
O passo a passo da criação de um comercial que utiliza vários cenários
criados exclusivamente em computação gráfica.

A
Matte World Digital, de
Novato, na Califórnia, é
bem conhecida por criar
ambientes virtuais, com
uma lista de filmes no

portfólio que incluem "O Último
Samurai','"Como Cães e Gatos" e "O
Anel"É um repertório que o fundador e
supervisor de efeitos visuais Craig
Barron não hesita em mostrar a seus
potenciais clientes. Quando a agência
The Richards Group, de Dallas,
apresentou o storyboard para a série
de comerciais "Extreme Decks"para a
loja de móveis e utensílios domésticos
Home Depot, ele viu que os filmes
pediam backgrounds que iam de
florestas tropicais a desertos e
paisagens de gelo. O objetivo dos
spots de 30 segundos era mostrar
como os decks de madeira vendidos
pela Home Depot podiam resistir a
temperaturas e condições extremas, e
a estratégia de Barron foi mostrar estes
ambientes usando apenas técnicas de
cenários virtuais.

"Inicialmente, eles ficaram
preocupados que os cenários não
fossem realistas o suficiente, o que
prejudicaria a credibilidade do
produto"conta Barron."Levou algum
tempo para convencer o cliente de
que poderíamos fazer a cena parecer
real em computação gráfica. O que
ajudou foi mostrarmos uma série de
fundos e ambientes 3D que havíamos
criado para o cinema. Depois disso
ficou claro que podíamos criar
qualquer coisa, desde que o produto
apresentado em primeiro plano na
cena fosse real"conclui.

O comercial começa com a câmera
abrindo caminho entre as plantas para
revelar uma varanda de uma casa
isolada, quase escondida, em estilo
havaiano. Um casal relaxa em sua rede,
cercado por uma exuberante floresta

tropical, completada por uma cachoeira.
O maior desafio, conta Barron,"é que

precisávamos de
muitas camadas
(layers) em 3D para
imitar o mundo real
na medida em que a
câmera se movesse.
Caso contrário, o
espectador perderia
a visão espacial
que seria esperada
caso a câmera
estivesse navegando
em um ambiente de
floresta real"

A Matte World
começou o trabalho
criando um animatic
em 3D usando o 3DS
Max, para determinar
o movimento de
câmera e a
composição."lsso
virou um molde, um
template para o filme,
e à medida que as
cenas iam sendo
gravadas,elas iam
sendo adicionadas a
ele. É uma etapa
que fazemos
freqüentemente em
filmes, mas não em
comerciais"conta.
Como o animatic
revelou claramente
que quase todas as
cenas gravadas
precisariam de algum
efeito visual, Barron
foi encarregado tanto
das gravações ao vivo
quanto da supervisão
dos efeitos.

O animatic foi usado como guia durante
a gravação em fundo verde, com os atores

em uma varanda verdadeira."Captamos
em filme,e mantivemos a informação

de cores de 16-bit
durante todo o
processo"conta Barron.
"Decidimos telecinar o
negativo com o
Cineon 2K e fazer a
correção de cor depois,
no Flame. Quando
você faz a correção de
cor, é bom ter latitude
para fazer algumas
experiências, e não
correr o risco de a cena
ficar'pastel'se você
tentar alguma coisa
diferente."

Mesmo que a
maior parte dos
componentes da cena
em volta da varanda
tenha sido pensada
para ser virtual, Barron
movimentou a câmera
entre folhas
verdadeiras na
seqüência de abertura.
"Isso trouxe alguma
realidade à cena. Então
acrescentamos umas
dez plantas virtuais em
volta da varanda, feitas
em 3DS Max. Elas
foram animadas para
se mover levemente
com o vento. Criamos
esta geometria para
dar uma sensação de
profundidade através
do ambiente, mas não
quisemos fazer mais
do que aquilo que
seria perceptível para o
espectador, porque

isso deixaria o render muito lento."
A eficiência do render era essencial
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em um filme com múltiplos ambientes,
e a Matte World usou um sistema de
renderização com mapeamento de
radiosidade chamado VRay, do Chãos
Group."Foi desenvolvido por um
búlgaro chamado Vladimir Koylazov"
conta Barron."Nós o chamamos de
'Vlad the Renderer'"brinca (N. do T.:
Radiosidade (radiosity) é a capacidade
de simular o efeito real da luz incidindo
sobre os objetos, inclusive sua reflexão
e o efeito luminoso causado por um
objeto sobre os outros)."O VRay é
um excelente render, que descreve
a luz em um ambiente. Não é
verdadeiramente um render de
radiosidade. Ele usa alguns truques.
Você pode aplicar a radiosidade em
um ambiente, e depois mover a
câmera sem ter que renderizar
novamente todos os frames. Estamos
sempre interessados em soluções de
iluminação para 3D, porque queremos
o máximo possível descrever o que a
luz estaria fazendo em uma situação
real"afirma ele.

Barron pesquisou o enorme catálogo de
texturas da Matte World para criar os
backgrounds usados no filme. "Temos um
arquivo de elementos reais guardados em
formato digital, incluindo uma variedade de
céus. O Photoshop foi usado
intensivamente para fazer o mapeamento e
manipular as imagens e texturas em 2D
para os fundos"explica.

Para dar vida às camadas 2D de
desenhos de floresta, a equipe de Barron
filmou uma cachoeira real do Norte da
Califórnia, não longe do estúdio."A
cachoeira introduz um elemento de
realidade, sem um custo computacional
muito alto para ser colocada em cena.
Inserimos a imagem em um cartão,de
modo que se movesse corretamente
durante a cena. Isso evitou a necessidade
de renderizar a água caindo em partículas
3D, embora tenhamos animado algumas
camadas de gotas e neblina, para mesclar a
imagem da cascata com o fundo 2D."

Fotografias de chamas também foram
usadas para criar um efeito de fogo real nas
tochas que rodeavam a varanda. Barron

queria evitar a presença de chamas
reais cintilando no set."Não queríamos
o fogo oscilando em frente ao fundo
verde"explica."Então fotografamos uma
tocha acesa em close-up e então
animamos a chama dentro da cena
com o RealViz MatchMover."

A Matte World roda o 3DS Max em
Windows, mas para a composição
utiliza o Shake rodando em Macs."O
ideal seria ter apenas um sistema, mas
a verdade é que há certas estratégias
econômicas adotadas pelos softwares
que nos obriga a ter múltiplas
plataformas"diz Barron.

Finalmente, ele faz uma observação:
"Sempre achei importante manter as
coisas flexíveis o suficiente para que
você possa usar novas tecnologias e
não ficar tão preso a seu conhecimento
atual, para que você não possa
aproveitar e agarrar boas idéias que
surgem"Barron avalia que a arte da
recriação virtual é, afinal, como contar
uma mentira."Fazemos qualquer coisa
para chegar ao efeito final."

Anúncio
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