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Pacote gráfico do Top 10 MTV
Vellas & Laga, direfores da loiô Motion, contam como
criaram toda a parte gráfica do novo programa

__Osdiretores
Felipe Vellasco(à esquerda) trabalhou em
agências como Ogilvy e DM9DDB, antes de se
tornar diretor da loiô Motion. Em 2008, decidiu
chamar Gustavo Villanova (à esquerda e
abaixo), que já passou por Euro RSCG e Sync,
para ser a sua dupla profissional na produtora.

A empresa
Criada em 2008, a loiô Motion atende
clientes próprios e dá suporte a todos os
projetos da loiô Filmes. Sua equipe já
desenvolveu projetos para empresas como
Ipiranga, Luft e National Geographic.
www.ioiomotion.com
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Pacote gráfico Top 10 MTV
Após alguns trabalhos de menor porte feitos
pela loiô Motion para a MTV, fomos
convidados a criar o pacote gráfico de um
dos programas mais clássicos da emissora,
que seria repaginado. Esse pacote consistia
em abertura,encerramento, logo, bumpers
[vinhetas de programas televisivos que
precedem os comerciais], contagem
regressiva e vinhetas complementares.

Recursos utilizados
2 Mac Pro 8 Core
2 Mac Pro 4 Core
2 MacBook Pro
2 Imacs

Photoshop CS4
After EffectsCS4
IllustratorCS4
Cinema 4D

A MTV Brasil é um dos principais
clientes da loiò Motion, desde o
nascimento da produtora.
fizemos outros três trabalhos para

eles: o pacote gráfico do programa IT MTV, uma vinheta para o
dia mundial de luta contra a AIDS, e uma projeção de palco
para a premiação Video Music Brasil 2009.

O Top 10 MTV era o antigo Disk MTV, que acabou
sendo substituído por outros programas da emissora. Após
alguns anos, o canal resolveu resgatá-lo da geladeira com
um conteúdo mais interativo. Em vez de a parada de
videoclipes ser feita por pedidos via telefone, a audiência
agora pode requisitar vídeos e até comentá-los ao vivo, via
Twitter ou site da MTV Brasil.

Nosso maior desafio foi criar algo que combinasse
com todo o cenário - criado pelo artista Marco Donini -, sem
vê-lo pronto e em um prazo não muito longo. Recebemos a
proposta no dia 15 de dezembro de 2009 e deveríamos
entregar o trabalho em 6 de janeiro de 2010. Seria um prazo



razoável se não fossem as festas de final de ano, que nos
roubaram cerca de uma semana de trabalho. No total,
tivemos 13 dias para fazer tudo.

Beto Shibata, diretor de promos da MTV, nos
mostrou alguns layouts de como seria o palco. Eles tinham
uma paleta de cores composta por vermelho, laranja,
amarelo, verde e azul. Não havia muita coisa definida, já que
o pacote gráfico seria criado em conjunto com a MTV. Eles já
tinham algumas ideias que o cenógrafo havia proposto: uma
grande escada, que representava uma espécie de pódio, tudo
em formatos retangulares. Era algo bem colorido e pop. Ao
ver tudo, conseguimos pensar em como seria a disposição
das telas e quais elementos teriam.

Com isso em mente, partimos para algo bem
geométrico, com retângulos de diferentes tamanhos. Além de
vermelho, laranja, verde, azule amarelo, tínhamos uma
dúvida inicial: se adotaríamos um visual escuro ou claro.
Acabamos optando por sempre aplicar as cores primárias
em um fundo branco, onde os elementos secundários do
cenário também fossem da mesma cor. Esses elementos e o
fundo foram criados no Cinema 4D e renderizados apenas



com Oclusion, de modo que a sombra das coisas ficassem bem
suaves e se formassem apenas com o contato de uma superfície
com a outra.

