












Um clipe para que você  

fique bem 





Banda Genomma lança clipe caseiro sobre a quarentena 
Com custo zero, videos e fotos de amigos e muita criatividade, a música “Muros de Jornais” 
ganhou um lyric video 


Na era das lives as bandas precisam se reinventar, principalmente as independentes que não 
possuem estrutura para realizar um show em casa e transmitir via internet. A criatividade passa 
ser o grande trunfo dessa galera que faz música autoral. Esse foi o caso da Genomma, banda de 
rock da região de Jundiaí que lançou um video clipe totalmente caseiro no último sábado (25) nas 
redes sociais.


O clipe, que é um lyric video, uma espécie de vídeo acompanhado com a letra da música, contou 
com a ajuda de amigos e familiares dos membros da banda. O vídeo é um passeio pelas 
postagens que a Genomma realizou no seu feed do Instagram nas últimas semanas, onde cada 
postagem representava uma parte da música “Muros de Jornais”, um single do álbum “Além dos 
Muros de Jornais” (2019). 


A banda publicou 12 postagens em seu Instagram e cada uma delas continha uma parte da letra 
da música. “Pedimos para amigos e familiares que mandassem fotos ou vídeos de uma parte da 
letra que enviamos para eles e deixamos, cada um, produzir da maneira que quisesse e 
pudesse”, explica Felipe Schadt, vocalista da Genomma. “A medida que fomos lançando as 
postagens diariamente, as pessoas ainda não tinham noção de que na verdade era um grande 
quebra-cabeça audiovisual”, completa.




Lyric video de Muros de Jornais é um passeio pelas postagem da Genomma no seu instagram e cada publicação 
conta uma parte da música. (Imagem: Reprodução/YouTube)


“Sabe quando você tem um momento de Eureka? Olhando para o meu celular e passeando pelas 
publicações da banda, eu simplesmente tive uma ideia”, conta o vocalista. Ele ainda diz que 
percebeu a simplicidade e facilidade de realizar esse tipo de vídeo e que não perdeu tempo em 
tirar o plano do papel. “Imediatamente fiz um pequeno piloto e mandei para o restante da banda. 
Como sempre, eles confiaram na ideia e começamos a produzir”.


A banda explica que o clipe tem a intenção de reforçar a ideia de ficar em casa e inflar o 
sentimento de esperança nas pessoas. “Mais do que o famoso fica em casa nós queríamos 
passar a mensagem do fique bem, pois estar seguro em casa não significa que as pessoas 
estejam realmente bem”, fala Felipe.







O lyric video da Muros de Jornais está disponível no IGTV do Instagram da Genomma 
(instagram.com/genomma_rock); no canal do YouTube (youtube.com/genommarock), na página 
do Facebook (facebook.com/bandagenomma) ou no site (bandagenomma.com)


Doações para famílias carentes 

Antes do lançamento do lyric video, a Genomma iniciou uma campanha em suas redes sociais 
para arrecadar alimentos e produtos de higiene pessoal para famílias do bairro Vila da Conquista 
em Campo Limpo Paulista. A campanha reforçava a ideia de fazer com que todo mundo ficasse 
bem. Em uma semana de doações, foram arrecadados quase 300 quilos de alimentos, cerca de 
650 itens de higiene pessoal e mais de R$ 500 reais em dinheiro.


“Confessamos que o vídeo foi uma forma de comemorar e agradecer a todo mundo que 
participou das doações, pois eles entenderam o recado que passamos que é que queremos que 
todo mundo fique bem, principalmente aqueles que mais precisam de ajuda nesse momento”, 
conta Thiago Foratori, baixista da Genomma.




Campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene pessoal que a Genomma realizou em suas redes sociais 
com o lema #FiqueBem (Imagens: Genomma)


Muros de Jornais 

A música escolhida para o vídeo foi a já conhecida Muros de Jornais. Lançada em 2018 como 
single do álbum “Além dos Muros de Jornais”, de 2019, ela conta a história de alguém que busca 
desesperadamente saber se pode confiar em uma vida além da que vivemos. “Muita gente 
considera essa música gospel por falar de Deus. Talvez ela seja mesmo e não achamos ruim, 
mas na verdade ela é um grande embate entre a dúvida terrena e a incerteza divina”, explica 
Felipe. Jeckson Fernandes, guitarrista da Genomma, complementa dizendo que “é a nossa 
música mais ouvida do álbum e, além da mensagem dela de esperança, de que podemos 
acreditar em dias melhores, nós gostamos muito desse som. Muros de Jornais merecia um 
vídeo”.


Informações - Lyric Video da música Muros de Jornais 
Lançamento: sábado 25 de abril de 2020 

Produção: Felipe Schadt 

Para assistir ao vídeo no IGTV CLIQUE AQUI 

http://instagram.com/genomma_rock
http://youtube.com/bandagenomma
http://facebook.com/bandagenomma
http://bandagenomma.com
https://www.instagram.com/tv/B_ZMdcEpWgB/

