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DANIEL SEMANAS
Filme: Akira
Jogo: Kid Chameleon  
(clássico do Mega Drive)
Artista: Katsuhiro Otomo
Bebida: saquê
Programa: Chapolin
Música: My Bloody Valentine,  
Pink Floyd e Beethoven

PORTFÓLIO

O coreógrafo de traços
As animações de Daniel Semanas “dançam” por referências como  
anime, moda, cinema e surrealismo, sem perder a consistência 
Por igor riBeiro  iribeiro@grupomm.com.br

Meio & Mensagem aponta a Paranoid 
como a produtora mais premiada do 

 Brasil há pelo menos dois anos,  desde que 
a categoria consta no Anuário de Propa-
ganda. Em parte, é resultado do pool de 
jovens talentosos que a empresa reúne, 
entre os quais Daniel Semanas, ganhador 
de um Bronze em Cannes no ano  passado, 
em Film Craft e Design.

Aos seis anos, diz que percebeu a 
 própria vocação: “me lembro de ter 
 feito um desenho de um Power Ranger 
e foi a primeira vez que fiquei realmen-
te  satisfeito.” A inspiração mais forte veio 
na adolescência, quando conheceu ani-

mes. Ele foi estagiário da Agência Click 
e AG407, mas largou o trabalho para se 
dedicar ao f ilme que dirigiu como proje-
to de  conclusão de curso da faculdade, a 
animação   “Allamanda”. O curta chamou 
a atenção e Semanas acabou sendo con-
tratado pelo Estúdio Mol. Um ano depois, 
ingressou na  Margarida Filmes/Colméia. 
Mais  tarde, foi para a Paranoid. 

Semanas já dirigiu, animou, desenhou e 
produziu conceitos para C&A, Chilli  Beans, 
MTV, GNT, 91 Rádio Rock e  Lollapalooza 
(inclusive a chamada da edição deste ano 
do festival — em  parceria com o Banzai 
Studio — para a Geo  Eventos). Para a rádio 

curitibana,  dirigiu o filme “Mortes”, campa-
nha de prevenção de acidentes no trânsito, 
criada pela JWT, que lhe rendeu o Leão de 
Bronze. “Foi  incrível desde o início”, lembra 
Semanas. “Fizemos um processo totalmen-
te  autoral, sem animatic nem storyboard.”

Semanas também é o responsável 
 pela identidade visual da Paranoid e 
tem  liberdade criativa para desenvolver 
os símbolos que representam a produ-
tora. O  diretor pretende diversificar seu 
 trabalho. “Espero algum dia ter a oportu-
nidade de fazer quadrinhos, séries,  filmes, 
artes  plásticas e todo tipo de forma para 
 expressar sentimentos e sensações.”

Daniel Semanas 
é responsável 

pela identidade 
visual da 

Paranoid desde 
que ingressou 

na produtora

“Allamanda”, curta-metragem realizado como TCC, com 
trilha de Pedro de Conti e Sérgio Lombardi

“Mortes”, 
para a rádio 
91 Rock: 
liberdade 
criativa e 
autoral

Entre o final de 2011 e o 
início de 2012, Semanas 

produziu vinhetas e 
chamadas para diversas 

atrações da MTV, como 
o “Top 200” (ao lado) e o 

“AaZ” (abaixo)

Annabee, 
protagonista 

do programete 
homônimo 

na MTV, é 
integrante 

da banda 
HotHotMails 

e é viciada em 
redes sociais

Lollapalooza: direção de Semanas com imagens do Banzai Studio e animação de Paulo Stoker, Guma e João Lavieri
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1554, p. 42, 8 abr. 2013.




