
Cisma 
O diretor paulistano 

Denis Kamioka, 
mais conhecido 
como Cisma, largou 
o curso de Engenharia 
Mecânica na 
Universidade de São 
Paulo no último ano 
para se dedicar ao 
motion design na 
produtora Lobo. 
Autodidata, nunca 
estudou arte 
formalmente, mas 

já trabalhou com 
tipografia, ilustração e 
todo tipo de animação. 
Após deixar seu 
emprego, criou 
vinhetas para a MTV e 
logo partiu para a 
Europa, onde desenhou 
estampas, fez 
trabalhos para a Diesel 
e dirigiu filmes para a 
produtora Boolab. 
Atualmente, trabalha 
na agência Paranoid 
BR. www.cisma.tv 

http://www.cisma.tv




Quem conversa com o diretor Denis 
Kamioka, mais conhecido como 
Cisma, percebe rapidamente que ele 
esbanja talento e, coisa rara, 
humildade. Além de dirigir filmes de 
animação e motion graphics, 
também já ilustrou, criou fontes, fez 
estampas para a Diesel e está 
pensando em abrir uma oficina de 
carros. Multidisciplinar ao extremo, 
sempre busca aprender novas 
técnicas para enriquecer sua visão 
artística singular, que já atraiu 
clientes como NBA e Nike. 

CA: Você foi contratado pela Paranoid 
para criar um "núcleo de inteligência". 
O que é isso exatamente? 
Cisma: Estou criando um grupo de 
profissionais para ajudar na criação. 
Um núcleo que ajudará todos os 
diretores da agência na criação de 
filmes de animação e motion graphics. 
Mas também continuo trabalhando 
como diretor. 

CA: Após passar tanto tempo 
trabalhando no exterior, como é 
voltar a trabalhar no Brasil? 
Cisma: Achei bem diferente trabalhar 
na Europa. Aqui, os clientes procuram 
as agências um mês antes do 
lançamento do produto. Na Europa, 
recebia pedidos com até oito meses 
de antecendência. Com um prazo 
maior, o trabalho flui melhor. Tudo é 
sempre muito intenso e, quando se 
tem um deadline curto, o stress se 
torna absurdo. É a mesma coisa que 
pedir para um pintor criar um quadro 
em 30 segundos. E isso influi na 
qualidade. Um projeto com prazo de 
oito meses ficará melhor que um com 
o mesmo orçamento e prazo de um 
mês. No entanto, o mercado lá fora 
sofreu tanto com a crise que, agora, o 
Brasil é a bola da vez. Faz mais sentido 
vir para cá. 

CA: Em que áreas do design você 
já trabalhou? 
Cisma: Já fiz um pouco de tudo: 
stop-motion, animação tradicional, 
3D... Também já ilustrei para as 
revistas Bravo e Caros Amigos, fiz 
estampas para a Diesel e criei fontes. 

Acho que a multidisciplinaridade é 
característica minha. Gosto de 
aprender e fazer um pouco de tudo. 
Eu e outro diretor da Paranoid 
estamos pensando em montar uma 
oficina de carros! 

CA: Qual é a importância de ser 
multidisciplinar no mercado atual? 
Cisma: Muito grande. A partir do 
momento que você domina técnicas 
diferentes, tem mais recursos para 
realizar o que está na cabeça. Posso 
inventar de diversas maneiras, usando 
conhecimentos específicos que 
acabam formando coisas únicas. Sei 
que não sou especialista em nada, mas 
aprendo tudo até o máximo de minha 
capacidade. Isso deve ter a ver com a 
minha personalidade, pois quando 
consigo dominar algo, acabo perdendo 
o interesse. Eu me jogo, aprendo rápido, 
fico obsessivo, leio livros sobre o tema, 
estudo muito, mas, quando vejo que 
aprendi, sinto vontade de outra coisa. 
Não tenho um amor só, tenho várias 
paixões, e quando domino uma, logo 
preciso de outra para me satisfazer. 

CA: O que você mais gosta de fazer? 
Cisma: Gosto de criar filmes, pois 
posso combinar tudo o que sei de 
design com música e efeitos sonoros, o 
que não é possível em outras 
disciplinas. Acho muito mais difícil fazer 
uma pessoa chorar vendo um quadro 
ou ouvindo uma música. 

