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“…	  ao	  entrar	  na	  “viagem”	  do	  disco,	  o	  ouvinte	  logo	  percebe	  que	  o	  humor	  de	  Meno,	  presente	  em	  várias	  das	  dez	  faixas	  do	  trabalho,	  não	  tem	  nada	  
de	  ingênuo	  ou	  simplista	  e	  é,	  na	  verdade,	  o	  meio	  pelo	  qual	  o	  músico	  adentra	  questões	  humanas	  mais	  complexas	  e	  profundas.”	  
(Marcos	  Grinspum	  Ferraz)	  
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MENO	  DEL	  PICCHIA	  –	  “MACACO	  SEM	  PELO”	  
O	  segundo	  disco	  solo	  do	  mulT-‐instrumenTsta	  e	  compositor,	  que	  também	  é	  mestre	  em	  Antropologia,	  invesTga	  as	  fronteiras	  entre	  humano	  e	  
animal.	  O	  CD	  traz	  um	  belo	  Tme	  de	  músicos	  e	  parTcipações	  de	  André	  Abujamra	  e	  Tatá	  Aeroplano,	  entre	  outros.	  



“Músico	  estudado,	  é	  da	  geração	  
que	  vai	  de	  Tatá	  Aeroplano	  ao	  
Metá-‐Metá,	  de	  Kiko	  Dinucci.	  
Letras	  bem-‐humoradas	  são	  a	  
tônica	  do	  trabalho	  produzido	  
por	  Otávio	  Carvalho...”	  	  
	  
