


arece mais um pré-
dio comercial típico
dos subúrbios ame-
ricanos, silencioso
e rodeado por pi-
nheiros cheios de
folhas secas, cul-

pa do inverno que já
chegava ao fim. A cerca

de meia hora de Manhat-
tan, os escritórios dos estúdios Blue
Sky só mostram sua verdadeira voca-
ção na recepção, onde apenas alguns
quadros com personagens como o es-
quilo pré-histórico Scrat, criação do
brasileiro Carlos Saldanha, quebram
a monotonia do ambiente empresarial.
Não fossem os bonecos — alguns até
de personagens como Shrek e Wall-E,
desenvolvidos pelos rivais Pixar e Dre-
amworks — equilibrados em cima das
baias cinzas, haveria poucas pistas de
que ali está sendo produzido A Era do
Gelo 3, animação que estreia mundial-
mente no dia 1° de julho.

Com exceção da sala onde são cria-
das as esculturas dos personagens,
só se vêem pessoas concentradas em
seus computadores. São neles que nos
últimos três anos o elefante Manny,
o tigre Diego, o bicho-preguiça Sid e
Scrat vêm ganhando vida. A partici-
pação do esquilo cresce no filme e
surge Buck, uma doninha que
é, segundo o produtor John
Tonkim, "uma mistura
de Indiana Jones com o
Coronel Kurtz, de Apo-
calipse Now".

Pela primeira vez, A
Era ao Gelo ganhará
uma versão 30. "Não
sabia como entrar nis-
so, mas tentamos evi-
tar os clichês", afirma
Saldanha, consciente da
responsabilidade de man-
ter o novo filme à altura dos
antecessores. "Agora nós temos
a pressão do público, que ama os per-
sonagens e quer continuar a amá-los."
Veja ao lado como o estúdio quer man-
ter esse caso de amor..



ESCULTURAS
Depois de o diretor de
arte definir a aparência
dos personagens, eles são
esculpidos para servir de
referência aos animadores
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