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Com 11 anos de carreira, combinados com uma grande 
capacidade de inventar novas misturas sonoras e estabelecer 
conceitos subversivos através de seus projetos, criou a Carlos 
Capslock, festa itinerante que ajudou a moldar toda uma geração 
de clubbers e festas paulistanas e a colocar a cidade no mapa do 
techno mundial contando até com uma edição paralela ao Berlin 
Atonal em 2013. Através da Capslock e de anos de discotecagem, 
Tessuto já esteve presente nas mais importantes festas e festivais 
nacionais e internacionais como Dekmantel Festival SP 2017 e 
2018, Rock In Rio, XXXperience, Kaballah, Gop Tun, e em muitas 
outras festas em diversas cidades do Brasil além de ter sido 
residente do D-edge de 2010 a 2015. Também já se apresentou em 
diversas instituições culturais como: MIS, Goethe Institut, CCBB-
SP e CCBB-BH, onde participou da exposição alemã Zeitgeist - A 
Arte Da Nova Berlim com uma edição da Capslock encerrando o 
evento.

 Desde 2013 esteve em tour pela Europa e Berlim acumulando 
mais de 48 gigs em diversos países e em clubes de Berlim como 
Wilden Renate, Golden Gate, Sisyphos, entre outros. Em 2018 
realizou um tour na África do Sul pela primeira vez, passando pela 
conceituada Toy Toy em Joanesburgo. Em parceria com L_cio, 
o produtor Laercio Schwantes, comanda o selo MEMNTGN com 
distribuição internacional pela gravadora alemã Kompakt, uma das 
maiores de techno do mundo. Tessuto teve suas tracks lançadas 
pelos selos Future Visions, Magic Black, entre outros. Em Março de 
2019 lançou seu primeiro EP pela Gop Tun Records que contou com  
participação de Mutado Pintado e com um remix da Dj e produtora 
alemã Virginia. Em 2019 começou a produzir ao lado de Gui Boratto 
e em breve lançará um EP pela D.O.C. Records.

PÁGINAS:
instagram.com/tessutocapslock
facebook.com/tessutodj
soundcloud.com/1986tessuto

MIXES:
Resident Advisor
Alataj
Dekmantel
People and Places

AGENTE: 
bookings@coral.ag

MANAGER:
fannymai85@gmail.com
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