(Luiz	  Chagas	  na	  Revista	  Brasileiros)	  
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“Já	  estamos	  em	  março,	  porém	  esse	  é	  o	  nosso	  primeiro	  disco	  da	  	  semana	  	  de	  2014.	  	  Como	  o	  prolífico	  cenário	  musical	  independente	  já	  conta	  
com	  muito	  lançamentos	  dignos	  de	  destaque	  neste	  espaço,	  se	  tornou	  até	  diecil	  escolher	  qual	  deveria	  ser	  o	  projeto	  de	  inauguração	  desse	  
novo	   ciclo	   de	   resenhas	   semanais	   da	   Rádio	   UFSCar.	   Para	   não	   deixar	   nada	   para	   trás,	   eu	   escolhi	   começar	   com	   um	   disco	   que	   saiu	   em	  
novembro	  de	   2013	   e,	   na	   época,	   passou	   baTdo	   em	  meio	   a	  muitos	   outros	   lançamentos.	   Foi	   só	   nas	   férias	   no	   final	   de	   ano	   que	  um	  itulo	  
despertou	  a	  minha	  atenção.	  Decidi	  baixar	  o	  álbum	  no	  formato	  virtual,	  disponibilizado	  pelo	  autor	   	  para	  o	  download.	  Macaco	  sem	  Pelo	  é	  o	  
itulo,	  o	  compositor	  e	  músico	  responde	  por	  Meno	  Del	  Picchia,	  ele	  talvez	  não	  seja	  muito	  conhecido	  para	  quem	  não	  acompanha	  o	  panorama	  
independente	  paulistano,	  mas	   	  já	  colaborou	   	  com	   	  muitos	   	  arTstas	   	  conhecidos	   	  como	   	  Tatá	   	  Aeroplano,	   	  Kiko	  Dinucci,	   	  Rodrigo	  Campos,	  
André	  Abujamra,	  Bárbara	  Eugênia,	  Peri	  Pane,	  com	  o	  qual	  se	  apresentou	  aqui	  na	  cidade	  de	  São	  Carlos,	  durante	  o	  7º	  FesTval	  Contato,	  entre	  
outros.	  Meno,	  além	  de	  compositor	  e	  baixista,	  é	  mestre	  em	  antropologia	  social.	  O	  disco	   foi	  produzido	  no	  mesmo	   	  período	   	  no	   	  qual	  ele	  	  
estava	  escrevendo	  	  a	  	  dissertação	  inTtulada	  	  “Por	  	  que	  	  eles	  	  ainda	  	  gravam?	  Discos	  	  e	  	  arTstas	  	  em	  	  ação”,	  	  acompanhando	  	  o	  	  trabalho	  	  de	  
produção	   	   dos	   seus	   	   colegas	   	   e	   	   amigos	   músicos	   que	   também	   colaboraram	   neste	   seu	   trabalho	   autoral.	   Sem	   dúvida,	   esse	   processo	  
influenciou	  bastante	  este	  seu	  segundo	  disco.	  Macaco	  sem	  Pelo	  é	  uma	  abordagem	  básica	  daquela	  que	  poderia	  ser	  definida	  de	  antropologia	  
social	  pragmáTca,	  que	  vai	  direito	  ao	  ponto,	  sem	  meio	  termos,	  “Somos	  todos	  um	  bando	  de	  macacos	  sem	  pelos/	  Só	  que	  a	  gente	  caga	  no	  
banheiro”	   é	   a	   afirmação	   com	  a	   qual	   abre	   a	   faixa	   itulo,	   um	   lembrete	   para	   quem	  esqueceu	   quem	   somos	   e	   de	   onde	   viemos.	  Quando	  o	  
assunto	  são	  as	  relações,	  tudo	  pode	  ser	  resumido	   	  num	  simples	   	  refrão	   	  “Que	   	  estrutura	   	  mais	   	  perfeita/Quando	   	  um	  	  procura	   	  e	   	  o	   	  outro	  
aceita”.	   	  Pode	   	  se	   	  dizer	   	  que	   	  nas	  maiorias	   	  das	   	  composições,	  Meno	  enfaTza	   	  que	   	  sermos	  humanos	   	  não	  significa	  muito,	   	  embora	   	  o	  
intelecto	  	  e	  	  a	  razão	  	  nos	  	  diferencie	  dos	  	  animais,	  somos	  	  o	  resultado	  de	  uma	  aparente	  evolução	  que,	  às	  vezes,	  infelizmente	  ou	  felizmente,	  
não	  nos	  melhora,	   já	  que	  conTnuamos	  escravos	  dos	  nossos	   insTntos	  ancestrais	  mais	  naturais.	  Além	   	  desse	   	   lado	   	  mais	   	  conceitual,	   	  em	  	  
Macaco	  	  sem	  	  Pelo	  	  encontramos	  	  letras	  	  mais	  	  focadas	  	  no	  coTdiano	  	  urbano,	  	  cheio	  	  de	  situações	  	  que	  	  acontecem	  	  ao	  nosso	  redor,	  	  mas	  	  
que	  	  passam	  despercebidas	  ou	  nos	  tocam	  de	  perto	  como	  na	  faixa	  “	  Alergia”.	  As	  letras	  líricas,	  vem	  	  acompanhadas	  por	  uma	  estéTca	  sonora	  
que	  está	  se	  tornando	  quase	  uma	  marca	  dos	  úlTmos	  discos	  produzidos	  na	  capital.	  Predomina	  a	  liberdade	  esTlísTca	  que	  foge	  às	  regras	  	  pre-‐
existentes	   	  ou	   	  clichês,	  explorando	   	  novos	   	   territórios	   	   sonoros	   	  sem	  deixar	   	  de	   	  criar	   improváveis	  melodias	  e	  refrões	  que	  grudam	  nos	  
ouvidos	  e	  que	  podemos	  chamar	  de	  pop,	  no	  melhor	  senTdo	  do	  termo.	  A	  nova	  	  geração	  	  de	  músicos	  da	  MPB	  (que	  nesse	  	  caso,	  	  como	  li	  	  em	  
algum	  lugar	  na	  internet,	  pode	  ser	  interpretado	  como	  o	  acrônimo	  de	  Música	  Popular	  Bacana),	  está	  amadurecendo	  e	  tomando	  forma,	  depois	  
de	   	   mais	   de	   uma	   década	   	   de	   	   muita	   dedicação	   e	   experimentações,	   tendo	   como	   referências	   a	   rica	   cultura	   de	   um	   país	   de	   proporção	  
conTnental	  e	  também	  as	   	  produções	   	  estrangeiras	  que	  a	   	  era	   	  digital	   	  nos	  trouxe	  numa	   	  quanTdade	   incalculável	  de	   influências	  globais.	  
Cuidado,	  o	  uso	  prolongado	  pode	  ser	  viciante!”	  
	  
