamente potente, assim como se configura o funk.
A expressão “pôr em dúvida” que escrevi nas primeiras linhas refere-se, nesse contexto, a um artista se deslocando em direção a um personagem, e um baile
que a todo o momento prescinde de ser cenário ou teatralidade para se colocar
como a figura central da exposição.2 A pergunta que MC Fininho faz - como viver
juntos e nos alimentarmos dessas diferenças? - nos desloca para outro território:
o baile, seus convidados e imagens devem ser lidos a partir de uma perspectiva
onde o artista se colocou não como “artista político” mas sim, como um artista
que “faz arte politicamente”. É curioso que o baile em nenhum momento nega
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a condição de cultura de consumo, propaganda ou entretenimento - acusações
que as próprias artes visuais sofrem - do funk. Esse aspecto da sedução é acentuado a todo o momento. Porém, há uma diferença radical ao adotar essa postura.
Trazer a cultura da periferia para o mercado de arte não com uma embalagem
espetaculosa, mas como o espetáculo que ela sempre foi. Sem falsas maquiagens e discursos acéfalos, nem representando da maneira mais ingênua e fácil
as articulações e manifestações do funk, MC Fininho expõe as entranhas de uma
cordialidade, de um funk talvez agressivo no discurso e na exposição de uma
ideia de mundo mas profundamente sensível e afetuoso na formação desse corpo
colaborativo. É nessa dubiedade entre a imagem que se faz dele e o que realmente o funk expressa, que MC Fininho constrói e organiza seu arsenal imagético. Os objetos expostos não são formas para se entender a canção ou produções
“literais” daquilo que está sendo ouvido, mas a composição de uma rede, de um
diálogo intermitente entre som e imagem, ou entre objeto e imaterialidade.
Se pensarmos numa função para a arte, ela reside precisamente na sua
habilidade de desestabilizar e criticar as formas convencionais (ou distorcidas) de
representação e identidade. Portanto, ficam evidentes nas ações colaborativas de
MC Fininho (ou Cabelo) que a arte não tem, de fato, qualquer conteúdo positivo,
mas é o produto de uma forma intensamente somática de conhecimento, visto
que projetos como esse “nos desafiam a reconhecer novos modos de experiência
estética e novas grades para pensar a identidade através de trocas densamente
texturizadas, hápticas e verbais que ocorrem nos processos de interação colaborativa.” 3 O baile de MC Fininho nos convida a perceber o modo como dialogamos
e vemos o Outro, como reprocessamos a diferença a nosso modo, além de nos
chamar a atenção para a própria troca como práxis criativa e elemento de câmbio
social. Curtir o baile, portanto, é conviver com diferenças, constituir a nossa
subjetividade, e num misto entre utopia e desejo, moldar um mundo melhor.
Talvez de modo intuitivo já soubéssemos disso, mas nessa exposição fica evidente
a proposta de tornar aparente que a manifestação e apropriação da diferença é
parte constituinte da nossa cultura e de nós mesmos.
1

Refiro-me ao fato de que vários intérpretes, festas e clubes noturnos têm se utilizado da alcunha do funk para se
promoverem. O que percebemos é que esse funk (falseado) nem sempre corresponde ao chamado “funk carioca”,
produzido em comunidades carentes do Rio de Janeiro e motivo das práticas colaborativas promovidas por Cabelo
para a exposição em questão. Observa-se também que esse estilo musical utiliza bases distintas das usadas pelo
“funk carioca”.

2
Lembremos também que um dos produtos gerados pela exposição é um CD-catálogo contendo as músicas efetuadas em regime de colaboração entre Cabelo e os artistas convidados.
3

Cf. KESTER, Grant H. Colaboração, arte e subculturas, in Caderno Videobrasil 2, São Paulo, Associação Cultural
Videobrasil, 2006, p. 31.
Felipe Scovino é professor da Escola de Belas Artes da UFRJ e da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.
Atua como crítico e curador. É um dos curadores do Rumos Artes Visuais 2011-13. É autor dos livros Arquivo Contemporâneo (7Letras, 2009), Cildo Meireles (Azougue Editorial, 2009), Coletivos, em parceria
com Renato Rezende (Circuito, 2010), e Carlos Zilio (Museu de Arte Contemporânea de Niterói, 2010). Foi
ganhador da bolsa de estímulo à produção crítica (Minc/Funarte) em 2008.