Beto tinha a intenção de fazer algo colorido. Ele nos
mostrou referências de tipografias que eram formadas por
elementos gráficos como círculos, triângulos e retângulos; uma
linguagem bem básica. A partir daí, aliado ao fato do cenário do
programa ter retângulos e formas primitivas, chegamos ao conceito
do logo. Ele é formado por vários retângulos em diferentes posições
que, na mudança de perspectiva, acabam se alinhando e formando
a imagem final.Também usamos esse conceito de realinhamento
em todos os números da contagem regressiva.

10,9,8... Branco!
A vinheta de cada número do Top 10 precisava ter cinco segundos
de duração, sendo que os números deviam ser formados de jeitos
diferentes. No início começamos a pensar de forma aleatória, em
coisas como explosões de cubos e retângulos, ou uma chuva de
partículas geradas no Cinema 4D. Criamos 12 historinhas e

eliminamos duas. O mais difícil foi definir a ordem de cada uma
delas. A vinheta do número 8 não poderia ser mais legal que a do
número 3, já que este anunciaria uma música mais pedida que
aquele. Sendo assim, fizemos uma espécie de votação para definir
a ordem de todos. Mesmo assim, ao final, chegamos à conclusão
de que a historinha do número 1 estava muito sem graça.

Aí deu um enorme branco criativo. Não conseguíamos
achar que a história do 1 estava boa o suficiente. Até que, ao
assistir à animação de todas novamente, nos recordamos de que a
10 era uma explosão de blocos de onde saía o número. Então,
decidimos fazer uma chuva de blocos em uma escadaria - que
representa um pódio-.fazendo com que vários ficassem para trás
e o número 1 no topo. Eu, Vellas, tenho um carinho especial pelos
números 7 e 5.

Para a abertura do programa, que deveria ter 10
segundos, quisemos fazer algo com a formação dos retângulos.
Eles se desprendem do chão, como se estivessem sendo sugados,
até que ficam soltos em um espaço. A mudança de foco da
câmera, criada no Cinema 4D, forma o logo do Top 10 MTV.



0 áudio foi de suma importância para a criação
das vinhetas. Beto Shibata tinha em mente algo pop, pois o
programa é assistido principalmente por um público jovem,
que gosta de bandas novas com pegada popular. Assim,
mandamos algumas referências para Lucas Mayer,
maestro da Menina Produtora. Enchemos a caixa de e-mail
dele com várias coisas! Mandamos desde trechos de músicas
da Britney Spears até alguns sons do obscuro Marilyn Manson,
mas procuramos deixá-lo livre para propor o que achasse legal.
Ele mandou uma base com timbres de 8 bits para irmos criando
as vinhetas. Com elas prontas, Lucas pontuou a trilha e fez o
sounddesign final.

Renderização contra o tempo
Desde 2009, a MTV pede que os trabalhos sejam entregues em
HD e SD. Por isso, já esperávamos que os renders em Full HD
fossem ser bem demorados. Mas, mesmo assim, eles acabaram
tomando mais que o triplo de tempo que havíamos programado, e
isso nos tomou diversas noites de sono.

0 render das vinhetas dos números foi uma verdadeira
incógnita. Nos testes preliminares, um único número levava cerca de
duas horas para ser renderizado em um MacPro 8 Core, com 32 GB de
RAM. Contudo, como cada número tinha uma história, cada render
teria um tempo diferente, variando de três a 20 horas.

Fizemos vários testes antes de renderizar a abertu ra. E,
como já tínhamos experiência com os números, decidimos renderizar
em rede, usando várias máquinas em sequência Tiff. Depois, foi só
fazer um render final com a trilha e o tratamento de cor no After
Effects. Felizmente, a pouca transparência que usamos contribuiu e
muito no tempo de renderização das vinhetas de cinco segundos.

Somos uma produtora que passa 80% do tempo fazendo
trabalhos para o mercado de publicidade. Eles são legais, têm boas
verbas, mas costumam ser mais engessados, seja por causa dos
clientes, prazos apertadíssimos, ou pela necessidade de seguir a
linha criativa da campanha. Por isso, sempre
que aparece uma oportunidade de fazer algo
mais solto, ficamos muito empolgados. Este
projeto é muito especial para nós.

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 32, p. 68-71, abr. 2010.




