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No estúdio de
‘Avatar’, dá para se
ter uma ideia de
como serão feitos
os filmes amanhã

●

Nasemana passada, estiveno futuro. Literalmente, pois estava
15 horas à frente do fuso horário
brasileiro, e metaforicamente, já
que fui visitar as entranhas do
estúdio Weta Digital, o complexo de efeitos especiais criado pelo diretor Peter Jackson em
Wellington, capital de seu país
de origem, a Nova Zelândia.
E além de conversar com parte da equipe que transformou
uma ideia que James Cameron
teve nos anos 90 no filme que
maisfaturou dinheiro nomundo
(outro Blu-ray de Avatar chega
às lojas em duas semanas), pude
ver que, mais do que simplesmente criar épico atrás de épico,
o estúdio neozelandês já faz, hoje, o cinema do futuro.
“Acho que Avatar abre uma
porta para que as pessoas contem histórias que não poderiam
sercontadasdeoutraforma”,explica o produtor do filme de James Cameron, o norte-americanoJonLandau.“Háum erroconceitual sobre o que tentamos fazer, acham que estamos querendo nos livrar dos atores. Mas é o
contrário: queremos preserválos para que eles façam coisas
que não poderiam fazer antes”.
Landau, que trabalhou com o
WetaapenasemAvatarenãoper-

tenceaoestúdio,obviamentepuxa a sardinha para o filme que
produziu, mas o que foi realizado no filme de Cameron é só
mais um degrau na escalada tecnológica proposta pelo estúdio
de Jackson. Desde sua criação, o
Weta concentra esforços em
criar ambientes virtuais que não
sejam percebidos como tal pelo
público. Foi assim com a Terra
Média de O Senhor dos Anéis e
com o início do século 20 gerado
artificialmente em King Kong.
“Antestrabalhávamoscomalguns personagens específicos,
como os dinossauros de Jurassic
Park”, conta o norte-americano
Joe Letteri, supervisor dos efeitosespeciaisdoestúdioepioneiro em computação gráfica ao
criar os répteis gigantes do filme
de Spielberg. “Naquela época,
apenas criávamos um ser digital
e tínhamos de encaixá-lo no filme. Agora criamos o ambiente,
um planeta, um universo inteiro
digitalmente.”
E não se trata apenas do universo visto no filme. Enquanto
entrevistoLandau,umademonstraçãodecomofunciona acaptura de movimento dos atores é
realizada – e quem se interessa
por efeitos especiais já deve ter
visto cenas em que o ator veste
uma roupa engraçada, cheia de
pontos de referências cujos movimentos serão traduzidos digitalmente em uma imagem gerada por computador.
Hácâmeras portodos os lados
(até no teto) e um dos funcionários do estúdio usa uma “ câmera” portátil para acompanhar de
perto os atores. Essa câmera
vem entre aspas porque ela, na
verdade, não é uma câmera de
verdade: é um aparelho virtual.
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MÁQUINA DO TEMPO
Como o cinema é uma das
expressões culturais mais
dependente de aparelhos e
equipamentos, muitos de
seus avanços artísticos quase
sempre estiveram atrelados
a inovações técnicas.
Experimentos de linguagem
(como closes, cortes de cena,
zoom) e novidades
tecnológicas (som, cor,
câmeras digitais, 3d)
ajudaram a moldar a narrativa
cinematográfica como a
conhecemos hoje e, em
muitos casos, histórias
futuristas tiveram de ser

contadas para justificar
inovações. A história dos efeitos
especiais na sétima arte se
confunde com a própria história
dos filmes de ficção científica.
Avatar é apenas o filho caçula de
uma linhagem que conta com
representantes tão diferentes
quanto o dinossauro Gertie (do
animador Wilson McCay) e o
Jornada nas Estrelas de J.J.
Abrams – de filmes que criavam
uma fantasia de futuro para
executar, na prática, o futuro do
cinema. A lista ao lado reúne
alguns dos grandes nomes que
fizeram parte dessa história.