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Breve história do funk carioca

Silvio Essinger /
No começo, era o baile. Reunião de jovens cariocas diante de uma novidade: o
funk. E naquela alvorada de anos 70, funk era o balanço selvagem, sujo, sexual
e tão perigoso quanto sedutor, com que o americano James Brown arrastava
corações, quadris e mentes mundo afora. Baile funk: ao invés dos couros, madeiras e cordas em que soavam o samba, potentes alto falantes das equipes de som
trombeteando grooves para a felicidade da moçada de grana curta e disposição
longa. Um tsunami black seguiu pelas linhas da Central, inundou subúrbio e baixada, e as vítimas até hoje comemoram: todo fim de semana, o baile funk ainda
é, já é, demorou.
Ao longo do tempo, porém, a música dos gringos passou por sucessivas
mutações – disco, discofunk, eletrofunk, hip-hop... novidades acolhidas sem grilos
pelos DJs do baile. Deglutido tal qual um Bispo Sardinha que aportasse na Praia
de Ramos, esse som alienígena se incorporou então aos batuques e cânticos locais. E virou a música de uma cidade que nasceu no samba e se criou no ratatatá
das metralhadoras. Virou o batidão, pancadão... a música do baile carioca – aquele baile que começou com Brown e entrou pelo novo milênio sem perder
a alcunha funk.
Foi no final dos anos 80 que o grito da galera, a zoação com aquele refrão
em inglês que ninguém entendia, virou produção. Doo wah diddy diddy dumm
diddy do, mandava o MC americano de um lado, em disco. Do outro, em viva
voz, a massa devolvia: mulher feia chupa p* e dá o c*. Sem pecado e sem juízo.
O DJ copiou os beats, amenizou a letra (“cheira mal como urubu”) e botou no
baile: nascia a “Melô da Mulher Feia”, primeiro sucesso do Funk Brasil (carioca
de origem).
A mensagem correu cidade e bateu nas favelas. Com armamento importado – solta o Volt Mix, DJ! – os meninos que se sacudiam e berravam nos bailes
saíram apavorando: fizeram raps para contar de onde eram, como viviam e o que
queriam. O baile tocou e eles fizeram mais. Um dia, o Rio inteiro tomou conhecimento de que a felicidade poderia ser encontrada lá, onde há muito ela parecia
ter sido banida. “Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu
nasci. E poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar” (“Rap
da Felicidade”, de Cidinho e Doca, MCs da Cidade de Deus). O funk demorou,
mas abalou.
O Rio ouviu, o Brasil ouviu. E dançou. Mas a violência no local é que ganhou as manchetes: brigas, arrastões, maus modos, um barulho que não deixava
a vizinhança dormir... o funk encarnava tudo isso, como se fosse possível um
gênero musical ser culpado por tudo que havia de errado na Cidade Maravilhosa.
Enquanto isso, poucos se davam conta de que uma revolução cultural estava em
curso. Uma revolução marginal, sem registro, na chamada cultura oficial.
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Mesmo assim, com mais manchetes nas páginas policiais do que no caderno
de espetáculos, o funk não se intimidou. Falou de amor, de festa e da nem sempre bonita realidade da favela. Inspirou danças impossíveis. Pilhou a música pop
da juventude classe média, as cantigas de roda dos avós, os disquinhos de faroeste sertanejo (Jack Matador!), a percussão dos terreiros de umbanda... e chegou
ao ano 2000 com uma cara própria, pronto para outras invasões.
Quem viveu, viu. O Bonde do Tigrão abrindo o caminho para os jovens
sarados da favela exalarem sensualidade. Tati Quebra-Barraco dando o troco aos
MCs machistas. Mr. Catra misturando sexo, religião e consciência política com
autoridade e voz de trovão. Serginho e o saudoso Lacraia desafiando estereótipos sexuais, com humor de piada de salão. Leozinho fazendo todo mundo dançar
com suavidade. E o Créu botando tudo pra f* em cinco velocidades.
