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Coelhos brancos sempre foram os fa
voritos de Al ice Kingsley. Não foi sur
presa, portanto, quando ela seguiu o 
rápido e faceiro animal até sua toca, aos 
pés de uma misteriosa árvore. A jovem 
só não havia planejado cair dentro do 
buraco — e encontrar o mundo surreal 
escrito e ilustrado em detalhes pelo es
critor inglês Lewis Carroll (1832-1898). 
A clássica história infantil foi adaptada 
para o cinema por T i m Burton em "Alice 
no País das Maravilhas", lançado recen
temente pelos estúdios Disney. Mas a 

façanha não seria a mesma sem a ajuda 
de sua figurinista, Colleen Atwood. Pre
miada com dois Oscar por "Memórias 
de uma Gueixa" e "Chicago", a artista 
vestiu todos os personagens da produ
ção, tornando real a visão lúdica e por 
vezes sombria de Burton. Durante seis 
meses, Colleen orquestrou máquinas e 
costureiros para criar vestidos, casacos, 
calças, lenços, chapéus, cintos — entre 
tantos outros adereços. O resultado são 
roupas caricatas, como os vestidos b u -
fantes para a corte da Rainha Vermelha 



* 

ou as peças puídas do Chapeleiro M a 
luco. Algumas são simbólicas, como o 
pomposo vestido da Rainha Branca e o 
tradicional vestido azul de Al ice . " M e u 
trabalho é fazer o público entrar nesse 
universo", disse em entrevista à P la t i -
num. "Quando você vê o ator vestido, 
você vê o personagem, e é isso que dá 
vida para a história", acredita. 
O trabalho de Colleen começa na pré-
produção, quando ela discute as pr imei 
ras impressões do roteiro com o dire
tor do longa. "O figurinista traduz em 
roupas o perfil do personagem", explica 
Mar io Saladini, professor de direção de 
arte e cenografia para cinema da Faap. 
"As peças ajudam a dar o clima na pro
dução e constroem a história da pessoa", 
completa. Alice, por exemplo, veste-
se com um traje da era vitoriana, com 
rendas e volume, mas logo no início do 

filme já deixa claro para a mãe que ba
niu as meias — algo impensável para as 
jovens da época, mostrando uma deter
minação incomum. Mais : o vestido foi 
confeccionado em um azul-claro pálido, 
uma cor que não se repete no longa com 
outros personagens. Isso porque é uma 
referência nítida à imagem clássica de 
Al ice no desenho da Disney, de 1951, 
reforçando a identidade do personagem. 
"Foi muito interessante criar modelos 
tão diferentes para ela, pois eram peças 
que deveriam funcionar em vários ta
manhos (a menina muda de altura algu
mas vezes na trama)" relembra. Foram 
mais de seis trocas de figurino, entre 



vestidos dignos de um baile de gala, 
camisolas em tecidos leves e até uma 
armadura totalmente metalizada. Outro 
exemplo de construção de identidade 
foi para o papel do Chapeleiro Maluco, 
interpretado por Jonny Depp. Colleen e 
o ator investigaram a vida de um cha
peleiro típico da década de 1860. Des
cobriram que esses trabalhadores u t i l i 
zavam muitos produtos químicos, como 
mercúrio, que deixavam os cabelos ver
melhos e afetavam o sistema neurológi
co. E o que se vê na tela é um Depp mais 
amalucado do que nunca. 
Dona de um currículo exemplar, com 
filmes como "Nine", "Inimigo Público" e 

"Adoráveis Mulheres", Colleen contri
buiu com T i m Burton em outras pro
duções de sucesso, como "Edward Mãos 
de Tesoura", "A Lenda do Cavaleiro Sem 
Cabeça" e "Sweeney Todd — O Barbeiro 
Demoníaco da Rua Fleet". A parceria com 
Burton, aliás, é algo muito valorizado por 
ela. " T i m é um artista muito original e 
especial", comenta. "Além de talentoso, 
tem um bom coração e aprecio muito 
nossa amizade." Para Mario Saladini, a 
união faz sentido. " T i m Burton tem uma 
visão muito específica de seu universo e 
precisa de alguém que saiba traduzir isso 
com perfeição", afirma. Aliás, esse u n i 
verso fantástico, baseado em sonhos e 
visões, é o preferido de Colleen. "Filmes 
assim são desafios muito mais interes
santes", declara. Um trabalho de criação 
que pode ser apreciado, agora em versão 
3D, nos melhores cinemas da cidade. 
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