Produção virtual. Hein? Explico: uma vez que os movimentos
físicos são captados por todas as
câmeras espalhadas pelo cômodo, James Cameron resolveu fazer o mesmo com seu próprio
instrumento de trabalho. Assim,
acâmeravirtualnãofilma deverdade, mas seus movimentos (no
caso, os do diretor) são registrados por todas as lentes que estão
ao redor e esses movimentos são
traduzidos para a tela. Monitores ao redor da sala mostram os
atoresjáinseridosnocenáriovirtual, em vez da antiga tela verde
que obrigava atores e diretores a
imaginar cenários e personagens digitais. Esse processo foi
batizado de produção virtual.
“O interessante é que, se um
ator espirra durante uma tomada perfeita ou se alguém passa
por trás da cena sem que o diretor perceba, ela não se perde”,
conta o argentino Sebastian
Sylwan, responsável por toda a
área tecnológica da Weta. “Assim, direção, atuação, efeitos especiais, fotografia e outras etapasda produçãodeum filmedeixam de depender umas das outras. As pessoas me perguntam
quantotempoque demoraapósprodução de nossos filmes. Eu
respondo que demoram o mesmo tempo que a própria produção!” Letteri emenda: “Fazer filmesestávirandoumprocessocada vez mais não-linear”.
A captura de imagens dos atores vai além do movimento corporal. Outra inovação também
proposta por Cameron e executada pelo estúdio foi a criação de
um capacete com uma haste que
ficava logo em frente ao rosto

dos atores. O que parece um microfone é, na verdade, um conjunto de câmeras para captar expressões faciais, depois traduzidas em computação gráfica graçasao trabalhodaequipedoneozelandês Mark Sagar, coordenador de projetos especiais.
“Nos dedicamos a estudar o
rosto humano e aprendemos
que qualquer pequeno músculo
pode mudar toda a expressão do
ator”, conta Sagar. “E assim criamos uma gama de movimentos
musculares que usamos como
um alfabeto ou notas musicais –
bastajuntardeterminadosmovimentos e criamos uma expressãocompletamentenova”,explica enquanto mostra, no computador, a gama de expressões dos
personagens de Avatar.
“Esse mesmo tipo de tecnologia pode tornar um ator mais jovem, mais alto, mais magro e
mais velho do que ele realmente
é” , continua Landau. “Não acho
que funcionaria colocar Will
Smith para reviver o personagem Dirty Harry mais novo –
mas é possível que o próprio
ClintEastwoodrevivaseupersonagem como se ainda estivesse
nosanos 70.Éuma forma depreservar o trabalho do ator.”
Pé no chão. Mas nem tudo é vir-

tual no mundo da Weta – e boa
parte dos efeitos tem um pé no
mundo real. Principalmente os
objetos usados em cena, feitos
na Weta Workshop, dirigida pelo neozelandês Richard Tayor,
um dos fundadores do estúdio.
O clima dentro da oficina é quase militar tamanho o sigilo.
Taylorexplicaqueapesquisafei-

VIAGEM À LUA – Além de
cineasta, o francês Georges
Méliès era mágico. E usou
truques como a superposição
de imagens para criar ilusões.

ta para criar armas e veículos –
tanto dos alienígenas aborígines
quantodossereshumanos dofuturo – é extensa a ponto de incluir a criação de coisas que não
serão nem vistas no filme – como toda a hierarquia tribal dos
Na’Vi, o ciclo de vida das plantas
de Pandora e até os cigarros
–vendidoscom prescriçãomédica – fumados pelo personagem
de Sigourney Weaver.
Toda a pesquisa não foi em
vão:alémdeservircomobase para futuras continuações, ela tornou quase instantânea a criação
da Pandorapedia, enciclopédia
do universo de Avatar, um dos
extras do novo Blu-ray.
Os protótipos são criados primeiro como ilustrações e depois
como objetos. Então, são escaneados para serem usados nos
filmes. No enorme galpão, é possível ver um jipe usado do filme
Distrito9, o tanque em que osNa’
Vi são postos em estado de suspensão, um pedaço de parede de
prédio escalado por King Kong,
tudo em tamanho real.
Pele boa. Além destas peças,

outros detalhes vêm do mundo
não-virtual, como as texturas de
pele produzidas pela equipe do
diretor de arte Gino Acevedo.
“Escaneamos a pele de quase todo mundo que trabalha aqui” ,
brinca. “Se dispensávamos alguém, dizíamos para que a pessoa tomasse a dispensa como
um elogio, pois a pele dela era
perfeita demais para ser usada.”
Outras áreas são puramente
virtuais, como toda a floresta de
Pandora, concebida a partir de
esboços feitos por Cameron. O