Hoje, funk é som, luz, dança, tese de mestrado, fonte de renda, problema
com a polícia e sucesso na Europa (afinal, que DJ alemão resiste à pressão de seus
beats feitos na raça?). É mulher fruta, tiração de sarro na internet, curtição da
lourinha paulistana, trilha de videogame e tema dos programas de debates na
TV. No país onde tudo acabava em samba... hoje o funk é que tem a resposta.
Pena que James Brown não está mais aí pra ver no que deu aquela sua semente.
Silvio Essinger foi repórter e crítico musical do Jornal do Brasil, redator da revista Manchete e editor do
site Cliquemusic (www.cliquemusic.com.br), especializado em música brasileira. Colaborou com as revistas
Billboard, Vizoo, Veja Rio, Trip, Vogue RG, Personnalité, Outracoisa, Bizz, Oi, entre outras. Na TV Globo,
colaborou com o programa Por Toda Minha Vida. É autor dos livros Punk: Anarquia Planetária e a Cena
Brasileira (Editora 34, 1999), Batidão: Uma História do Funk (Record, 2005) e Almanaque Anos 90 (Agir,
2008). Participou, ao lado de Sérgio Cabral, Ruy Castro, Nei Lopes, João Máximo e Hugo Sukman, do livro
de ensaios Canções do Rio (Casa da Palavra, 2009). Em 2005, organizou o Baú do Raul Revirado (Ediouro),
coletânea de textos de Raul Seixas.
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os Funks

EXUBERÂNCIA (letra e música Cabelo, Leo Saad e Leo Leobons
/ produzido por Leo Saad) EXU É NÚMERO UM // PEÇO LICENÇA PRA COMEÇAR /
QUEM TEM TODAS AS LINGUAS PRA CONVERSAR / NUMA PERNA SÓ O MUNDO
ELE RODA / E COLOCA AS COISAS PRA COPULAR // NA ENCRUZILHADA ELE CHEGA
/ AQUI AGORA ELE ESTÁ / QUEM É QUE ABRE OS CAMINHOS? // EXU ELEBARA EXU
ELEBARA // NO SAPATO / PISANDO COM ELEGÂNCIA / EXUBERÂNCIA

RAP DO CARTÃO POSTAL (letra e música Cabelo e Pedro Luis / produzido por Berna
Ceppas e Sany Pitbull) Qual é tua favela? / Morro Azul é minha janela / e
a tua meu irmão? / minha janela é o Pavão / que é que tu vê do céu? /
minha casa, o Borel / você meu outro irmão? / meu quintal é o Alemão
/ tua Barra é da Tijuca / mas a minha é mais pesada / o que tu vê da tua
varanda? / eu vejo da minha sacada / Rocinha, Pavãozinho/Fogueteiro
e Vidigal / do Gargalo da Garrafa / eu vejo todo litoral / Mangueira
já cantaram / teu cenário é uma beleza / na crista do Cantagalo / lá
tem muita natureza / quem não conhece a favela / pensa que só tem
feiúra / mas é só se aproximar / encontra muita formosura / você sobe
em qualquer canto / e logo enxerga o visual / por isso vem cantar
comigo / o Rap do Cartão Postal / au au au / que visual / au au au /
cartão postal
RABO DE FOGUETE (letra e música Cabelo / produzido por Marcelo Lobato) QUEM
VÊ PASSAR NAO SABE / ESSE AVIÃO NINGUEM SEGURA / ESTILO KAMIKAZE / NÃO
TEM MEDO DE ALTURA // PIPA AVOADA / FIO DESENCAPADO / QUANDO ELA PISA /
O CÉU / FAÍSCA PRA TODO LADO // FREQUENTEMENTE BATE DE FRENTE / TREMENDA POROROCA / PROVOCA // MAIOR DESASSOSEGO / IMENSO DELEITE / A MINA É
CHAVE DE CADEIA / RABO DE FOGUETE
