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CENÁRIO

Produções locais

• Os recursos são
•
parcos, mas as

LINKS

Murano
"Me Diga"
http://www.arhlo.com/films/clipmediga.swf

bandas e artistas de
Fortaleza não deixam
de apostar nos
videoclipes como
forma de divulgação

Montage
"I Trust My Dealer"
http://br.youtube.com/watch?
v=PdLBRTaImKM

FÁBIO FREIRE

Repórter

K

arine Alexandrino,
Montage, Alegoria
da Caverna, Murano, Macula, 69%
Love, George Belasco & O Cão Andaluz, 2Fuzz,
Kohbaia, Telerama, O Sonso, O
Quarto das Cinzas... A lista é
grande e é cada vez maior o número de bandas e artistas locais
que apostam na produção de um
videoclipe para divulgar sua imagem. Alguns clipes viram referências e são exibidos até em emissoras nacionais. Outros funcionam apenas como um cartão de
visitas e se restrigem à circulação
local, ainda que disponíveis em
site como o YouTube e My Space
desses artistas. Mas o que importa é Fortaleza tem profissionais
talentosos dirigindo clipes e, se a
produção não é contínua, ela
existe e merece ser conferida.
Um dos profissionais do audiovisual que já enveredou por
essa seara é Petrus Cariry. 69%
Love, Pingo de Fortaleza, 2Fuzz e
Trem do Futuro são alguns nomes que já tiveram clipes dirigidos por Cariry. “O primeiro foi o
‘And So On’, do 69% Love. Percebi a necessidade dos artistas lo-

Karine Alexandrino
"Kiss, Kiss, Kiss"
http://br.youtube.com/watch?
v=LOwf4JrLByM
2Fuzz
"My Device"
http://br.youtube.com/watch?
v=Ml8vIToZ1Fs&feature=related

•A O DUO CEARENSE Montage tem vários vídeos disponíveis
no YouTube, entre eles o clipe de "I Trust My Dealer"

cais terem clipes, cheguei com a
idéia para a banda, eles toparam
e fizemos o clipe com recursos
mínimos”, conta.
Alguns clipes dirigidos por Petrus ultrapassaram as fronteiras
de Fortaleza e ganharam, inclusive, prêmios. “Os clipes são promo dos artistas, então sempre
discuto idéias e sugestões com os
artistas antes de fazer um, já que
eles vendem a imagem da banda”, comenta Petrus sobre o processo inicial de concepção de um
videoclipe. Atualmente, o profissional, mais conhecido por trabalhar com cinema, tem projeto pa-

ra dirigir dois clipes. “Estamos esperando a banda Macula lançar o
álbum para depois conversamos
sobre um clipe”, adianta. A outra
da lista é o Café Colômbia.
Se clipe precisa de verba e a
maioria das bandas locais não está vinculada a grandes gravadoras, uma solução é produzi-los
em animação, que podem demandar menos recursos, caso das
produções feitas em flash. “Fiz o
clipe da música ‘Me Diga’, do Murano, sem nenhuma grana, passando uma semana na frente do
computador”, revela o designer e
músico Márllon Lima, que tam-

George Belasco & o Cão
Andaluz
"Sete Palmos"
http://br.youtube.com/watch?
v=AcYD6tlx9Qg

bém já participou de outros clipes locais que usaram animação,
caso de “Muriçoca”, do Alegoria
da Caverna.
Graças às tecnologias digitais, hoje é fácil produzir um videoclipe.
A internet faz o resto e apresenta
o trabalho nos quatro cantos. Diferente dos anos 1980, quando os
clipes brasileiros encostavam nos
limites do tosco, a profissionalização dos clipes chegou para ficar. Até mesmo em Fortaleza. o
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A SÓ AUMENTA o número de bandas locais que divulgam a
•
imagem através de clipes, caso do Macula
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