Mauro	  Lussi	  –	  Coordenador	  da	  programação	  musical	  e	  DJ	  da	  Rádio	  UFSCar	  



AZOOFA	  



AZOOFA	  

1989.	  Meno	  del	  Picchia	  se	  aproxima	  da	  tradicional	  fogueira	  que	  esquenta	  as	  noites	  de	  acampamento	  que	  acontecem	  frequentemente	  em	  
sua	  escola,	  na	  cidade	  de	  Bragança	  Paulista.	  Não	  é	  o	  fogo,	  nem	  é	  o	  calor	  que	  chamam	  sua	  atenção,	  e	  sim	  um	  som:	  um	  professor	  acaba	  de	  
chegar	  com	  um	  violão	  e	  faz	  dedilhados.	  Meno	  vai	  chegando	  mais	  perto	  do	  som,	  e	  mais	  perto,	  e	  mais	  perto.	  Mira	  com	  atenção	  o	  professor	  e	  
delira	   com	  aquela	  mão	  esquerda	  espantosamente	   ágil;	   rapidamente	   seu	  olhar	   vai	   para	   a	  mão	  direita	  do	  docente,	   que	   faz	  movimentos	  
rápidos	  –	  para	  cima	  e	  para	  baixo,	  para	  cima	  e	  para	  baixo,	  para	  cima	  e	  para	  baixo	  -‐,	  ditando	  o	  ritmo	  da	  canção.	  Ao	  voltar	  para	  casa	  no	  dia	  
seguinte,	   ainda	   inebriado	   pela	   experiência	   sonora	   que	   Tvera,	   Meno	   encontra	   sua	   mãe	   e,	   antes	   que	   ela	   lhe	   pergunte	   como	   foi	   o	  
acampamento,	  ele	  sentencia:	  -‐	  Quero	  ter	  aulas	  de	  violão.	  2014.	  Rua	  do	  Bananal,	  Pompeia.	  Às	  17h	  da	  úlTma	  terça-‐feira	  de	  janeiro,	  sob	  um	  
sol	  de	  33º	  que	  deveria	  ser	  proibido	  em	  uma	  cidade	  infestada	  de	  prédios	  e	  carente	  de	  vento,	  Meno	  está	  na	  cozinha	  de	  sua	  casa.	  De	  shorts	  e	  
sem	  camisa,	  ele	  faz	  um	  café	  enquanto	  aguarda	  as	  poucas	  horas	  que	  o	  separam	  do	  ensaio	  para	  seu	  primeiro	  show	  no	  ano.	  Dali	  três	  dias,	  
exatamente	   às	   21h	  da	   sexta-‐feira,	  Meno	   subirá	   ao	  palco	  de	  uma	  das	   casas	  de	   shows	  mais	   importantes	  do	   atual	   circuito	   independente	  
paulistano,	  o	  Serralheria,	  e	  apresentará	  músicas	  de	  seu	  novo	  álbum,	  “Macaco	  Sem	  Pelo”,	   lançado	  em	  2013	  –	  o	  mesmo	  ano,	  aliás,	  que	  o	  
músico	   completou	   seu	  mestrado	   em	   Antropologia	   pela	   Universidade	   de	   São	   Paulo.	   Os	   azulejos	   da	   cozinha	   são	   brancos	   e	   se	   repetem	  
infinitamente;	  a	  sequência	  só	  é	  interrompida	  quando	  aparece	  um	  cartaz	  branco	  em	  que	  se	  lê	  a	  frase	  “SEMPRE	  ALGO	  ENTRE	  NÓS”.	  Meno	  se	  
mudou	  para	  a	  simpáTca	  casa	  da	  Pompeia	  há	  menos	  de	  um	  mês.	  Nos	  úlTmos	  dois	  anos,	  morava	  em	  um	  apartamento	  na	  região	  central	  da	  