SEGURA QUE É GAROUPA (letra Cabelo, música Cabelo e Ricardo Imperatore / produzido por Ricardo Imperatore) SEGURA A GAROTA / SEGURA QUE É GAROUPA
/ SEGURA AGORA / SO QUEM SABE FAZ NA HORA // SEGURA E FALA / E CALA
PRA BEIJAR NA BOCA // SEGURA A GAROTA / SEGURA QUE É GAROUPA / SEGURA
AGORA / SO QUEM SABE FAZ NA HORA // SÃO DUAS ONÇAS / DEZ ARARAS / VINTE
GARÇAS / SÃO CINQUENTA TARTARUGAS / UM CENTO DE BEIJA FLOR // SEGURA A
GAROTA / SEGURA QUE É GAROUPA / SEGURA AGORA / SÓ QUEM SABE FAZ NA
HORA // SEGURA E CALA / E FALA PRA TIRAR A ROUPA
MELÔ DO BOMBEIRO (letra e música Cabelo / produzido por Kassin) apresentando
Ana Tsunami AI QUE DIA QUENTE / QUE NOITE DE CALOR / NÃO CONSIGO FAZER
NADA / SÓ QUERO FAZER AMOR // A TEMPERATURA SOBE / E EU ENTRO EM COMBUSTÃO / AGORA JÁ COMEÇA / A PEGAR FOGO MEU COLCHÃO // MEU QUARTO
EM CHAMAS / O PRÉDIO EM CHAMAS / O BAIRRO EM CHAMAS / CIDADE EM CHAMAS // BOMBEIRO! / FOGO NO PAÍS INTEIRO / BOMBEIRO! / FOGO NO PAÍS INTEIRO
// EU VOU CHAMAR O BOMBEIRO / VOU SAIR DO DESESPERO / VOU CHAMAR O
BOMBEIRO // EU VOU PEGAR NA MANGUEIRA / TREPAR NO CARRÃO VERMELHO /
SIRENE DO BOMBEIRO
MELÔ DO MOTOTAXI (letra Cabelo, Roberto Valente e Guilherme Guimarães / produzido por Rafael Rocha e Rodrigo Coelho) NÃO TEM CEROL COM A MINHA ANTENA / NO MEIO DA HONDA / CORTANDO A CIDADE / EQUILIBRANDO NA ONDA
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// MÉIER CATETE / NO MEIO DO MUNDO / SEM CAPACETE / QUANDO VALE O ASSUNTO // SÃO QUASE DUAS / E A NOITE NÃO QUER DESCANSAR / NUMA CORRIDA
/ PRO BAILE FUNK DANÇAR // MORENA DO ESQUEMA / FEZ O SINAL PÁ PARAR /
FOI SÓ SUBIR NA GARUPA / E O CORAÇÃO CELERAR // NA SUBIDA DO MORRO /
CONHECI VOCÊ CONHECI VOCÊ
NINGUÉM PODE ME ABATER canção do swami Ram Tirtha (produzido por Claudio
Monjope e Paulo Vivacqua) NINGUÉM PODE ME ABATER / QUEM VAI ME FERIR /
NINGUÉM PODE ME ABATER / QUEM VAI ME FERIR // O MUNDO SE AFASTA / PRA
DAR LUGAR A MIM / CHEGUEI LUZ FULGURANTE / AS SOMBRAS VÃO FUGIR // OH
OCEANO / DIVIDA-SE AGORA / OU SEQUE E QUEIME / EVAPORA E VAI EMBORA //
NINGUÉM PODE ME ABATER / QUEM VAI ME FERIR / NINGUÉM PODE ME ABATER /
QUEM VAI ME FERIR // CUIDADO OH MONTANHAS / SAIAM DO CAMINHO / OU SERÃO ABALADAS / E DERRUBADAS HOJE // AMIGOS CONSELHEIROS / NÃO PERCAM
O SEU TEMPO / SIGAM MINHAS ORDENS / CONQUISTEM A MORTE // NINGUÉM
PODE ME ABATER / QUEM VAI ME FERIR / NINGUÉM PODE ME ABATER / QUEM VAI
ME FERIR // CAVALGO A TEMPESTADE / MONTADO NO VENTO / MINHA ARMA É O
RAIO / E MEU TIRO É CERTEIRO // EU SOU O CAÇADOR / QUE CAÇA E DEVORA / AS
MATAS MONTANHAS / A TERRA E O MAR // ATRELO À CARRUAGEM / DESTINOS E
DEUSES / NA VOZ DO TROVÃO / EU PROCLAMO A TODOS // SOPREM OH VENTOS /
RESSOEM TROMBETAS / LIBERDADE LIBERDADE / LIBERDADE OM
BONDE DO OSAMA (letra e música Cabelo / produzido por Dj Nepal) De que
lado você tá? / Quantos lado o mundo tem? / Quantos lado o mundo
tem? / De que lado você tá ? // Jardim América / Jardim de Alah // Quantos lado o mundo tem? / De que lado você tá? / De que lado você tá?
