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1. Resumo do projeto

O projeto do Grupo de Trabalho “Aplicações Avançadas de Visualização Remota” 
teve como proposta a realização de produto audiovisual em formato 4K 3D (imagem 
com definição mínima de 4096×2160 pixels), bem como a sistematização e catalogação 
do processo de criação desse conteúdo. Essa proposta foi iniciada em março de 2011, 
para ser cumprida num prazo de nove meses. O resultado final foi concretizado no 
curta-metragem 4K 3D EstereoEnsaios: Cinco ou Seis Ensaios Estereoscópicos à Procura 
de uma Narrativa (2011, 15’38”).

O objetivo principal consistiu em produzir um filme de 8 a 10 minutos no padrão 
4K (4096×2160 pixels por frame) estereoscópico (3D), e disponibilizar um relatório 
circunstanciado relativo a todas as fases de produção do conteúdo, tais como sistema 
de câmeras em 4K, técnicas de estereoscopia, produção, captação, finalização e 
formatos de output /codecs de vídeos (JPEG 2000, H.264, MPEG-4), além de testes e 
escolhas de formatos mais adequados à transmissão de conteúdos através de redes 
fotônicas de alta performance.  O objetivo secundário foi acumular conhecimento 
do processo e know how científico e tecnológico no campo do cinema e das redes 
fotônicas através de relatórios que demonstrassem todas as etapas do processo.

2. Resultados alcançados

O resultado final alcançado pela equipe de Criação de Conteúdo Visual do GT foi a 
realização de produto audiovisual no formato proposto, com 8 minutos de duração, 
porém com um acréscimo de 7’38” em virtude de um dos objetivos paralelos do GT: 
testar os limites da rede de transmissão com volumosa quantidade de dados relativos 
a conteúdo de vídeo no formato 4K (4096 x 2160 pixels) estereoscópico. Em outras 
palavras, expandimos a duração do produto audiovisual no sentido de “estressar” 
ainda mais o sistema de transmissão.

 

Para a realização do filme, foram captadas imagens da cidade do Rio de Janeiro 
com câmeras e sistemas estereoscópicos de última geração, disponíveis 
internacionalmente. 

 

Toda a documentação sobre a captação e exibição está no site www.4k3d.com.br. 
Informações sobre pré-produção, produção e pós-produção foram constantemente 
atualizadas e permanecem divulgadas no site www.estereoensaios.com.br. O sistema 
de captação utilizado foi manipulado por uma equipe transnacional: Keith Collea 
(estereógrafo envolvido em projetos de longa-metragem como Avatar e Piratas do 
Caribe IV), Fabio Pestana (fotógrafo e operador de câmera especializado em captação 
4K 3D, tendo realizado em 2010 a primeira captação de imagens estereoscópicas em 
ultradefinição de jogos de futebol), Eduardo Rabin (primeiro assistente de câmera, 
com especialização em captação estereoscópica em câmeras 4K), Leonardo Maestrelli 
(segundo assistente de câmera, especializado em captação 4K), Marcelo Krowczuk 
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(data manager especializado no software Scratch™ utilizado para conformação dos 
arquivos para o padrão 4K 3D), Raphael Varandas (operador DIT - Data Image Transfer 
especializado na transferência dos dados de imagem captados e correção de cor no set 
de captação), Alfredo Suppia (professor de cinema da UFJF, co-roteirista e montador 
do filme em 4K 3D) e Alexandre Ferracini (operador de steady com especialização em 
captação 4K estereoscópica). 

 

Aspectos relevantes sobre a atuação do GT foram a troca de conhecimento entre os 
membros da equipe no que concerne à captação 4K estereoscópica e transferência 
de dados, fluxo de trabalho (workflow) de transmissão e play, além da experiência 
adquirida pelos membros da equipe na manipulação, montagem e setup dos 
equipamentos.

 

Imagens da montagem dos equipamentos:

Da esq. para direita: Eduardo Rabin, Leonardo Maestrelli e Keith Collea realizando a 
montagem do equipamento de captação
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Imagem dos equipamentos de captação 4K 3D

 

Ajustes de captura na lente estereoscópica (da esq. para direita: Leonardo Maestrelli, 
Keith Collea e Raphael Varandas)
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Setup de captação 3D com monitor especial (da esq. para direita: Keith Collea, Igor 
Cabral e Eduardo Rabin)

 

Primeiros testes de captação de imagens em movimento noturnas (esq. para dir.: 
Eduardo Rabin, Leonardo Maestrelli e Keith Collea)
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Imagem do sistema de captação (câmeras Red Epic™ 4K com rig 3D (estereosópico) 
e lentes especiais de captação + servidor de armazenamento de dados de imagens 

digitais.