cidade	  com	  Tatá	  Aeroplano	  (Cérebro	  Eletrônico).	  Ambos	  são	  bons	  amigos	  desde	  que	  se	  conheceram	  em	  Bragança	  –	  cidade	  natal	  de	  ambos	  
–	  há	  20	  anos.	  Naquela	   terça-‐feira	  de	   janeiro,	  Meno	  está	  em	   frente	  ao	   fogão	   terminando	  de	  preparar	  um	  café.	  Ao	   terminar,	  pega	  duas	  
xícaras	  e	  serve	  a	  mim	  e	  depois	  a	  si	  mesmo;	  senta-‐se	  na	  cadeira	  que	  está	  bem	  embaixo	  do	  cartaz	  branco	  e	  relembra	  com	  alguma	  nostalgia	  
na	  voz	  os	  seus	  primeiros	  passos	  na	  música	  depois	  da	  epifania	  em	  volta	  da	  fogueira.	  “Dos	  12	  aos	  15	  anos,	  eu	  fazia	  aula	  na	  Groove,	  uma	  
escola	  aqui	  de	  São	  Paulo.	  Minha	  mãe	  morava	  em	  Bragança	  mas	  trabalhava	  na	  capital,	  então	  eu	  vinha	  com	  ela	  uma	  vez	  por	  semana”,	  diz.	  
“Depois,	   eu	   parei,	   fiquei	   só	   em	   Bragança,	   terminando	   o	   colegial.	   Foi	   a	   época	   de	   montar	   minhas	   primeiras	   bandinhas	   [uma	   delas	   se	  
chamaria	  Macaco	  Sem	  Pelo].	  	  
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Era	  aquela	  coisa	  de	  interior:	  comecei	  a	  tocar	  nos	  butecos,	  tocar	  cover	  de	  Raul	  Seixas	  e	  ao	  mesmo	  tempo	  comecei	  a	  compor	  também.”	  Seu	  
lado	   compositor,	   porém,	   só	   iria	   aparecer	   com	  mais	   destaque	   em	   2009,	   quando	   lançou	   seu	   primeiro	   disco	   solo.	  Mas	   é	   com	   este	   novo	  
trabalho	  que	  Meno	  está	  se	  senTndo	  plenamente	  realizado.	  Isto	  fica	  ainda	  claro	  às	  19h	  daquela	  terça-‐feira.	  O	  sol	  já	  está	  mais	  baixo	  quando	  
Meno	   tranca	   a	   casa,	   Tra	   seu	   carro	   da	   garagem	  e	   dirige	   cerca	   de	   8	  minutos	   até	   chegar	   no	   estúdio	   Submarino	   FantásTco,	   na	   região	   do	  
Sumaré,	  onde	   fará	  o	  primeiro	  dos	  dois	  ensaios	  antes	  do	  show	  desta	  sexta-‐feira.	  Na	  porta	  estão	  dois	  sujeitos	   rodeados	  de	   instrumentos	  
musicais:	  trata-‐se	  do	  baterista	  Marcelo	  Effori	  –	  que	  gravou	  todas	  as	  músicas	  de	  “Macaco	  Sem	  Pelo	  –	  e	  do	  guitarrista	  Allen	  Alencar.	  Eles	  
estão	  aguardando	  que	  alguém	  de	  dentro	  do	  estúdio	  ouça	  o	  interfone	  e	  abra	  a	  porta.	  Em	  instantes,	  uma	  pessoa	  aparece:	  é	  Otávio	  Carvalho	  
–	  ou	  Ota	  –	  produtor	  do	  disco,	  membro	  do	  Vitrola	   SintéTca	  e	  quem,	  ao	   lado	  de	  Meno,	  Marcelo	  e	  Allen,	   fecha	  o	  Tme	  que	  ensaiará	  nas	  
