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FALTA MUITO 
Banda: Copiraite 
Direção e montagem: Igor Souto 
Dir. de Fotografia: Petrus Pires 
Direção de Produção: Renata Hasselman 
Preparação de Elenco: Geovana Povoas e Camilo Fróes 
Figurino: Juliana Rabinovich 
Estrelando: Leonardo Luz 
Sinopse: O clipe mostra um rapaz que acidentalmente descobre ter o toque da dança. 
Uma praga contagiosa e mortal que faz com que quem é tocado dance até a exaustão 
completa sem interrupções. Claro que ainda dá tempo pra uma reviravolta antes de fim. 

 

O BEIJO AMARGO 
Artista: Nancy Viégas 
Myspace: http://www.myspace.com/nancyviegas 
Diretores: Carol Ribeiro, Luciana Hide, Maria Monteiro 
Produção: Maria Monteiro 
Edição: Carol Ribeiro 
Sinopse: O Beijo Amargo revela uma visão lúdica da artista Nancy Viégas. Dividida entre 
sonho e realidade, Nancy passeia pelos seus pensamentos, trazendo a tona uma parte de 
sua personalidade a ser revelada. O clipe desvenda esse universo irreal, contrastando 
com o real, e mistura seus medos, e devaneios com suas certezas. 

 
TIREM ESSES ELETRODOS DE MIM! 
Banda: Retrofoguetes 
Myspace: http://www.myspace.com/retrofoguetes 
Música: Tirem esses Eletrodos de mim! 
Direção e montagem: Toni Couto 
Dir. de Fotografia: Pedro Semanovisk 
Produção Executiva: Marcos Brazão 
Dir. de Arte: Flávio Lopes e Rex 
Estrelando: Bertrand Duarte, como o cientista 
Sinopse: Inspirado no universo clássico de ficção científica, de filmes como 2001 
(Stanley Kubrick), os Retrofoguetes estão prestes a passar por uma experiência dolorosa, 
que era para ser apenas uma rotineira gravação de uma música num estúdio. A gravação 
realiza-se somente com a imaginação dos sons, a partir dos pensamentos dos músicos, 
que são transmitidos através de eletrodos e registrados numa máquina, controlada por 
um cientista, o personagem. Em determinado momento, o cientista percebe que algo 
está errado. 

 
CIDADE SUBTRAÍDA [E OS PERIGOS DO SONAMBULISMO FILOSÓFICO] 
Banda: Teclas Pretas 



Myspace: http://www.myspace.com/teclaspretas 
Direção: Rodrigo Araújo e Diego Hasse 
Edição: Wallace Nogueira 
Direção de produção: Sophia Mídian 
Direção de Arte: lea Persie 
Sinopse: No sonambulismo de uma cidade subtraída, um homem perde o trem do seu 
cotidiano. Ao encontrar dentro deste o cantor Glauber Guimarães tocando um violão de 
plástico, abandona a plataforma e decide perambular pela cidade que não se enxerga no 
dia a dia. O homem se subtrai da sociedade sendo perseguido por um cágado do 
tamanho do seu sapato, ou bem do seu destino. Enquanto isso: “o progresso não espera 
ninguém”. 

Banda: YUN FAT  
Direção: Núbia Teixeira, Danilo Castor, David Campbell. 
Sinopse: A estória de um jovem “metaleiro” que de dia trabalha como animador de 
festas e que nos shows pode mostrar todo o seu lado “malvado” enquanto sua mãe o 
espera em casa com seu leitinho e presentes para o filhinho que nunca cresce. 