Quantos lado o mundo tem? // Lá vem o boeing lá vem o bonde / Lá vem
o trem // Osama Bin Laden / Bin Laden // E não adianta matar / e jogar
no mar / porque cê mata um / e vem outro no lugar // Osama Bin Laden
/ Bin Laden
NA BOCA DO TUBARÃO (letra e música Cabelo / produzido por Lucas Santtana)
DINHEIRO NA MÃO / AS CACHORRA ABANA O RABO / AMOR DE OCASIÃO / CERVEJA, CASPA DO DIABO // A NOITE É PRETA / O CÃO É PRETO / SEU FOCINHO UMA
LANTERNA / ANDANDO PELO LABIRINTO / DA FLORESTA PRA CAVERNA // FALA
PALAVRA / LAVA DE VULCÃO / QUANTO FOGO TEM A BOCA / QUANTAS BOCA O
FOGÃO? // FAREJA O CÃO / ESCAMA DE PEIXE / NA BOCA DO TUBARÃO
PAGA PÁ NUM VÊ (letra e música Cabelo / produzido por Jongui) PARADO NO
SINAL / TÁ TENSO NO VOLANTE / DA MINEIRA PRA COROA / CÊ VÊ TECÊ BALA
TRAÇANTE // ARANHA TEM OITO OLHOS / TODOS ELES MIRA LASER / VOCÊ VOLTA
DO TRABALHO / TREMENDO DENTRO DA BLAZER // PROTEGIDO PELAS GRADES /
TÚ PARECE ENCARCERADO / DA GARAGEM DO EDIFÍCIO / JÁ SAI NO CARRO BLINDADO // PAGA PÁ NUM VÊ / REZA PÁ NUM PERDÊ
BAILE DO PIGMEU (letra e música Cabelo / produzido por Marcelo Callado) SE LIGAÊ CUMPADI: O MAIOR MINIMALISTA É O PIGMEU // BAILE DO PIG PIG / BAILE DO
PIGMEU / MORRO DO PIGMEU / MENOR MORRO DO MUNDO / PEQUENO MAS É
BRABO / SE LIGA VAGABUNDO // O TAMBORZÃO DA SELVA / VEM DO CORAÇÃO DAS
TREVAS / DE ONDE VEIO ADÃO / PRETINHO COMO A EVA / PRETINHO COMO A EVA
/ PRETINHO // SOPRA NA ZARABATANA / UM ZUMBIDO ATARZANA / BAILA ASCACHORREASGATA / AS MACACA AS RATAZANA // BAILE DO PIG PIG / BAILE DO PIGMEU
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os Djs Barbantes

Leo Saad é guitarrista e percussionista. Começou a tocar profissionalmente com a banda Boato no final dos anos 90. Em 2000 ingressa na oficina de percussão do Monobloco e tem aulas com
os percussionistas Leo Leobons (percussão afro-cubana) e Nei De Oxossi (percussão afro-brasileira), dois dos maiores mestres
dos tambores no Brasil. Já tocou e gravou com nomes como Lenine, Sérgio Loroza, Ramiro Musotto, Lucas Santtana, Erenilton Bispo dos Santos, Botecoeletro e Rita Ribeiro entre outros. Atualmente toca com o Monobloco e Pedro Luís e a Parede.