próximas	  3	  horas	  para	  o	   show	  de	  Meno	  no	  Serralheria.	  O	  úlTmo	  show	  de	  Meno	  com	  este	  disco	   foi	  em	  novembro	  de	  2013,	  no	  Mundo	  
Pensante.	  De	  lá	  pra	  cá,	  o	  músico	  tocou	  com	  Verônica	  Ferriani	  (em	  uma	  turnê	  no	  Japão	  e,	  na	  volta,	  na	  Casa	  de	  Francisca);	  Metá	  Metá	  (no	  
show	  de	  aniversário	  da	  cidade)	  e	  mais	  uma	   lista	  de	  bandas	  e	  arTstas.	  Esse	   tempo	  dedicado	  a	  projetos	  alheios	   fez	   com	  que	   longos	   três	  
meses	  separassem	  o	  primeiro	  do	  segundo	  show.	  Para	  este	  ano,	  Meno	  quer	  fazer	  diferente.	  “Adoro	  ser	  músico	  instrumenTsta	  e	  tocar	  com	  
as	  pessoas,	  mas	  meu	  maior	  drama	  hoje	  em	  dia	  é	  equilibrar	  isso	  com	  o	  meu	  projeto,	  com	  a	  divulgação	  do	  meu	  disco.	  Este	  é	  meu	  objeTvo	  
para	  2014″₺,	  aponta,	  antes	  de	  se	  corrigir:	  “E	  também	  começar	  meu	  doutorado”.	  Meno	  anda	  intrigado	  e	  interessado	  no	  fenômeno	  musical	  
chamado	  funk	  de	  ostentação.	  “No	  meu	  mestrado,	  eu	  discuT	  por	  que	  os	  arTstas	  ainda	  gravam	  disco.	  Agora,	  os	  caras	  do	  funk	  ostentação	  –	  
formado	  por	  uma	  geração	  muito	  mais	  nova	  que	  eu	  –	  faz	  grande	  sucesso	  na	  internet,	  muitos	  shows	  e	  não	  precisa	  gravar	  disco”,	  comenta.	  
Ele	  crê	  que	  sua	  geração	  pode	  aprender	  muito	  com	  os	  funkeiros.	  “A	  intelectualidade,	  principalmente	  aqui	  da	  zona	  oeste,	  criTca	  a	  pobreza	  
de	  discurso	  das	  letras.	  Tudo	  bem,	  mas	  o	  fenômeno	  não	  é	  só	  isso.	  São	  três	  caras,	  um	  funkeiro,	  um	  produtor	  e	  um	  hacker	  –	  que	  cria	  perfis	  
falsos	   na	   internet	   e	   infla	   a	   audiência	   dos	   vídeos	   –	   revolucionando	   o	   mercado	  musical,	   enganando	   o	   próprio	   Youtube.	   E	   mesmo	   esse	  
discurso	  tão	  criTcado	  é	  uma	  resposta	  violenta	  aos	  inúmeros	  esimulos	  de	  consumo	  que	  essa	  garotada	  vem	  recebendo	  ao	  longo	  da	  vida”.	  A	  
casa	  onde	  está	  localizada	  o	  estúdio	  é	  um	  enorme	  sobrado,	  cuja	  bonita	  entrada	  mistura	  árvores,	  plantas	  e	  uma	  escada	  imponente	  leva	  às	  
salas	  de	  ensaio	  e	  de	  e	  gravação	  –	   foi	  nesta	  sala,	  aliás,	  que	  “Macaco	  sem	  Pelo”	   foi	  gravado	  entre	  setembro	  de	  2012	  e	   junho	  de	  2013.	  A	  
primeira	  música	  do	  ensaio	  é	  Acasalamento,	  também	  a	  primeira	  do	  disco	  e	  certamente	  a	  que	  abrirá	  o	  show	  de	  hoje.	  “Vamos	  passar	  o	  show	  
como	  ele	  será”,	  diz	  Meno.	  	  



