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QUEM CHAMOU ATENÇÃO NA ÚLTIMA DÉCADA

Watson

Indie rock, Plano
Piloto, 2002

IInntteeggrraanntteess::
Adriano Brasil
(baixo), Filipe
Vianna (guitarra),
Jack Coaracy
(bateria) e Miguel
Martins (guitarra
e vocal).

PPoorr  qquuêê??  Eu
quero envelhecer
chamou a
atenção e foi
eleita em enquete
do CCoorrrreeiioo uma
das dez melhores
canções da
história do rock
brasiliense. Teve
aparições na MTV
e no Multishow.

Galinha Preta

Hardcore,
Ceilândia, 1992

IInntteeggrraanntteess::
Bruno Tartalho
(baixo), Daniel
Oda (guitarra),
Guilherme
Thunder (bateria)
e Frango (voz).

PPoorr  qquuêê??  Uma das
maiores
referências do
hardcore nacional,
o grupo tocou duas
vezes na Virada
Cultural de São
Paulo. O clipe de O
padre baloeiro
ultrapassou as 30
mil visualizações
no YouTube.

Suíte Super Luxo

Pop indie
psicodélico, Plano
Piloto, 2002

Integrantes: LucQ
(vocal e guitarra),
Áli (bateria),
Gustavo (baixo) e
Morit (guitarra).  

PPoorr  qquuêê??
Lançaram o
primeiro CD, El
toro, em 2004 , e
Entre a piscina e o
trampolim no ano
passado. Tocaram
em festivais
importantes,
como Volume 1,
Claro Que é Rock
e Goiânia Noise. 

Sapatos
Bicolores

Rock sessentista,
Plano Piloto, 2001

IInntteeggrraanntteess::
André Vasquez
(voz e guitarra),
Guilherme Arruda
(bateria) e PC
(baixo e backing
vocal).

PPoorr  qquuêê??
Mesclando rock,
rockabilly e
Jovem Guarda, o
grupo participou
de festivais do Rio
Grande do Sul a
Rondônia. Estão
em pré-produção
do novo trabalho,
que será lançado
em 2014.

Móveis Coloniais
de Acaju

Rock/ska, Plano
Piloto, 1998

IInntteeggrraanntteess:: André
Gonzales (voz), Beto
Mejía (flauta),
Eduardo Borém
(gaita), Gabriel
Coaracy (bateria),
Fábio Pedroza
(baixo), Paulo (sax),
Esdras (sax), Xande
Bursztyn (trombone)
e Fernando Jatobá
(guitarra).

PPoorr  qquuêê??  Mais de 1
milhão de downloads
das músicas dos
álbuns Idem e
C_mpl_te, e indicação
a melhor clipe em
prêmio da MTV.

Os Dinamites

Rock/rockabilly,
Plano Piloto, 2007

IInntteeggrraanntteess:: Fábio
Paçoca (bateria),
Lucas Billy (vocal
e contrabaixo),
Dani Boy
(guitarra) e Isa
Tequila
(saxofone).

PPoorr  qquuêê??  A banda
tem dois EPs. Em
2013, lançam o
primeiro vinil.
Tocaram com
Raimundos e
bandas
internacionais,
como Rocker
Covers e Dat
Mobille.

Marmitex S/A

Hardcore,
Paranoá, 2001

IInntteeggrraanntteess::
Bryan Alcebíades
(guitarra),
Petrônio (baixo),
Paulo Bacon
(bateria) e Chicão
HC (vocal).

PPoorr  qquuêê??  Abriram
shows de Ratos
de Porão, Dead
Fish e Cólera.
Com dois clipes,
fecharam com o
selo Tortura
Records para
lançar uma
coletânea no
Reino Unido e
México. Primeiro
CD em breve.

Scalene

Rock/pop
rock/hardcore,
Lago Sul, 2009

IInntteeggrraanntteess::
Gustavo Bertoni
(vocal), Tomás
Bertoni (guitarra),
Lucas Furtado
(baixo) e Philipe
Nogueira (bateria
e vocal).

PPoorr  qquuêê??  Após o
EP Scalene, de
2010, a banda
lançou o primeiro
CD em 2012. O
segundo sai mês
que vem.
Apareceram na
MTV, na Mix TV e
fizeram turnê
pelo Nordeste.

Etno

Rock/new metal,
Plano Piloto,
2002

IInntteeggrraanntteess:: Tiago
Palma (bateria),
Iano Fazio (baixo),
Vitor Fonseca
(guitarra) e Tiago
Freitas (vocal).

PPoorr  qquuêê??  Com
dois CD lançados,
despontaram ao
levar três prêmios
no Fico, em 2004,
e vencer o Finca,
em 2006. Abriram
shows de O Rappa
e Korzus e
tiveram o clipe
Focos de
resistência na
grade da MTV.

Besouro do
Rabo Branco

Rock
experimental,
Taguatinga, 2003

IInntteeggrraanntteess::
Gabriel Costta
(voz), Rogério
Fonte Boa
(bateria), Matheus
Ribeiro (guitarra)
e Luiz Paulo
(baixo).

PPoorr  qquuêê??  Se
definem como
“banda de
música”, por
agregar vários
estilos. Tocaram
com grandes
nomes, como Zé
Ramalho e Cidade
Negra.