CA: Quais são suas influências? 
Cisma: Com a internet, temos acesso 
ao trabalho de várias pessoas, por isso 
tenho muitas. Tantas que acho que a 
maior delas é o Google, fonte de 
referência de tudo. Qualquer coisa pode 
me influenciar, até uma foto aleatória 
que alguém postou no Flickr. Tenho 
vários ídolos anônimos. Acho que as 
influências mudam com cada projeto. 
Para mim, isso ajuda a deixar as coisas 
menos monótonas. Um projeto é 
sempre muito diferente do outro. 

CA: Como a internet influencia o 
seu trabalho? 
Cisma: Hoje cria-se filmes publicitários 
para que as pessoas procurem na 





internet e assistam quando 
quiserem. Por esse motivo, o 
curta-metragem está ganhando força, 
pois ninguém aguenta ficar mais de 
uma hora vendo algo na frente do PC. 
Vivemos em um mundo em que a 
internet é fundamental. Ninguém na 
indústria criativa vive mais sem ela. 

CA: Qual é seu projeto favorito? 
Cisma: É uma escolha bem difícil, já 
que faço coisas muito diferentes 
umas das outras. Um dos projetos 
pelo qual tenho muito carinho é meu 
primeiro curta, chamado Handmade, 
que filmei com meu próprio dinheiro. 
Não sabia nada naquela época, 
apenas escrevi um roteiro, chamei uns 
amigos e paguei tudo. Coloquei muito 
do que sou no projeto. 

CA: Como você enxerga o mercado 
atual da animação? 

Cisma: Acho que estamos vivendo um 
momento de simplicidade. As pessoas 
cansaram um pouco de se 
surpreender com os filmes. Hoje, um 
roteiro bem escrito ou uma boa piada 
valem mais do que milhares de 
bonequinhos 3D pulando da tela ou 
uma pessoa derretendo. Acho que os 
efeitos especiais já foram tão 
explorados que perderam um pouco 
do impacto. Mas tudo é cíclico, nunca 
se sabe quando a situação vai mudar. 

CA: Você é representado pela Psyop, 
uma das agências mais famosas do 
mundo. Como isso aconteceu? 
Cisma: Meu relacionamento com a 
Psyop é longo. Quando estava na Lobo, 
fui convidado para ser designer da 
Psyop, mas, na época, mal sabia falar 
inglês. Cheguei a fazer uma entrevista 
lá, mas decidi deixar para depois, pois 
queria aprender mais. Quando eles 

montaram uma agência de diretores, 
chamada Blacklist (www.blacklist.tv), 
fui uma das primeiras pessoas que 
eles chamaram. 

CA: Como equilibrar satisfação 
pessoal e sucesso comercial? 
Cisma: Tenho muita sorte nesse 
aspecto. Costumo trabalhar com 
muito radicalismo em tudo o que faço. 
Por isso, meus projetos sempre fogem 
do convencional e os clientes me 
chamam porque querem algo 
diferente. Isso me dá muita liberdade 
criativa. Além disso, tenho a sorte de 
poder dar vazão a minhas ideias, 
mesmo em trabalhos publicitários. 

CA: Que conselhos você daria para 
quem quer seguir seus passos e 
chegar onde você está? 
Cisma: O primeiro passo é tentar se 
conhecer e saber do que realmente 
gosta, o que é uma das coisas mais 
difíceis de se fazer. Não existe sucesso 
sem amor pelo que você faz. Na 
animação, por exemplo, trabalha-se 
duas semanas para fazer dois 
segundos de filme. Ou seja, se não 
gostar, desiste rapidinho. 

Quando encontrar o que 
gosta, acredite e vá atrás do seu sonho 
com tudo. Tem um ditado que diz que 
a sorte bate na porta de todo mundo, 
mas é preciso abrir a porta para ela. 
Em outras palavras, se você não fizer 
nada e ficar esperando, nada vai 
acontecer. É preciso se dedicar muito, 
pois hoje a competição é mundial. Não 
existe mais esse negócio de ser o 
melhor da cidade, ou o melhor do país. 
Hoje, é preciso ser o melhor do mundo. 

CA: Que tipo de projeto você deseja 
fazer e ainda não fez? 
Cisma: Bom, fora a oficina de carros 
[risos], ainda quero fazer um longa. 
Consigo sobreviver fazendo curtas. 
Tive sorte, mas acho que o longa é 
aquilo que todo diretor busca realizar. 
É a expressão artística máxima, além 
de dar dinheiro. 

http://www.blacklist.tv
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 33, p. 40-44, maio 2010.