AZOOFA	  

No	  disco,	  Acasalamento	  se	  insinua	  como	  uma	  canção	  poderosa	  quando	  tocada	  ao	  vivo.	  Quando	  a	  banda	  começa	  a	  tocá-‐la	  no	  ensaio,	  com	  
todos	  os	  músicos	  emprestando	  sua	  voz	  ao	  refrão,	  esta	  percepção	  se	  confirma.	  A	  música	  acaba.	  A	  banda	  está	  sorrindo	  e	  parece	  surpresa	  
com	  seu	  próprio	  desempenho,	  a	  despeito	  do	  tempo	  que	  ficaram	  sem	  se	  reunir.	  “Estamos	  desenferrujando”,	  brinca	  Marcelo.	  “Está	  óTmo!”,	  
comemora	  Meno.	  Na	  sequência,	  o	  quarteto	  entoa	  Vasectomia,	  uma	  música	  sobre	  superpopulação	  e	  que	  é	  simbólica	  da	  poéTca	  de	  Meno	  
neste	  disco	  –	  muito	  mais	   voltada	  para	   reflexões	  universais	   –	   (ainda	  que	  originadas	  de	   situações/pensamentos	   individuais)	   do	  que	  para	  
descrição	  de	  experiências	  vividas	  e	  senTdas	  pelo	  compositor,	  algo	  que	  vem	  sendo	  tônica	  na	  nova	  produção	  musical	  brasileira.	  “Sou	  pai	  de	  
dois	  filhos”,	  diz	  Meno.	  “Um	  dia	  me	  quesTonei:	  já	  tenho	  dois	  filhos,	  é	  um	  número	  legal,	  não	  precisa	  mais.	  Comecei	  a	  conversar	  com	  amigos	  
sobre	   isso.	   E	   essa	   reflexão	   foi	   indo	   além.	   Ser	   pai	   em	   São	   Paulo	   é	   algo	   complicado.	   É	   muito	   diecil,	   tudo	   é	   caro:	   morar	   é	   caro,	   os	  
apartamentos	  estão	  cada	  vez	  mais	  caros,	  as	  escolas	  cada	  vez	  mais	  cheias,	  não	  tem	  espaço	  nas	  ruas	  para	  carros…	  Superpopulação	  é	  um	  
problema,	   e	   a	   cidade	   é	   um	   retrato	   desse	   caos	   populacional	   que	   vive	   o	   nosso	   planeta”.	   A	   letra	   é	   um	   primor.	   “Posso	   explorar	   /	   sua	  
anatomia	  /	  só	  depois	  /	  da	  vasectomia	  /	  só	  por	  causa	  do	  tanto	  de	  gente	  /	  só	  por	  causa	  do	  tanto	  de	  carro	  /	  só	  por	  causa	  do	  tamanho	  da	  
cidade	  /	  só	  por	  causa	  da	  natalidade”.	  No	  ensaio,	  a	  música	  vai	  soando	  bem	  e	  todos	  vão	  se	  animando.	  Ao	  final,	  um	  coro	  de	  vozes	  formado	  
pelos	  quatro	  encerra	  a	  canção.	  Na	  sequência,	  “Passou	  da	  Minha	  Porta”	  soa	  mais	  pesada	  que	  as	  anteriores.	  Há	  uma	  passagem	  –	  um	  breque	  
–	  que	  faz	  Allen	  e	  Ota	  ficarem	  sozinhos	  em	  cena;	  dois	  tempos	  depois,	  Meno	  e	  Marcelo	  se	  unem	  à	  dupla	  e	  os	  quatro	  formam	  um	  paredão	  
sonoro	   que	   vai	   crescendo,	   crescendo	   e	   crescendo	   até	   todos	   gritarem	   juntos:	   -‐	   Pa-‐ssou-‐da-‐mi-‐nha-‐por-‐ta!	   Eles	   ainda	   passam	   “Vou	   Pro	  
Pará”	  (que	  passam	  duas	  vezes	  pois,	  segundo	  Meno,	  “esta	  música	  tem	  que	  ficar	  com	  o	  andamento	  e	  a	  pressão	  perfeitas”);	  “Tapioca”	  (mais	  
pesada	  que	  a	   versão	  estúdio,	  muito	  pelo	   trabalho	  de	  guitarra	  de	  Allen)	  e	   “Não	   tem	  Regra”	   (em	  que	  Meno	  esquece	  a	   letra	  e,	  para	   sua	  
surpresa,	  a	  banda	  inteira	  conTnua	  cantando-‐a	  corretamente).	  Vem	  o	  intervalo,	  hora	  de	  pedir	  pizza	  por	  telefone	  e	  de	  os	  quatro	  trocarem	  
ideias	  sobre	  assuntos	  alheios	  ao	  ensaio	  e	  ao	  show.	  Um	  dos	  papos	  que	  sempre	  pintam	  entre	  eles	  é	  como	  os	  arTstas	  da	  nova	  cena	  paulistana	  
podem	  ir	  além	  do	  circuito	  de	  casas	  de	  shows	  que	  já	  está	  estabelecido.	  Como	  levar	  a	  música	  para	  mais	  gente,	  de	  forma	  ainda	  mais	  direta?	  
“A	  gente	  já	  pensou	  em	  um	  alugar	  um	  trailer,	  ou	  um	  caminhão,	  e	  ir	  pra	  rua	  tocar.	  Ir	  pra	  Zona	  Norte	  e	  tocar	  lá,	  sabe?”,	  conta	  Meno.	  “É	  uma	  
coisa	  meio	  mambembe,	  de	  abrir	  o	  palco	  e	  se	  for	  preciso,	  fazemos	  uma	  coisa	  mais	  simples.	  Mas	  quero	  tocar	  pra	  rua,	  mostrar	  minha	  arte	  na	  
rua”.	  	  



