
enorme sucesso, foram também responsáveis

pela sensacional história do filme ROBÔS. A

computação gráfica está em constante evolução,
e em um filme destes não poderia deixar de

apresentar vários avanços. Neste filme um
universo completamente imaginário de criaturas

totalmente mecânicas foi criado. Talvez por isso
esteja chamando tanta atenção do público.

Mexe com a imaginação de cada

um de nós e não tenta ser real
A atmosfera de um mundo

totalmente inexistente.
Carlos Saldanha tem 35

anos e formação como analista
de sistemas. Sempre dese-
jando trabalhar na área

artística, Saldanha arriscou seu futuro em 1991

indo para Nova York em busca de uma opor-
tunidade. Fez mestrado em artes visuais, criou

muitos comerciais para TV e efeitos especiais

para o cinema até chegar no longa metragem
A ERA DO GELO. Sua obstinação mostra que

a decisão foi mais do que acertada. Hoje é um
dos grandes nomes da CG mundial. Trabalha

na Blue Sky Studios desde que concluiu seu

mestrado. Além de ROBÔS que está em cartaz,

Carlos Saldanha está envolvido com A ERA DO
GELO 2, que chegará às grandes telas em 2006

e do qual será o diretor principal.

ROBÔS é uma comédia

animada que nos pergunta
como seria um mundo habi-

tado inteiramente por robôs.
Como agiriam estes seres e

comoseriasuaaparência. "Criar

este mundo foi totalmente dife-

rente do filme A ERA DO GELO.

Tínhamos que inventar tudo,
não era um cenário real ou

sobre insetos ou peixes.
Não havia nenhum ponto

de referência para nos base-

armos." William Joyce

foi o ilustrador da maioria das concepções
do filme. Enquanto Joyce criava os primeiros

desenhos, Wedge dirigia as primeiras anima-

ções teste dos personagens. Wedge e Carlos

Saldanha, Co-Diretor no filme, dividiram a tarefa

de mapeamento da história e direção. ROBÔS

foi bem mais complexo do que A ERA DO GELO,
afirma Saldanha. "A história, personagens,

ajustes, tudo foi bem mais complexo

do que já havíamos feito

antes. No filme A ERA DO
GELO, tínhamos várias

áreas em branco em back-

grounds com apenas três

personagens principais. Já no
ROBÔS, criamos uma cidade

cheia de níveis e muito mais
personagens. Cada um destes

personagens tinha muito mais

detalhes." O visual do filme

é resultado da tecnologia

da Blue Sky Studios, que possui
um renderizador Ray Tracing que

é o mais avançado e

rápido exis-

s premiados diretores Chris Wedge

e o brasileiro Carlos Saldanha pelo

filme A ERA DO GELO, que fez



tente, permitindo a manipulação dos ambientes
animados como se fossem luzes reais em um
estúdio real com o comportamento dos materiais
agindo e refletindo de maneira realista. "Num
mundo mecânico, quase todas as superfícies
do filme são reflexivas. O que se vê no ROBÔS,
em matéria de luzes, é de uma riqueza muito
grande e nos fazem sentir como se estivéssemos
olhando para metais reais."

Como é a aparência de um robô? Já vimos
um número incontável de seres mecânicos em
diversos filmes de ficção científica e televisão.
Alguns eram ameaça-
dores e outros simpá-
ticos. Neste filme,
Chris Wedge estava
determinado a criar
seres mecânicos como
nunca visto antes. Os
animadores passaram
diversos meses testando as expressões faciais,
movimentos e até observando os movimentos
de personagens de filmes reais. ROBÔS foi um
desafio excelente para a equipe de animadores.
Muitos deles foram também membros da equipe
de A ERA DO GELO. "Todos se sentiram muito
motivados em participar do filme devido à
complexidade da animação. Personagens robôs
poderiam parecer sem emoção ou sem envol-
vimento nas cenas se não tivéssemos passado
muito tempo ajustando seus olhos e bocas da
maneira correta."

A equipe responsável pelos materiais da
Blue Sky Studios também estava envolvida na
aparência e formas dos robôs. Michael Eringis,

supervisor da equipe de materiais afirma:
"Conseguimos dar aos robôs características
físicas criando detalhes como ferrugem, pintura
descascada e manchas de óleo - pontos cruciais
para tornar as superfícies dos robôs parte de um
mundo mecânico".

A equipe da Blue Sky criou uma metrópole
mecânica magnífica para a Robot City em várias
camadas em construções verticais compro-
missadas com os diferentes aspectos sociais
do filme. Como base da Robot City foi criada
uma área pré-industrial suja e com estruturas

pesadas para este
nível da cidade.

Num nível acima
da cidade estava o
nível dos "enferru-
jados" onde os robôs
tentavam sobre-
viver em seu dia-a-

dia. Num outro nível estavam as residências
mais coloridas e com áreas menos certinhas e
combinadas.

Progredindo um nível acima, chegamos
ao nível mais alto da Robot City, onde a
classe média dos robôs vivia e trabalhava.
Limpa, polida, bem sucedida com cores mais
frias e esquema de cores mais brilhantes, é
neste nível que os robôs mais bem sucedidos
passavam seus dias.

Robot City é como qualquer outro grande
centro urbano. Possui variadas influências de
design, desde Art Decó até a década de 50.

ROBÔS apresenta um mundo onde diaria-
mente objetos são explorados em dimensões



inesperadas. Por exemplo, ao final de um duro
dia de trabalho, um poste de iluminação pega
suas coisas e se dirige pra casa. Ou quando um
hidrante avisa o cachorro para fazer logo seu
"trabalho". O filme tenta, com sucesso, mostrar
com vida as coisas do dia-a-dia de maneira inte-
ressante e engraçada.

William Joyce, da equipe de design, lembra
o início de todo o processo: "Chris Wedge e
eu pensávamos em como transportar nossos
robôs pela cidade. Foi aí que tive a idéia de um

compartimento esférico gigante
baseado no design de brinquedos

antigos." Joyce

lembra que o veículo e cenário oferecem algo
para todos nós. "Os adultos apreciarão o ar
nostálgico da esfera, enquanto uma criança

aproveitará uma nova e dinâmica experiência."
Na pós produção do filme, um fator chave

foi preparado. O som e imagem com qualidade

IMAX Experience® através de uma tecnologia
chamada IMAX DMR® (Digital Re-maste-
ring). ROBÔS também foi lançado em cinemas
IMAX® nos EUA. Uma pena que ainda não
temos salas de cinema equipadas com esta
tecnologia, mas chegaremos lá... Este foi o
segundo filme lançado com tecnologia IMAX
DMR pela Twentieth Century Fox. O primeiro
foi o grande sucesso de George Lucas, Guerra
nas Estrelas: Episódio II Ataque dos Clones,
em novembro do 2002.

Cinemas IMAX oferecem telas três vezes
maiores que as normais e som com 12.000
watts puro e surround. O sistema de caixas



acústicas permite qualidade excepcional para
qualquer assento do cinema. Se quiser saber
mais sobre o sistema IMAX visite o site www.
IMAX.com

A magia criada pelos diretores Chris
Wedge e o brasileiro Carlos Saldanha, nos
trouxe uma história excelente de ótimo roteiro
inserida na técnica apurada de ambos para a
computação gráfica. Carlos Saldanha mostra
que é sem a menor dúvida, um dos grandes
nomes da computação gráfica mundial. Feito

que nos dá orgulho e nos incentiva a continuar
nossa batalha para sobrepor todos os desafios
e problemas que temos no Brasil.

Anúncio

Fonte: Digital Designer, ano 7, n. 71, p. 12-15, 2005.