Sany Pitbull é DJ MPC Master! Produtor musical, empreendedor social,coordenador e curador do Favela Beats RedBull/
AfroReggae. Expoente da vertente do funk carioca batizada de “pós-baile funk”. Em seus sets, samples de bandas tão diferentes como White Stripes, Dire Straits e Eurythmics são misturadas ao ritmo do tamborzão no MPC. É o DJ de funk carioca
mais bem-sucedido no exterior, onde vive cumprindo uma itensa agenda de turnês. Berna Ceppas era originalmente
guitarrista e artista gráfico, mudou de vida quando comprou seu primeiro sampler no início dos anos 90, ai meu amigo...
muita pressão! Produziu vários artistas: Fernanda Abreu, Caetano Veloso, Jorge Mautner, Adriana Calcanhotto, Canastra,
Wander Wildner, Acabou La Tequila, Autoramas, Gabriel o Pensador, Bebel Gilberto etc. Em 2002 fundou a Orquestra Imperial e a banda o F.UR.T.O., fez trilhas sonoras para vários filmes: 2 filhos de Francisco, Céu de Sueli, Árido Movie, Simonal,
O Bem Amado etc. E trilhas para tv: Brasil Legal, Muvuca, etc. É também autor de todas as trilhas dos espetáculos da Cia de
Dança Deborah Colker, inclusive a do espetáculo oVo do Cirque Du Soleil. No campo das artes plásticas produziu e lançou
album do Chelpa Ferro e dá suporte para várias obras do grupo, fez também a trilha sonora do vídeo do Tunga para o
projeto Destricted. No seu Estúdio Monoaural e no selo PingPong Discos passam boa parte do que há de mais interessante
na cena contemporânea da música brasileira. Marcelo Lobato (aquele que usa mola no sapato) é músico carioca do
Flamengo. Baterista, vibrafonista, tecladista, compositor, arranjador e o que a necessidade exigir. Trabalhou com Fausto
Fawcett, Fernanda Abreu, Lenine, Silvia Machete entre outros. Co-fundador das bandas Afrika Gumbe e O Rappa a quem
eu peço uma salva de palmas. Ricardo Imperatore é músico e produtor formado em bateria pelo Conservatório de
Música Pró-Arte e teoria musical pela Escola de Música Villa Lobos. Nos anos 80 integrou a Banda Bel e em 94 iniciou carreira
solo. Em 2000 começou as pesquisas do projeto boTECOeletro, que une música brasileira, samples, batucadas eletrônicas,
loops e músicos convidados. O cd boTECOeletro, lançado em 2004, foi eleito o melhor do ano no Prêmio Tim de Música 2005 - categoria música eletrônica. A partir de 2007 o boTECOeletro realizou tour por Londres, Paris, Berlim, Amsterdam,
Barcelona, Vienna, Torino, Bologna, Graz, Hamburg, La Paz, Copenhagen, Antuérpia, Vienna, Liechtenstein e Nova York.
Kassin é multinstrumentista, compositor e produtor. Carioca, Kassin inicia sua vida musical como baixista de uma das
grandes bandas do underground do Rio de Janeiro, Acabou La Tequila. Em 2000 cria o trio + 2, com Moreno Veloso e Domenico Lancelotti e gravam três álbuns: Máquina de escrever (2000), sob liderança de Moreno, Sincerely hot (2003), sob liderança de Domenico e Futurismo, sob sua liderança. Também com o trio + 2 compôs a trilha sonora Ímã para o grupo Corpo
(2010) e participou de turnês com a cantora Adriana Calcanhoto. Kassin é também membro fundador da big band Orquestra
Imperial, agita os carnavais como integrante da Charanga 3-D e comanda seu projeto solo Artificial, o estúdio Monoaural
e o selo PingPong Discos. Como produtor assinou alguns dos principais álbuns dos anos 00: Los Hermanos (Ventura e 4),
Vanessa da Matta, Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, Jorge Mautner, Mallu Magalhães, Marcelo Jeneci, Dado Villa-Lobos
entre outros. Rafael Rocha é baterista, compositor, percussionista, produtor, botafoguense e pai. Um dos fundadores
do performático Brasov, tocou com o coletivo áudio-visual Binario e com Adriana Calcanhotto. Atualmente faz improvisos
