
imidamente o cinema nacional abre

as portas para os designers, representando

mais uma alternativa de trabalho. Os

ganhos não são altos, mas quem se

dispõe a "desenhar" o cinema ganha também a

emoção de ajudar a contar a história do filme. Além

da abertura e dos efeitos especiais os designers

assumem a responsabilidade pela criação do material

promocional cartaz, folhetos etc.

O designer Jair de Souza tem em seu portfólio uma

extensa lista de aberturas e cartazes. Fez aberturas

para filmes como "Pátria Amada", de Tizuka

Yamasaki; "Canudos", de Sérgio Resende; Como

Nascem os Anjos" e "Todos os Corações do Mundo",

de Murilo Salles, "Antônio Dias - O País Inventado",

de Leila Hipólito, "Glauber - O Filme Labirinto do

Brasil" e "Rocha que Voa". Alguns desses filmes

e outros títulos como "Nunca Fomos tão Felizes',

"Marvada Carne", "Baixo Gávea", "Sonho sem Fim",

"Central do Brasil", "Perfume de Gardênia", "Antônio

Dias - O país Inventado" também ganharam cartaz

desenhado por Jair.

Fábio Soares trabalha na produtora Conspiração e

desenvolve aberturas e material promocional apenas

para os filmes produzidos pela empresa. Para o

"Homem do Ano", por exemplo, sua equipe fez a

abertura do filme e toda a concepção do logotipo,

cartaz etc. O filme "Redentor" teve participação

"Geralmente o

diretor chega com a

seqüência de planos

para o designer

colocar letreiros,

escolher letra etc.

Isso é mecânico e não

interessa"
À esq.: abertura de "O Homem do

Ano", da equipe de Fábio Soares; à

dir.: Cartaz do filme "Como Nascem

os Anjos", criado por Jair de Souza





intensa de Fábio e equipe no desenvolvimento da

abertura e de efeitos especiais.

O filme "Kenoma", de Eliane Caffé, ganhou logotipo,

abertura e material promocional concebidos por Carla

Caffé. Ela desenvolveu também, em parceria com

Fernanda Sarmento, a abertura e o logotipo para

"Latitude Zero", de Toni Venturi, e, em parceria com o

designer Kiko Farkas, criou a abertura e o cartaz para

o filme "Narradores de Javé", também de Eliane Caffé.

Esses são apenas alguns exemplos para mostrar

como o cinema nacional está aí para ser "desenhado"

e que há diversos profissionais do design envolvidos

com o setor. Fábio Soares reclama do mercado

dizendo que a cinematografia brasileira não tem o

glamour do cinema europeu nem a grana do cinema

americano. "Fazer cinema no Brasil é ralação".

Apesar disso, ele diz que é uma atividade

profundamente gratificante. Basta ver a repercussão

de filmes como "Central do Brasil" e "Cidade de Deus".

"Sempre que a corda aperta o design e os efeitos

especiais passam a ser considerados luxo e não uma

necessidade. "Ainda bem que tem essa nova geração

de cineastas chegando para rever esses conceitos",

afirma Soares.

Embora o design e os efeitos especiais estejam na

ordem do dia, ainda não são valorizados como os

designers gostariam. Jair de Souza diz que o design

para cinema não rende bem financeiramente porque

não entra no plano de produção como um elemento

importante na estrutura do filme. São raros os

cineastas e produtores que incluem um designer/

diretor de arte desde o início da pré-produção.

"O designer deveria participar das primeiras leituras

do roteiro e aí, juntamente com o diretor, criar as

cenas ou situações visuais para a abertura. O designer

deveria pensar o conjunto da cena, incluindo a parte

sonora. Geralmente o diretor já chega com aquele

plano-seqüência ou aquela seqüência de planos para

o designer colocar os letreiros, escolher uma letra

bonitinha etc. Isso é mecânico e não me interessa".

Jair cita um exemplo positivo para mostrar como

as coisas deveriam acontecer. "No filme "Todos

os Corações do Mundo", sobre a copa de 94, fiz a

abertura, que é praticamente um curta-metragem

dentro do filme, ou seja, editei completamente os

quatro minutos iniciais: som, imagem e intervenções

gráficas. Aliás, durante todo o filme realizamos uma

série de intervenções gráficas, a exemplo do que

aconteceu no filme "Antônio Dias- O País Inventado".

Mas diretores ousados e criativos como o Murilo

Salles e a Leila Hipólito são raros."

Os desafios de trabalhar para o cinema, segundo

os designers, são muitos. É preciso, por exemplo,

ter liberdade para participar do desenvolvimento

da história do filme desde as primeiras leituras de

roteiros, intervindo o mais cedo possível para não

ter surpresas ou situações que já cheguem definidas

demais sem possibilidade de modificação. Também é

preciso ter muito conhecimento técnico.

Para Jair de Souza, os desafios de trabalhar para

o cinema passam também pela criação do cartaz.

O maior problema, nesse caso, é o excesso de

informações que os produtores insistem em inserir

na peça. "O cartaz deve ser visto como uma

representação gráfica síntese do filme e não como

uma tentativa de transpor para o papel uma idéia

de narrativa ou da produção do filme. Os produtores

geralmente querem que o designer consiga enfiar

em um espaço de 60x90 cm o transatlântico, a

explosão do avião, o cara pulando da montanha e o

beijo do casal, além é claro, de todos os outros atores

importantes que não podem ficar de fora do cartaz e

das 28 marcas de patrocínio e apoio. É dose!"

Carla Caffé acredita na avaliação do custo/benefício

do filme e no trabalho em equipe como formas de

superar obstáculos. Ela diz que é preciso levar em

conta o custo/benefício do trabalho sem se afastar

do filme e da equipe de trabalho, pois o brilho do

trabalho do designer depende das relações entre as

pessoas envolvidas. "Cinema é uma arte coletiva"

Fonte: Design Gráfico, a. 10, n. 87, p. 20-22, 2005.