 

Workflow montado no set de captação para ajustes e correção da estereocopia em 
tempo real.
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Sistema de captura montado em um Segway™ para permitir testes de captação em 
movimento e setup de correção de dados em tempo real e para observação do tempo 
de captação frame a frame em sistemas estereoscópicos. Na imagem, da esq. para dir. 

Keith Collea, Eduardo Rabin e Alexandre Ferracini.

 

Estação de dados de fluxo de trabalho (workflow) no set para edição e adequação dos 
padrões de captura de imagens em tempo real utilizando o software Scratch™. Na 

imagem, Marcelo Krowczuk, data manager do projeto na captação.

 

7
 



Camera-car preparado para captação de imagens 4K estereoscópicas em 
deslocamento (travelling). Um dos maiores problemas na captação de imagens 

ultradefinidas em estereoscopia é o alinhamento e a geração de dados em paralelo. 
As câmeras esquerda e direita - também chamadas de “olho” esquerdo e direito - 

devem gerar o mesmo fluxo de dados para que seja possível enviar os dados, via redes 
fotônicas, ao mesmo tempo para um só lugar e sincronizá-las no player, gerando 

imagens em 3D ultradefinidas com qualidade máxima.

 

 

   

Captação de imagens utilizando grua eletrônica, para testes de movimento rápidos e 

8
 



verificação de composição de frames, obturação e coloração com movimento.

 

Imagem 3D (anaglífica) captada pelo projeto na Comunidade Tavares Bastos, no Rio de 
Janeiro

 

Imagem 3D (anaglífica) captada pelo projeto na escola de samba Mangueira
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Imagem 3D (anaglífica) captada pelo projeto no porto do Rio de Janeiro

 

Eduardo Rabin posicionando sistema de captação na Comunidade Tavares Bastos

 

Ficha técnica do conteúdo audiovisual:
Formato: 4K 3D
Duração: 15:38s
Frame rate: 24 fps
Tamanho do arquivo por frame: 25.3 Mbyte  (4096 x 2160 TIFF – 24bits color)
Tamanho total do arquivo não comprimido: 1.1391072 Tbytes
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Gênero: Filme-ensaio
Classificação: Livre
Promoção: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)
Padrões: seqüência de TIFFs (olho direito e esquerdo em 4096 x 2160) / DCP 2k 3D / 
JPEG 2000 4k 3D (4096 x 2160) / .MOV 2K 3D (Polarizado)
 

3. Montagem e finalização do conteúdo

O filme foi montado/editado off-line por Alfredo Suppia e André Pupo na ilha de 
edição da produtora e finalizadora Célula, em São Paulo-SP. Inicialmente foi feito um 
select do copião, com aproximadamente 60’ de duração. A partir disto, o conteúdo foi 
testado em PC com placa de visualização 3D NVIDIA. As imagens aprovadas foram 
organizadas num segundo select. Vários cortes finais off-line foram confeccionados, 
entre 8’ e 16’ aproximadamente. O trabalho de edição revelou peculiaridades do 
cinema 3D. Os montadores buscaram inspiração na montagem eisensteiniana 
(montagem métrica e rítmica) e em sua experiência com a publicidade. Na montagem 
métrica, o montador impõe uma métrica sobre o material. Na montagem rítmica, o 
conteúdo das imagens dita um ritmo de montagem. Verificamos que, na montagem 
3D, nem sempre é possível impôr uma métrica arbitrária, devendo-se algumas vezes 
respeitar ritmos de acomodação visual impostos “de dentro para fora”, isto é, do 
conteúdo das imagens captadas em 3D para a montagem geral (montagem 
interplanos). Nesse sentido, alguns planos “exigiam” mais tempo de permanência, 
contrariando algumas de nossas expectativas de corte. Além disso, constatamos 
também que, ao contrário do que se verifica em diversas exibições 3D de longas-
metragens, eventos culturais (balés, óperas) e esportivos, o cinema 3D não impõe 
necessariamente planos mais abertos (planos gerais). Obtivemos bons resultados em 
planos mais fechados com angulações pouco convencionais, incluindo closes e planos-
detalhe (pés em movimento rápido, detalhes das saias rodadas das baianas na 
sequência da escola de samba etc.). Também aprovamos o emprego da grua 
automatizada na captação das imagens (ver sequência da escola de samba). 
Destacamos também a conveniência do Segway™ na captação de imagens na 
comunidade de Tavares Bastos.