Então	  se	  fez	  o	  acasalamento	  entre	  o	  indivíduo	  e	  a	  música.	  
Meno	  Del	  Picchia	  é	  o	  cruzamento	  perfeito	  entre	  a	  figura	  humana	  em	  seu	  
processo	  excessivo	  com	  a	  arte	  e	  suas	  derivações	  cruas,	  gerando	  um	  sêmem	  
raro	  para	  a	  ferTlização	  do	  que	  pode	  ser	  a	  nova	  criatura	  da	  atual	  música	  
brasileira.	  Macaco	  Sem	  Pelo	  é	  objeto	  puro	  para	  o	  cruzamento	  de	  futuras	  
espécies	  musicais/humanas.	  
Depois	  de	  sua	  imersão	  em	  pesquisas	  antropológicas	  pela	  USP,	  Meno	  –	  
como	  é	  respeitosamente	  conhecido	  –	  foi	  além	  dos	  resultados	  e	  
experimentações,	  nos	  trouxe	  o	  impacto	  da	  estranheza	  e	  a	  possibilidade	  de	  
	  vivermos	  em	  uma	  mesma	  raça	  audiTva	  e	  puramente	  técnica.	  Sua	  relação	  
com	  a	  construção	  dos	  sons	  vai	  além	  das	  notas,	  ela	  atravessa	  os	  
pensamentos	  dos	  relevantes	  criadores	  contemporâneos	  da	  nossa	  canção.	  
Existe	  um	  embrião	  Meno	  dentro	  de	  muito	  do	  que	  já	  ouvimos	  e	  
consideramos	  arrojado	  em	  nossa	  atual	  evolução	  musical,	  e	  vice-‐versa.	  
Generosidade	  é	  apenas	  um	  reflexo	  parTcular	  de	  arTstas	  como	  Tatá	  
Aeroplano,	  Kiko	  Dinucci,	  Rodrigo	  Campos,	  DJ	  Tutu	  Moraes,	  Loco	  Sosa	  
(Marcelo	  Effori),	  Zé	  Pi,	  Otavio	  Carvalho,	  Felipe	  Antunes,	  Peri	  Pane,	  André	  
Abujamra,	  Bárbara	  Eugênia	  e	  muitos	  outros	  também	  acreditados	  por	  esse	  
mulTfecundador	  musical.	  
Não	  bastasse	  o	  seu	  lado	  compositor,	  cantor	  e	  baixista,	  a	  sua	  sensibilidade	  
acadêmica	  de	  antropólogo	  nos	  trouxe	  uma	  nova	  visão	  estéTca	  e	  linguísTca	  
para	  a	  música.	  AutocríTca,	  autobiografia,	  autoexperimentação	  e	  
autoprovocação	  podem	  ser	  estranhamente	  confortáveis	  aos	  ouvidos…	  
daqueles	  que	  pedem	  mais	  que	  uma	  saída.	  Ele	  oferece	  uma	  explicação:	  a	  
novidade.	  
A	  solução	  pode	  não	  ser	  a	  dose	  exata,	  ela	  pode	  ser,	  sim,	  a	  dose	  esperta,	  a	  
dose	  aos	  poucos.	  A	  dose	  que	  você	  vai	  adicionando,	  senTndo	  a	  evolução	  até	  
encontrar	  o	  seu	  ponto.	  Com	  muitas	  coisas	  na	  mesa	  para	  que	  você	  descubra	  
quais	  delas	  serão	  as	  poucas	  necessárias.	  
Macaco	  Sem	  Pelo	  é	  um	  retrato	  premeditado	  do	  que	  podemos	  fazer	  com	  o	  
que	  vivemos	  e	  com	  o	  que	  queremos	  ser	  com	  o	  que	  fazemos.	  Talvez	  seja	  a	  
evolução	  real,	  talvez	  seja	  a	  evolução	  equivocada,	  ou	  apenas	  um	  retrato	  
cantado	  do	  que	  estamos	  procurando.	  Não	  importa.	  A	  nova	  criatura	  nasceu	  
alérgica	  a	  quem	  não	  dá	  a	  cara	  pra	  bater,	  à	  poluição,	  ao	  jabá,	  e	  aos	  chatos	  
de	  plantão.	  
Com	  uma	  produção	  arisTca	  impecável,	  destaco	  a	  sincronização	  visual	  
equilibrada	  e	  sensata	  do	  arTsta	  gráfico	  –	  entre	  outros	  talentos	  –	  de	  Paulo	  
Papaleo.	  O	  clique	  perfeito	  no	  macaco	  urbano	  que	  somos	  hoje.	  Necessário,	  
ouvir,	  pensar,	  senTr.	  Para	  se	  lembrar	  ou	  se	  esquecer	  da	  evolução	  careta:	  
Meno	  é	  mais!	  
Meno	  faz	  show	  de	  lançamento	  de	  seu	  novo	  disco	  no	  dia	  14	  de	  novembro	  
no	  Mundo	  Pensante	  em	  SP.	  Um	  show	  cheio	  de	  novas	  raças	  humanas	  e	  
alérgicas.	  

