
“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. 

MZA 069

Fabricado e distribuído por Microservice Tecnologia Digital da Amazônia Ltda. CNPJ:34.525.444/0001-62, sob licença de MZA Música e 
Produções Ltda. CNPJ:32.162.919/0001-78 Rua Vilhena de Moraes 380 Bl 1/ 101- Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - Indústria Brasileira – Made 
in Brazil. O prazo de validade do disco DVD é indeterminado, desde que observados os seguintes cuidados básicos: armazenar em local seco, 
livre de poeira, não expor ao sol, não riscar, não dobrar, não engordurar, não manter a uma temperatura superior a 55 graus celsius e umidade 
acima de 60 G/M3 e segurar o disco sempre pela lateral e pelo furo central. Denuncie a Pirataria: denuncia@apdif.org.br (P) e (C) 2009

Legendas: IngLês e Português
www.canalbrasil.com.br

Tempo total
aproximado 

120 minutos

Sistema  
de Cor 
ntsC

Formato  
de tela 
16:9

Opções de áudio

2.0 5.1

CLassIfICação 
etárIa LIVRE
(doCumentárIo)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

VOTO POPULAR
festival do rio

MELHOR DOCUMENTÁRIO

VOTO POPULAR
mostra internacional de 

cinema de são paulo

MELHOR DOCUMENTÁRIO

JÚRI OFICIAL
festival de cinema 
brasileiro de miami

MELHOR FILME 

JÚRI POPULAR 
cine fest petrobrás  

brasil-nY

MELHOR FILME 

JÚRI POPULAR 
brazilian film festival  

of toronto


