“Exuberante como cinema, o filme transforma o resgate da figura
de Arnaldo Baptista numa festa para os olhos, ouvidos e coração”
Luiz Carlos Merten, O Estado de S. Paulo
“Desconheço documentário mais importante sobre a história do rock
brasileiro do que ‘Loki’”
Amir Labaki, diretor-fundador do festival É Tudo Verdade, para o Valor
Econômico
“Obrigatório para quem gosta de música”
Ruy Garnier, Jornal o Globo - Rio Show

A cinebiografia de Arnaldo Baptista, fundador dos Mutantes, tem
sua narrativa costurada por emocionantes depoimentos do artista
e de personalidades como Tom Zé, Sérgio Dias, Kurt Kobain, Gilberto
Gil, Roberto Menescal, Liminha, Sean Lennon, Lobão e outros. Embalado
por músicas que marcaram época, o filme revela a trajetória de um
dos maiores nomes do rock brasileiro. É o primeiro longa-metragem
produzido pelo Canal Brasil.
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