A	  MUSICOTECA	  



VIRGULA	  UOL	  



FAROFAFÁ	  



SCREAM	  &	  YELL	  



Meno	  del	  Picchia	  –	  Macaco	  sem	  pelo	  |	  Entre	  o	  humano	  e	  o	  animal,	  Meno	  del	  Picchia	  nos	  presenteou	  com	  seu	  segundo	  disco	  em	  novembro.	  
Fruto	  de	  um	  longo	  processo,	  o	  álbum	  faz	  vir	  à	  tona	  não	  apenas	  o	  músico,	  mas	  também	  o	  antropólogo.	  Cheio	  de	  estranhezas,	  e	  dono	  duma	  
linguagem	  direta,	  sem	  muitos	  meio	  termos,	  ele	  nos	  leva	  a	  um	  passeio	  pelos	  insTntos	  mais	  primiTvos	  humanos,	  ligados	  ao	  outro,	  ao	  desejo.	  

Ainda	  assim,	  é	  possível	  ler	  nas	  entrelinhas	  as	  suTlezas	  e	  a	  elaboração,	  da	  música	  e	  da	  linguagem.	  Um	  disco	  completo,	  uno,	  uma	  refeição	  
completa.	  Preste	  atenção	  em:	  “Passou	  da	  minha	  porta”,	  parceria	  com	  Tatá	  Aeroplano,	  diverTda	  e	  que	  encarna	  bem	  o	  lado	  “selvagem”	  do	  disco	  

–	  selvagem	  em	  meio	  à	  dita	  “civilização”!	  
(Isa	  Leite)	  AOS	  CUBOS	  





MUSI	  NOVA	  



GUIA	  DA	  VEJA	  



GUIA	  UOL	  


