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Fungo lança 9ª 
edição, “I Am You In 
The Futur” é o título 
do álbum de estreia 
de Kinbotte
F#9 . Janeiro 2020

Em 2017, o produtor lançou o tema “Whale In The 
Waves” na compilação Sortido Fino 1, da Fungo. Desde 
então, ficou iminente o lançamento de um longa 
duração, que vê agora a luz do dia. 

“I Am You In The Futur” resulta de um processo de 
maturação entre o músico e a Fungo, depois de várias 
horas de música disponibilizadas para integrarem o 
álbum. Pedro Niza, nome por trás de Kinbotte, apresenta 
um disco pujante, quer na dimensão rítmica como na 
melódica, posicionando-se nos antípodas da subtileza.
O álbum conta com uma remistura a meias entre 
Clothilde e Charles Foster K.

Artwork foi entregue à artista Ana Matilde Sousa aka 
Hetamoé.

Composição e produção: Pedro Niza 
Masterização: João Melo
Artwork: Hetamoé
Fungo F#9. 2020 

Formato: Cassete + digital + A3 poster em risograph
Edição limitada de 60 cassetes

Tracklist

Lado A (34:00)
1 - Beautiful Democracy
2 - Nyunbohlwuy
3 - Flesh by Flesh
4 - Turn me on
5 - Vauvrard
6 - Magic circle
7 - Hypnophobia
8 - Exorcism

Lado B (35:00)
9 - Masters of the World
10 - Chalk
11 - Visceral 
12 - Syy0yyk
13 - Ritual Theory
14 - Curse
15 - Curse (Clothilde & Charles Foster K. Rework)

Kinbotte
Pedro Niza adoptou o nome Kinbotte para o seu projeto 
musical a partir de um personagem alienígena da série 
“The X-Files”. Residente em Coimbra, em finais de 2016 
as músicas que ia disponibilizando a um ritmo frenético 
na sua página soundcloud começaram a chamar a 
atenção da Fungo. Em 2017 integra a compilação 
“Sortido Fino 1” e toca pela primeira vez ao vivo na tour 
de apresentação desta edição.

Hetamoé
Ana Matilde Sousa é artista visual e académica. Em 
2012 começou a fazer banda desenhada “japonizada” 
sob o pseudónimo Hetamoé.  Desde então, 
apresentou trabalhos para entidades como Chili Com 
Carne, Kunsthalle Lissabon, kuš!, Ediciones Valientes. 
Doutoranda na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, 
tem textos publicados em livros de editoras como a 
Routledge e a Minnesota University Press.

Clothilde
Além do sólido projeto musical que tem vindo a 
desenvolver desde o lançamento de “Twitcher”, álbum 
editado em 2018 pela Labareda e que a tem levado a 
tocar a alguns dos mais importantes acontecimentos 
musicais em Portugal, como é o caso do Semibreve 
2019, Sofia Mestre pertence ao coletivo Fungo 
praticamente desde o 1º dia, colaboração esta que 
começou pelo seu trabalho enquanto ilustradora. Nesta 
edição, assina pela primeira vez, em parceria, um tema 
criado a partir de material original de outro músico.

Charles Foster K. 
Magnata ligado ao setor da imprensa norte-americana, 
decidiu largar tudo e vir para Portugal, onde se refugiou 
numa vila ribatejana. Não demorou muito tempo até se 
aborrecer com a pasmaceira da localidade, e em 2016 
instalou-se em Lisboa, começando a explorar software 
de criação musical por hobby, depois de conhecer um 
músico autodidata na rua Ilha do Príncipe, em Arroios.



Fungo

Colectivo existente desde 2010, a actividade Fungo 
tem-se centrado na música e na relação entre esta 
e as artes visuais. Paralelamente aos projectos que 
os seus elementos têm apresentado em diversos 
espaços portugueses e europeus, em fungo.pt divulga 
o trabalho de artistas visuais e é também a partir de 
lá que A Guerra dos Mundos, série de podcasts que 
mantém desde 2012, vai servindo de montra para o 
trabalho de Djs e produtores nacionais e internacionais. 
Mantém residências bimensais no Damas e no Lounge, 
ambos em Lisboa, nas quais tem apresentado diversos 
projectos de originais.

Em 2014 estreou-se como editora, tendo se 
especializado na edição de cassetes a partir de 2016.

Em 2015 iniciou o programa quinzenal “Fungo 
Transmission”, que mantém na Rádio Quântica, um 
canal que serve não só para partilhar música com 
a qual se identificam como também para explorar 
experiências de improvisação utilizando música 
gravada em cassete e instrumentos electrónicos 
tocados ao vivo.

Na área das artes performativas, Fungo criou e 
apresentou os projectos Regressar Leva Sempre Muito 
Tempo e Ballet Statique, que combinam as áreas da 
dança, vídeo e música.

https://fungo.pt
https://fungolabel.bandcamp.com
https://soundcloud.com/fungo-label
https://facebook.com/fungoproject
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