Em busca de um
Perfeito Lugar
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E meu lugar bonito é…
A primeira música feita pela banda merecia o primeiro
clipe também. Uma produção intimista, poética e
instigante, faz da Perfeito Lugar uma música para todos
ouvirem, pois o que se espera é que seu vídeo cause
reflexão sobre onde, como, quando e o que é o nosso
lugar perfeito. Será que esse lugar existe?
Protagonizado por Bianca Ferreira, dirigido por Felipe
Schadt e produzido por, Lucas Oliveira, Burny Roson,
Letícia Schadt, Paulo José e Giovanna Brandão.

www.bandagenomma.com

RELEASE
“Perfeito Lugar” alcança mais de 3 mil visualizações no YouTube
O vídeo foi produzido por amigos e parceiros da Genomma com orçamento zero
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No último dia 31 de julho de 2019, a banda Genomma lançou nas redes sociais e no YouTube o seu primeiro clipe da
música Perfeito Lugar e em menos de uma semana já havia alcançado 1670 vizualizações só em seu canal no YouTube.
Com produção independente de baixo orçamento, o clipe vem chamando a atenção dos seguidores da banda pela
qualidade estética.
“Tenho uma ideia de um vídeo para uma música da Genomma, topa ouvir a música? Se você curtir, topa saber sobre
o projeto?”. Foi assim que Felipe Schadt, vocalista e compositor da Genomma abordou amigos para criar uma equipe
que o ajudasse a produzir o vídeo. “A ideia era contar mesmo com a ajuda de uma galera, isso porque não poderíamos
pagar por esse trabalho”, conta. “Eu fiz questão de apresentar a música e depois a ideia, pois eu não queria, e nem
podia, contratar ninguém, queria parceiros que acreditassem no projeto tanto quanto eu”, diz Schadt que ainda explica
que a ideia do vídeo veio em um sonho e não o abandonou até colocá-lo no papel.
A primeira a ser contactada foi a atriz e jornalista Bianca Ferreira. “Já conhecia o trabalho da Bianca como atriz, pois
ela participou por muito tempo do Núcleo XIII de Artes Dramáticas, da Unifaccamp, além de ter sido minha aluna no
curso de jornalismo, e assim que a ideia do vídeo surgiu, ela foi a primeira pessoa que pensei para interpretá-la”,
explica o vocalista que também dirigiu o clipe. “Ser escolhida para protagonizar o clipe, sendo que minhas principais
experiências foram no teatro, foi sensacional”, comenta a atriz.
Na sequência a equipe foi formada com outros alunos e ex-alunos de Felipe Schadt, sempre com a mesma proposta de
unir uma equipe que apostasse na ideia. Burny Roson, aluna de Rádio e TV, trabalhou como assistente de direção;
Letícia Schadt, produtora de Rádio e TV, ficou responsável pela produção; já Paulo José, publicitário e fotógrafo,
cuidou da fotografia; Giovanna Brandão foi a maquiadora; e por fim, Lucas Oliveira, aluno de Rádio e TV, ajudou nas
imagens e ficou responsável pela edição e finalização do clipe.
Foram dois dias de gravações que contaram com o apoio do curso de Comunicação Social da Unifaccamp, que cedeu o
estúdio de TV para as captações das imagens. O primeiro dia a equipe gravou um piloto e um mês depois, após corrigir
algumas coisas no roteiro, o vídeo teve sua gravação finalizada. O processo de edição demorou mais três semanas.
“Mesmo sendo um vídeo teoricamente simples, houve muito trabalho de pré e pós produção”, conta Felipe Schadt.
“Foi um processo intenso de gravação. Eu já havia sido dirigida pelo Felipe em alguns trabalhos na faculdade, então
senti bastante confiança. Mesmo assim, foi difícil”, conta Bianca Ferreira.
“Assim que lançamos na internet, já tivemos uma boa receptividade e uma boa taxa de visualização, mas não
esperávamos atingir esses números em tão pouco tempo”, fala Felipe. “A ideia era fazer algo completamente diferente
do que vem sendo feito, pois todo clipe de estreia das bandas da região obedecem a mesma estética de apresentar a
banda tocando em algum lugar. Queríamos apresentar a Genomma de uma outra maneira”, completa.

A Perfeito Lugar perfeita
A música do clipe é a quarta versão feita pela Genomma da Perfeito Lugar. Originalmente escrita em 2005, passou
por uma reformulação em 2009 para ser gravada e fazer parte de uma coletânea nunca lançada pela banda intitulada
Genomma 5ingles. Com o ganho de maturidade da banda no seu retorno às atividades em 2015, a música passou por
uma nova reformulação, mas não chegando a atingir o que realmente a banda queria. Cogitada para ficar de fora do
álbum Além dos Muros de Jornais, Felipe Schadt e Windi Ribeiro tentaram reformulá-la para algo completamente
diferente do que ela era. “Ficamos um dia inteiro testando sonoridades e acordes até que achamos a versão perfeita
da música”, conta Windi Ribeiro, produtor musical da Genomma. “Ficamos tão satisfeitos com o resultado que
decidimos dar a ela um lugar de destaque na banda: sendo a música do nosso primeiro clipe”, completa Felipe
Schadt.
A Genomma é composta atualmente por Felipe Schadt (vocalista), Fabi Bracco (baterista)*, Jackson Fernandes
(guitarrista) e Thiago Foratori (baixista).
* Quando o clipe foi gravado, o baterista da banda era Bruno Camargo
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