sonoros com a banda Rabotnik, integra o grupo Tono, inventa instrumentos como o “Chocalho de dentes” e prepara seu
primeiro disco solo produzido por Arto Lindsay. Paulo Vivacqua é músico e artista plástico. Com formação em piano
e composição, escrita e electroacústica, seu trabalho acontece a partir do cruzamento entre acontecimentos sonoros e visuais em obras que se relacionam intrínsecamente com o ambiente e a arquitetura a sua volta. Vivacqua constrói caminhos
invisíveis em um lugar vazio, onde os sons sugerem narrativas imaginárias, como em uma composição aberta, de multiplas
entradas e saídas. Claudio Monjope é uma força da natureza urbana-semiótica e anárquica em sua essência. CALL
HIM (21) 8284-2021 / Junto com Paulo Vivacqua criou a banda (duo) Debussy-Bach Restaurant em 1998, um ícone da confusão entre cultura erudita e alternativa, anti-ultra after pop. Dj Nepal é Dj e produtor de trilhas sonoras atuante desde
1996 no cenário carioca. Seus sets são compostos por diversidade de grooves e estilos musicais. Em 2000, fundou o coletivo
Apavoramento Sound System, crew de Djs e artistas visuais. Como Dj, Nepal já se apresentou nos principais clubes e baladas
do Brasil. Lucas Santtana é compositor, cantor, instrumentista e produtor. Baiano radicado no Rio de Janeiro, Lucas
transita por diversas escolas sonoras. A canção está no centro do seu universo musical, mas todo seu trabalho consiste em
criar camadas de sons para vestir essas canções. Afrobeats, dubs, sambas, guitarradas e funks cariocas são algumas das influências perceptíveis em seus quatro discos: Eletro Ben Dodô (2000), Parada de Lucas (2003), 3 Sessions in a Greenhouse (2006)
e Sem Nostalgia (2009). Nesse último ele usou a tecnologia para fazer uma reinvenção do formato voz e violão na música
brasileira contemporânea. Seu quinto disco sai esse ano e trará experimentações com o universo das orquestras sinfônicas.
Jongui é musico. Trabalhou com Ramiro Musotto, Zeca Baleiro, Cabelo, Vulgue Tostoi, Jorge Mautner, Lulu Santos, Lobåo,
Jards Macalé, Gal Costa, Kelly Key, Lenine, Tizumba, Ritchie, Lucas Santtana, Siri, Daude, Buana 4, Rita Ribeiro, Sacha Amback, Plinio Profeta, Z`Africa Brasil, Daniela Mercury, Mauricio Negåo, entre outros. Atualmente toca com Raquel Coutinho.
Marcelo Callado é baterista. Toca com Do Amor, Caetano Veloso, Lucas Santtana e Rubinho Jacobina. Já tocou com
outros também. As vezes bota um som como DJ, e as vezes compõe umas canções.
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A exposição e o baile
curadoria Raul Mourão
produção Tatiana Bührnheim e Fabiola Neves
montagem e manutenção Gerardo Silva Filho
sonorização Fil
iluminação Maneco Quinderé (?????)
Os funks
Todas as vozes gravadas no estúdio Jaula do Vampiro por Rodrigo Coelho, exceto a voz de Ana Tsunami
que foi gravada por Kassin no Monoaural com o suporte técnico de Pedro Tambellini.
Finalizado e masterizado por Rodrigo Coelho.

O catálogo
coordenação editorial Raul Mourão
desenho gráfico Liliane Kemper
fotos Quito (ateliê do Cabelo e registro das obras), Barrão (Berna Ceppas), Natália Arduino (Leo Saad),

Eric Garoult (Ricardo Imperatore), Daniel Santiago Colombia (Kassin), Claudio Monjope (Paulo Vivacqua e Claudio Monjope), Dudu Llerena (Nepal), Daryan Dornelles (Lucas Santtana), Bruno Couto
(Jongui), Nina Becker (Marcelo Callado)
revisão Thais Medeiros(?????)
produção gráfica Sidnei Balbino
tiragem 1000 exemplares
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Rua Gonçalves Ledo, 17 sobrado
Rio de Janeiro RJ 20060-020
correio@agentilcarioca.com.br
www.agentilcarioca.com.br
tel (55)(21) 2221-1651
terça a sexta das 12h às 19h
sábados das 12h às 17h

