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"Ressaca", o novo longa-metragem de Bruno Vianna, foi criado para ser editado ao vivo, com a 
presença do diretor e de dois DJs, Rodrigo Marçal e Lucas Marcier, em um espetáculo na 
fronteira entre o cinema e o teatro. 
 
Com uma interface digital chamada Engrenagem, o diretor troca a ordem das cenas e opta por 
diferentes montagens, de acordo com a reação do público. 
 
O filme foi apresentado no Festival de Cinema do Rio 2008, no início do mês. Mas apenas 
metade das imagens gravadas foi vista pelo público; a outra metade está guardada para as 
edições futuras, que nunca serão iguais à versão anterior. Outra exibição está marcada para 
hoje, às 21h, no centro cultural Capacete, em Santa Teresa, bairro da região central do Rio de 
Janeiro. 
 
"Queria ficar visível para o público, como um DJ", diz Vianna. "Ressaca" conta a história de 
uma família nos anos 80, imersa em inflação alta, pacotes econômicos e mudanças de moeda. 
 
A Engrenagem, para edição de filmes ao vivo, foi desenvolvida com apoio do centro de artes 
Hangar, em Barcelona, pela espanhola Maíra Sala, na Universidade Pompeu Fabra. 
 
Teve a colaboração da equipe que criou a Reactable, interface de síntese musical que pôde ser 
vista em São Paulo no Campus Party, em fevereiro. 
 
O hardware da Engrenagem é uma tela tátil. Uma placa de acrílico, com um metro de 
diâmetro, fica pendurada ao lado da telona, para que a platéia veja o processo de edição. 
 
A imagem é projetada nessa superfície, e uma câmera, por meio de infravermelho, detecta os 
toques dos dedos do diretor ao arrastar as imagens. 
 
"Cafuné", um outro longa de Vianna, pôde ser editado pelas pessoas na internet. Ambos têm 
licenças CreativeCommons (para cópia e distribuição sem custo). 
 
Fonte:Folha de S.Paulo, São Paulo, 29 out. 2008, Informática, p. F1,F4-F5. 