O material editado off-line foi encaminhado à finalizadora Cinepro, onde foi procedida 
a montagem/edição online em 4K 3D, com as devidas correções, na plataforma 
Scratch™.

Dessa experiência, concluímos que é muito pouco recomendável a montagem/
edição 2D, numa primeira etapa, e transferência de corte final 2D para edição online 
definitiva em 3D. Percebemos que alguns (poucos) planos funcionavam muito bem na 
edição offline (2D), mas produziram resultados indesejados no corte final definitivo 
(3D). Esse problema tende a ser superado em projetos futuros, quando for possível 
concentrar num único local os equipamentos e técnicos necessários.

Ricardo Quintela, da Célula, confeccionou os letterings (título, intertítulos, créditos 
finais), e o músico e compositor Lívio Tragtenberg realizou a trilha sonora de 
EstereoEnsaios em formato Dolby 7.1. Toda a equipe destaca a qualidade da trilha 
sonora especialmente composta para o filme e como esta agregou valor ao resultado 
final. O design de som, igualmente destacado, ficou a cargo de Beto Ferraz.
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4. Disseminação

A equipe de Criação de Conteúdo Visual do GT apresentou seus resultados (o conteúdo 
audiovisual chamado EstereoEnsaios: Cinco ou Seis Ensaios Estereoscópicos à Procura 
de uma Narrativa) em diversos eventos e sessões de testes ao longo de 2011. Os 
principais foram:

 

15 de setembro de 2011: Avant-première de EstereoEnsaios: Cinco ou Seis Ensaios 
Estereoscópicos à Procura de uma Narrativa no Cinegrid@Rio 2011, no Museu de Arte 
Moderna do Rio de Janeiro (MAM). 

 

03 de dezembro de 2011: Première do filme EstereoEnsaios no Festival 
CulturaDigital.Br no Cine Odeon.
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07 e 08 de dezembro de 2011: apresentação parcial do filme em duas ocasiões no 
encontro anual do Cinegrid (www.cinegrid.org) em San Diego (Estados Unidos) . A 
primeira com projeção local com dois projetores 4K 3D; a segunda com projeção 4K 
sem 3D com transmissão do Lavid (Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital: http://
www.lavid.ufpb.br/) da UFPB para a Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD).

N.B. Os eventos em que o filme EstereoEnsaios foi apresentado integral ou 
parcialmente foram transmitidos em streaming nos links: 

http://bambuser.com/channel/Janedealmeida/broadcast/2191192 e 

http://bambuser.com/channel/Janedealmeida/broadcast/2188281 
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5. divulgação na imprensa

O conteúdo desenvolvido pela equipe de Criação de Conteúdo Audiovisual do GT 
de Visualização foi mencionado em inúmeras reportagens sobre imagem digital e 
captação em ultraresolução. As principais foram as listadas abaixo, com links para suas 
respectivas fontes:

O Globo (caderno Zona Sul, 01/12/11)
“Festival de Cultura Digital começa com filme 3D de altíssima definição” (Revista 
Select, 02/12/2011)
“É o momento de experimentar” (Revista da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, 
30/11/2011)
“CulturaDigital.Br confirma exibição de EstereoEnsaios na abertura de sua terceira 
edição” (Revista Cinema, UOL, 08/11/11)
“Projeto mostra Rio de Janeiro com 20 milhões de pixels por frame”. (Red Desk, 24/11/
11)
Techtudo (Globo.com): “Curta sobre o Rio de Janeiro é filmado com câmera 3D de 
Avatar”
The creators project: “Projeto EstereoEnsaios Mostra Rio de Janeiro Em 20 Milhões De 
Pixels Por Frame”
Cinegrid: CineGrid at Rio – September 15, 2011
O Globo on-line. Rio foi cenário de filmagem com tecnologia inédita no mundo. 16/07/
2011, por Carlos Alberto Teixeira.
O Globo, Digital & Mídia, 16/07/2011
Tecmundo: Câmera de “Avatar 2″ está sendo usada em filmagem no Rio, Tecmundo.
MSN/Techguru. Rio será cenário de filmagem com tecnologia inédita no mundo. MSN/
Techguru.

