
 

Dentro do Estúdio 
UM AO VIVO



Antes do fim do mundo 
No início de 2020, antes mesmo da gente imaginar que ficaríamos 
trancados em casa, a banda se reuniu para gravar uma música ao vivo.  

As notícias de uma pandemia ainda soavam distantes para nós aqui no Brasil. Enquanto uns já se 
alarmavam e outros não acreditavam que um vírus atravessaria o mundo até nós, a Genomma resolveu 
que precisava lançar um Single ao vivo. Entramos no estúdio, ligamos as câmeras e gravamos o 
Genomma InsideStudio single que contava com uma versão ao vivo da música Prisioneiro de Mim, 
lançada meses antes junto com o álbum Além dos Muros de Jornais. 

Com edição de áudio e produção de Windi Ribeiro com imagens de Lucas Oliveira, o InsideStudio 
conta com, além da música nas plataformas de streaming, um clipe. Sem muita sofisticação, apenas 
com cortes, imagem em preto e branco e um ou outro efeito especial, o vídeo mostra a banda em seu 
estado mais puro tocando uma das músicas mais poderosas do seu repertório. Para assistir, clique aqui. 

O single marcou a despedida de Bruno Camargo da banda. O baterista que havia entrado na banda 
um ano antes, resolveu deixar a Genomma para se dedicar à família e por isso que esse trabalho é tão 
especial para Genomma. 

https://www.youtube.com/watch?v=TdalJtpC8hk
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