Onde 
está orockde  

Brasília?
No dia mundial do estilo, o
CCoorrrreeiioo  elenca algumas das
bandas que chamaram a atenção
da cena na última década

Leia mais na página 3

MENÇÃO HONROSA: ✓Gramofocas (punk rock, Plano Piloto) ✓ Totem (hard rock, Plano Piloto) ✓ Violator (trash metal, Taguatinga) PARA FICAR DE OLHO: ✓Cassino Supernova (indie rock, Plano Piloto) ✓ Darshan (grunge,
Sobradinho)  ✓ Filhos da Mãe Joana (rock/blues, Sudoeste) ✓Passo Largo (rock instrumental, Plano Piloto) ✓ Rios Voadores (rock psicodélico, Lago Sul) ✓ Sexy Fi (indie rock, Plano Piloto) /  DEIXOU SAUDADE: ✓Bois de Gerião
(rock/ska, Plano Piloto)  ✓ Prot(o) (indie rock, Plano Piloto) 

» GABRIEL DE SÁ

» TOMAZ DE ALVARENGA
ESPECIAL PARA O CCOORRRREEIIOO

» VIRGINIA NEGRETTO
ESPECIAL PARA O CCOORRRREEIIOO

Orock é tão elástico quanto
Brasília é plural. Cabem,
nos dois, vertentes e mani-
festações tão diversas que,

a princípio, poderiam parecer im-
possíveis de serem unidas, mas
que ganham formas e contornos
assimiláveis nestes ambientes aco-
lhedores. Não é à toa, então, que o
gênero seja sempre associado à ca-
pital federal. Ou, pelo menos, era.
Está fora de cogitação questionar a
vocação da cidade para a gestação
de grandes bandas de rock, mas há
unanimidade entre os que acom-
panham a cena ao afirmar que tal
movimentação minguou ao longo
dos últimos anos.

Quem diz são as bandas, que vi-
ram o público e as casas de shows
encolherem; e também os produ-
tores, obrigados a lidar com a difi-
culdade de viabilizar seus projetos.
A despeito do cenário árido, mani-
festações interessantes e originais
conseguiram emergir de Brasília
na última década. No Dia Mundial
do Rock, o Correio apresenta algu-
mas delas. 

Os nomes surgiram a partir de
conversas com músicos, jornalis-
tas, pesquisadores e realizadores
de eventos e festivais de grande
relevância no Distrito Federal.
Apareceram cerca de 30 grupos.
Mais de 20 foram consultados e
apresentaram um panorama da
movimentação roqueira atual,
além de descreverem os trabalhos
realizados nos anos que passa-

ram. O resultado está nesta pági-
na, na qual destacamos dez ban-
das brasilienses de rock autoral
que chamaram a atenção dos
apreciadores do estilo na última
década. Assim, ajudamos a res-
ponder à pergunta do título: “on-
de está o rock de Brasília?”.

Recolhimento
“Nos últimos dez anos, pouco

aconteceu. Acho que o rock nunca
esteve tão em baixa. Não por falta de
força criativa, mas por falta de públi-
co. É um dos momentos de maior
recolhimento do rock e o dia fica
sendo quase que de luto”. É o que diz
Fabio Marreco, guitarrista da Totem
e realizador do Marreco's Fest, que
durou de 2001 até o ano passado. O
jornalista e produtor cultural Mar-
cos Pinheiro, um dos idealizadores
do Porão do Rock e proprietário do
Cult 22 Rock Bar, que também fe-
chou este ano, tem percebido que o
público de Brasília está se distan-
ciando cada vez mais da música au-
toral. “Ao mesmo tempo, os shows
internacionais lotam”, compara.

Já a produtora do Sarau Psico-
délico, Cida Carvalho, que roda o
DF e já ultrapassou as 200 edi-
ções, observa uma melhora no
cenário de uns três anos pra cá.
Isso por que, segundo ela, as pes-
soas entenderam que “precisam
se unir para fazer acontecer”. Fer-
nando Rosa, o Senhor F, confia
que esta é apenas uma fase, como
tantas outras pelas quais o rock
brasiliense já passou. “O rock é
um vampiro. Ensolarou demais e
ele está escondido, outros gêne-
ros acabaram por ocupar mais es-
paço. Mas ele é meio sazonal e es-
tamos em uma entressafra chata”,
diz, “no país todo”.

ONDE CURTIR  
✓ América Rock Club (QS 3,

Conjunto 13, Loja 2B,
Taguatinga; 3352-0920) 

✓ Bar da Toinha (QN 208,
Conjunto C, Lote 3,
Samambaia Norte; 
3458-5097) 

✓ Círculo Operário do
Cruzeiro (Setor de áreas
especiais, Lote 9, Cruzeiro
Velho; 3234-1043) 

✓ La Ursa (SBN, Quadra 
2, Bloco J, Asa Norte;
3327-2693) 

✓ O'Reilly's Irish Pub (SQS
409, Bloco C, Loja 36, Asa
Sul; 3244-2424) 

✓ UK Music Hall (CLS 411,
Bloco B, Asa Sul; 
3346-5214)

✓ Velvet Pub (CLN 102,
Bloco B, Lojas 28/32, Asa
Norte; 3327-1950) 

www.correiobraziliense.com.br

Confira arte interativa. 
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