 

6. Registros audiovisuais do processo

Uma série de registros audiovisuais de todo o processo de pré-produção, produção 
e pós-produção do projeto foi confeccionada e disponibilizada em websites como 
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YouTube e Vimeo. Tratam-se de múltiplos fragmentos de making-of com ênfase no 
trabalho de preparação, setup dos equipamentos e gravação/filmagem/captação, 
os quais apresentam depoimentos dos profissionais envolvidos e registro de etapas 
do trabalho. Dois making-of definitivos, um mais curto e objetivo, outro mais longo, 
completo e detalhado, ainda se encontram em fase de finalização e serão brevemente 
divulgados na web. Algumas versões de trailer (ex.: http://www.youtube.com/watch?
v=WgJ5HR6GAig) e teaser do filme EstereoEnsaios: Cinco ou Seis Ensaios à Procura de 
uma Narrativa também foram disponibilizadas em Vimeo e YouTube. Abaixo, uma lista 
parcial dos trailers, teasers e making-of disponíveis:

http://www.youtube.com/watch?v=sdqJuUE3MKY

http://www.youtube.com/watch?v=yDsu03psqUQ

http://www.youtube.com/watch?v=FTH_bmdQUF0

http://www.youtube.com/watch?v=_qcDs1nyt7w

http://www.youtube.com/watch?v=AFXwuLN-f4A

http://www.youtube.com/watch?v=WgJ5HR6GAig

http://www.youtube.com/watch?v=uepuGA3uwQ4

http://www.youtube.com/watch?v=NC29OMdZB-Y

http://www.youtube.com/watch?v=xf2JoLMEJlY

http://www.youtube.com/watch?v=hEsJi7BD7GY

http://www.youtube.com/watch?v=-fsasUhsol0

http://www.youtube.com/watch?v=Z4YUyhW3zag

http://www.youtube.com/watch?v=CFTiQDNLS-s

http://www.youtube.com/watch?v=6V-DrY13uWI

http://vimeo.com/29740417 

7. Desvios do plano de trabalho original

O projeto sofreu poucas alterações em relação ao plano original. A primeira foi em 
relação ao próprio conteúdo a ser captado, originalmente previsto para ter a cidade 
de São Paulo como locação, foi redirecionado para a o Rio de Janeiro por conta dos 
congressos GLIF e Cinegrid que aconteceram naquela cidade no mês de setembro. 
A segunda alteração foi em relação ao tempo de finalização do filme, que estava 
originalmente previsto para 8 minutos e, devido à quantidade de imagens captadas e 
aos desafios tecnológicos que pretendíamos enfrentar, acabamos por praticamente 
dobrar o tempo para 15 min. e 38 segundos. Também foram realizados, a pedido 
da própria RNP, mais dois formatos de saída do conteúdo audiovisual. O original foi 
formatado para projeções 4K 3D em padrão RAW (originalmente imagens em TIFFs 
4k), e as duas outras versões requisitadas serviram para projeção em cinemas 4K 
3D que ainda não contam com o sistema de projeção “integral’ de 4K, ou seja, com 
dois projetores e com players que tenham capacidade de ler arquivos e projetá-
los diretamente nesse formato. Foram criadas versões em JPEG 2000 e DCP (Digital 
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Cinema Package) do filme, o que originalmente não estava previsto.