KING KONG – Ápice da carreira do primeiro grande mestre
dos efeitos especiais, Wills
O’Brien, um dos inventores do
stop-motion, usado até hoje.

supervisor de animação David
Clayton fala da criação de mais
de cinco mil plantas diferentes,
muitasdelasquenãosãonemvistas com detalhes no filme, mas
quetiveramtodasuabiologiadesenvolvida virtualmente. E ele
mostraasdiversascamadas criadas para dar credibilidade a uma
selva totalmente imaginária.
Petabytes. Para processar to-

dos esses dados, os estúdios Weta têm um data center robusto,
que processa nada menos que 15
petabytes de informação – ou 15
milhões de gigabytes.
Só Avatar consumiu dois destes 15 petabytes. Parece muito (e
é), mas fica pequeno se compararmos aos 24 petabytes gerenciados diariamente pelo Google.
E embora o lançamento das
continuações de Avatar esteja
distante (Avatar 2 e 3 devem ser
lançados em 2014 e 2015, respectivamente), Landau já cogita alguns desafios que veremos a seguir. “É hora de aprendermos a
colocartodoesseuniversodebaixo d’água. Veremos muitas cenas subaquáticas e teremos mais
desafios envolvendo tecnologia
e ciência para tornar toda a ação
crível.”Letteriatualmentetrabalhana adaptaçãodas histórias do
personagem de quadrinhos belga Tintin para o cinema ao lado
de Steven Spielberg (que dirige)
ePeterJackson (queproduz) ejá
cogita seu novo desafio: ir além
dos 24 quadros por segundo, a
fronteiradomovimentono cinema (leia entrevista ao lado).
✽ O JORNALISTA VIAJOU PARA A
NOVA ZELÂNDIA A CONVITE DA FOX
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1. Cena inédita
de Avatar
incluída no
Blu-ray que
chega ao País
em 15 dias
2. Na produção
virtual, tela
mostra atores
inseridos no
ambiente
digital
3. O diretor
James
Cameron
conversa com
o produtor de
Avatar, Jon
Landau

O PLANETA PROIBIDO –
Primeiro filme com trilha
sonora totalmente eletrônica marca a estreia de
um robô no cinema

2001 – Primeiro a usar em grande escala a técnica da projeção
frontal, em que cenários e atores eram superpostos ao mesmo tempo em que se filmava.

GUERRA NAS ESTRELAS –
Introduziu a fotografia de
movimento controlado, técnica
que mistura miniaturas a cenas
reais filmadas lentamente.

CONTATOS – Douglas Trumbull,
que trabalhou em Guerra nas Estrelas, deu vida a naves espaciais
com o mesmo processo de fotografia, mas em espaços abertos.

EXTERMINADOR DO FUTURO 2 –
James Cameron investiu pesado
em efeitos especiais e, pela primeira vez, usou cenas de atores com
imagens criadas por computador.

PARQUE DOS DINOSSAUROS –
Spielberg usa computação
gráfica para criar os seres
pré-históricos e estabelece novo padrão de efeitos especiais.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 nov. 2010, Link, p. L6 e L7.

OCOMANDANTE DOLABORATÓRIO
O próximo passo, pós-3D, é fazer filmes com mais de 24 quadros por segundo, trazendo maior detalhismo
DIVULGAÇÃO

LOGIN ❙ Joe Letteri, supervisor dos efeitos especiais do Weta Digital
Em termos técnicos, como
comparar o primeiro filme
em que você trabalhou com
efeitos especiais, Jurassic
Park, com Avatar?
Os efeitos de Jurassic Park levaram mais de um ano para serem feitos, e são apenas 50 cenas. Hoje, faríamos este mesmo
trabalho em menos de uma semana. Sendo ainda mais específico: acho que o meu iPhone
hoje é mais avançado tecnicamente do que se juntássemos
todos os computadores usados
para fazer Jurassic Park.

