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Produzindo o filme
Solitude

Fases de um projeto audiovisual
IDEIA
Pré-produção

PRODUÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO
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IDEIA
Pré-produção
❑ Construção do roteiro
❑ Escolha de locações
❑ Escolha de equipe
técnica
❑ Seleção de elenco
❑ Equipamentos
❑ Autorizações
❑ Figurino
❑ Maquiagem
❑ Planejamento da
filmagem/reuniões
❑ Previsão do tempo –
Roteiro de filmagem
❑ Objetos
❑ transporte
❑ Custos
❑ Linguagem do filme

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

PRODUÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO

Horários
Revisão de tudo
Acertos/mudanças
Backup do material
Continuidade
Imprevistos
improviso

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Montagem do filme
Cor/som
Efeitos especiais
Diretor pode:
-ritmo
- continuidade
-tirar excessos

PROJETO FILME SOLITUDE
Formato: filme curta-metragem, até
uns 20min
Com poucos atores, uns 2 no
máximo
Roteiro compacto:
Poucas cenas devido a orçamento
Temáticas:
suicídio/depressão/solidão/auxílio
Equipamento: próprio (câmera,
steadycam/tripé/microfone boom
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Escolha das locações

2 dias de filmagens (cronograma):

Produção

1º dia (Manhã)
6h às 7h - Café e reunião

7h às 8h30
Cena 3: chegando na Cafeteria
(Lisboa)
Cena 4: dentro da cafeteria
Cena 5: saindo da cafeteria
8h30 às 10h
Cena 6: chegando na papelaria
Cena 7: dentro da papelaria
10h às 12h
Cena 12: Casa de Lurdes (sala)
Cena 14: casa de Lurdes (quarto)

Cena: local em que acontece uma unidade dramática
18 cenas – 9 tratamentos
Cidades de: Lisboa, Amadora, Nazaré
Em Portugal

12h - almoço
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Trabalho em equipe

Equipe

Equipe técnica
Cleiton – direção/ator/filmagem
Rafael – direção fotografia/filmagem
Ângela – atriz/produção
Renata – produção/captação áudio
Equipe artística
Nelson – ator
6 atores coadjuvantes
15 total

Pós-produção
•
•
•
•

Equipe técnica Pós produção
Felipe - Edição
Clayton Prado - Trilha sonora:
Aline – locução
isabela – Audiodescrição

Edição das imagens captadas
Tratamento do som, trilhas
colorização
Divulgação: Lançamento

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Montagem do filme
Cor/som
Efeitos especiais
Diretor pode:
-ritmo
- continuidade
-tirar excessos
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Protagonista: Dona Lurdes
Perfil psicológico: Idosa, solitária, mora só, tem a companhia de um cão,
O marido morreu, filhos não a visitam
Desejo de ser ser feliz, alegre, viver cercada de pessoas que a amem
Mas tem conflitos internos e não aceitação da sociedade
Sempre triste, sem amigos, chorando as vezes pelas lembranças
As vezes se enerva, tem rotina de sempre fazer as mesmas coisas.
Movimentos discretos, cabeça baixa.
Guarda uma certa vaidade, mas sempre discreta. Depressiva, em certos momentos pensa em suicídio.
Quando conhece a associação de cegos, sua perspectiva muda, sente-se viva, útil, aparência muda, olhar
mais vivo, cabeça erguida, sente-se feliz.

Casting

A paleta de cores usada foi de cores neutras, sem
Vibração ou intensidade, sempre mais opaco, valorizando
O perfil psicológico do personagem e sua proposta dramática

A cor de um vídeo/filme
A direção de arte juntamente com a direção de fotografia
escolhem a paleta de cores que irão usar.
A cor na construção de uma cena juntamente com os outros
elementos irão criar uma atmosfera emocional.
A luz também é importante para os cenários.

As cores do filme “O fabuloso
destino de Amélie Poulain” foram
inspiradas nos quadros do pintor
brasileiro Juarez Machado.
***Cores vivas, vibrantes.
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Protagonista: Leandro, o cego

Casting

Perfil psicológico: misterioso, alegre, entusiasta
roupa discreta, com bengala

Coadjuvantes:
Discretos sem aparecerem muito, cumprindo funções socais
Dono do café:
Presidente da associação: organizador, receptivo
Participantes da associação: (cegos)

direção de arte
E a responsável pela unidade visual de uma produção
audiovisual. (cenografia, figurinos, caracterização)
Dá vida a um roteiro, personalidade nas cenas.

Uma boa referência hoje é a http://www.aicinema.com.br/ pesquisar
também trabalhos da professor/monica-palazzo/diretoria de arte,
brasileira.
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Com base no roteiro cria-se os figurinos, maquiagem que irão
dar personalidade aos personagens, ações emocionais, etc.
Lurdes: maquiagem de envelhecimento, bem leve,
sem destaques
Cabelos sempre com coque

Mudança: maquiagem com mais destaques, cores vivas
Cabelos soltos

Figurinos (roupas)

Lurdes: Durante fase depressão: roupas em tons pasteis ou escuros

Direção de arte
Figurinos/objetos

Objetos: Óculos de grau, brincos discretos, sapatos discretos,
Bolsa preta
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Figurinos

Direção de arte

Lurdes: fase feliz de esclarecimento/consolo, solidariedade

Figurinos/objetos

Roupas mais felizes, coloridas

Direção de arte recorre a várias fontes:
Desenho – Arquitetura – artesanato – Moda – Fotografia - História
Teoria do cinema - História da arte, cultura – artes plásticas - etc

Pouca cor, tons pasteis e objetos,
Fotos de lembranças de família, remédios, copo d´água, xícara.
Telefone, bengala.

Direção de arte
Concepção visual (cenários)
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Escolha da composição, enquadramentos, cor, luz
Todo o filme em cor mais fria, sem muitos
Planos em momentos com fundos desfocados
Closes em Atores
Iluminação mais baixa, meia luz

Direção de fotografia

Dicas para uma produção com pouco orçamento

1 – Roteiro Adequado
2 – Cronograma de filmagens
3 - Seja polivalente
4 - Priorize
(Roteiro/interpretações/audio/fotografia)
5 – Parcerias/Networking
6 – Financiamento coletivo
7 – Ser otimista e realista

zap: (61) 98264-6416
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Dica de aprofundamento de
estudos
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