Sendo assim, seu trabalho também é mais um desafio técnico
do que artístico.
Com certeza, porque quando você
tenta tornar algo crível, começa a
ter de lidar com a ciência por trás
daquilo – o motivo da pele ter certa aparência sob determinada luz,
como os músculos se comportam.
É inevitável que chegue um ponto
em que tem de lidar com matemática, física e a capacidade de processamento dos computadores.
Como você sabe que a cena terminou, uma vez que dá para

acrescentar camadas e mais
mais camadas a ela?
Dá para saber quando terminar,
mesmo porque tudo é planejado
com antecedência. Mas normalmente estamos mais preocupados
com o impacto emocional da cena
do que com o visual. Quando atingimos o que queremos que o público
sinta, é a hora de parar.
Os desafios tecnológicos tiram
o seu sono?
Pelo contrário. É muito comum
tentar coisas ainda mais difíceis
apenas pelo prazer de fazer algo

que ninguém nunca fez. Isso quase sempre quer dizer mais trabalho, mais esforço, mas eu sou continuamente estimulado por isso.
Há tanto para aprender e é tão divertido ao mesmo tempo. Trabalhamos muito com paixão por aqui,
por isso sempre tentamos descobrir o que é que as pessoas com
quem trabalhamos gostam, de
verdade. Por mais estranho que
possa parecer o interesse, aquilo
pode ser usado para melhorar o
trabalho – e sempre melhora. E
temos sorte de trabalhar com diretores como Steven (Spielberg),
Peter (Jackson) e Jim (Cameron).
Uma vez que vocês criaram o
ambiente de Avatar, será mais
fácil fazer as continuações que
Cameron tem em mente?
Sim, mas sabemos que não vamos
nos contentar em simplesmente
fazer uma nova história no mesmo
ambiente. Então, provavelmente
iremos nos lançar em novos desafios. É importante não ficarmos
estagnados.
Quais são os desafios tecnológicos para o futuro? O 3D já parece ter sido assimilado...
Uma das próximas coisas que já é
possível fazer é aumentar a quantidade de quadros por segundo,

mas isso não é um desafio técnico
e, sim, artístico. O cinema usa 24
quadros por segundo para criar a
ilusão de movimento, mas tecnicamente é possível ir muito além
disso. E aí entra o desafio criativo:
o que fazer com esse nível de detalhe do movimento. E como é uma
escolha estilística, acho que é preciso muita experimentação para se
ter uma ideia do que fazer com
essa nova técnica. É como o 3D, de
certa forma, pois abre uma nova
dimensão na forma de perceber o
filme. Será que isso é melhor para
cenas mais lentas ou mais rápidas? Para suspender a narrativa
ou para torná-la mais ágil? Ainda
estamos testando isso e não é claro como iremos usar esse novo
recurso. Atualmente, nosso desafio é fazer que todas essas novidades que fizemos nos últimos anos
tornem-se mais integradas umas
às outras, principalmente para que
os diretores e atores possam ter
uma resposta mais rápida em relação àquilo que estão fazendo.
A Weta Digital desenvolve vários softwares para solucionar
problemas propostos por vocês
mesmos. Eles irão ao mercado?
Começamos a publicar nossos
softwares agora mesmo. O primeiro deles é o Mari, ferramenta que

usamos para dar cores, iluminação e textura para os nossos
modelos virtuais. Ele está começando a ser vendido por uma
empresa londrina chamada
Foundry, mas leva a nossa marca, Weta Digital.
Como você vê a relação entre cinema e videogame?
Games e filmes são duas mídias diferentes. Uma funciona
em relação a uma experiência
pela qual as pessoas podem
descobrir seu rumo por ela e ter
sua própria história, a outra diz
respeito a contar uma história.
Entendo a relação entre ambas,
mas prefiro fazer que o público
acompanhe a história que estou
contando. E ambas usam a mesma tecnologia de base, por isso
eu sei do que está acontecendo
nessa área. Mas não acompanho games, não tenho tempo!
Mas você não acha que as
pessoas irão querer fazer
seus próprios filmes, como
já jogam, hoje, suas partidas
de videogame?
Não. Não acho que as pessoas
queiram isso. Elas querem ver
histórias. Veja quantas pessoas
têm caneta e quantas querem
escrever um livro.