8. Lições aprendidas

O desenvolvimento de conteúdo audiovisual com sistemas de captação de imagens 
estereoscópicas ultradefinidas é sempre desafiador. Em primeiro lugar, como a 
tecnologia utilizada foi lançada neste ano, o que fez com que o próprio estereoscopista 
tivesse de aprender a manipular o sistema de captação, acabamos observando que 
ainda não existe uma estabilidade dos sistemas de captação e ainda não é possível 
visualizar os conteúdos captados em tempo real. Em segundo lugar, como o sistema 
de captação de imagens em 4K 3D gera uma quantidade significativa de dados (o 
sistema utilizado pela nossa equipe gerava a cada 5 minutos o equivalente a 128 Gb de 
informação visual), fomos supreendidos pela necessidade de aquisição de hard drives 
externos com quantidades superiores às que foram originalmente requisitadas (1 
Tb). A versão final do filme ficou com 1.2 Tb de informação, sendo que não é possível 
gravar cópias nos discos comprados para a produção do filme, tendo sido necessária 
a aquisição de mais discos rígidos com capacidades em torno de 3 Tb cada. Além 
disso, uma das questões cruciais para se captar imagens em ultradefinição é sempre 
poder acompanhar o que se capta para testar os efeitos de coloração, definição, 
profundidade de campo, transferência de dados em tempo real e gravação, o que foi 
praticamente impossível com os processos que utilizamos. O workflow de captação em 
ultradefinição (4K) estereosópica (3D) também opera com um processo mais ligado 
ao data manager e ao DIT (Data Image Transfer), os dois com funções relacionadas 
ao transporte dos dados, o que altera inclusive os padrões de conformação dos 
arquivos, ordenamento dos pacotes de dados, envio e seqüenciação dos conteúdos. 
Outro ponto importante para se pensar em trabalhar com fluxos de dados visuais de 
larga escala é o da necessidade de ilhas de edição mais poderosas para a preparação, 
leitura, edição e conformação dos formatos de saída audiovisual. Na maior parte 
do tempo dependíamos de finalizadores que operavam em clusters computacionais 
alugados e que às vezes não tinham pauta em seus servidores para atender a equipe 
de captação e finalização. Nesse sentido, um dos aspectos essenciais posteriores à 
captação é a disponibilização de sistemas de edição que suportem tratar dados em alta 
escala.  

9. Trabalhos futuros

Como a maior parte do trabalho de captação, pós-produção, edição e finalização foi 
praticamente realizado por empresas terceirizadas, com equipamentos alugados em 
outros países, o próximo desafio poderá ser a realização da pós-produção, edição 
e finalização em laboratório com tecnologia e equipamentos próprios. Para um 
laboratório de edição e finalização de conteúdos audiovisuais em ultradefinição são 
necessários equipamentos computacionais com processadores de vídeo com ampla 
capacidade de geração e renderização de imagens em tempo real. 
 
Nesse sentido, um laboratório modelo para produção e testes de conteúdo audiovisual 
em ultradefinição, não incluindo a projeção, custaria em torno de R$ 100.000,00 e 
deveria fazer parte da proposta. Podemos avaliar que em apenas um filme foram 
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gastos entre edição, finalização e renderização do conteúdo final um montante 
aproximado de R$ 50.000,00. Vale lembrar que qualquer modificação que venha 
a ser realizada no filme, tais como legendagem, mudança de intertítulos, créditos 
etc. deverá ser novamente paga, assim como qualquer cópia nova a ser feita em um 
formato diferente do formato original.  
 
Para se exibir conteúdos em sala de cinema, seriam gastos em torno de R$ 180.000,00 
em projetores, lentes e óculos, valores também próximos do que se gastou com 
o aluguel de projetores e equipamentos para este projeto. O player poderia ser 
o computador orçado para o Laboratório adaptado para uma sala de projeção. 
Em anexo, uma sugestão de orçamento para um laboratório com os seguintes 
componentes (lista provisória): 
 
Orçamento inicial para computador e placas gráficas para edição 4K 3D:
 
Primeira opção:
 
Computador Dell Precision T7500 64 Bits com a seguinte configuração:
Processador Intel® Xeon® Dual Quad Core X5687 (3.60GHZ,12M L3, 6.4GT/S)
Memória de 96GB DDR3RDIMM 1333MHz, ECC (12 DIMMs)
3 anos de garantia com atendimento local
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Controladora de disco rígido PERC6/i - para conectar discos rígidos internos
SATA - 4 Discos - RAID 10
PRECISION T7500 PSU,C2
Duas Placas gráficas NVIDIA® Quadro® 6000, 6.0GB, Quad monitor, 4 DP & 2 DVI
Unidade de DVD-ROM 16X e DVD+/-RW 16X com DVD Cyberlink Power™ e Roxio 
Creator™, sem mídia
Leitor de Cartões de Mídia USB Interno 19:1
Sem monitor
Teclado Dell, Português Brasileiro
Mouse Óptico Dell MS111 USB
Sem alto-falantes
Sem recursos de DVD
Dell Precision T7500 - BRH7405
Chassis Intrusion Switch
Documentação para Brasil
Processamento internacional
Embalagem para Brasil
 
Valor: R$ 76.345,00 (configuração no site da Dell Brasil)
 
Segunda opção de computadores:
Computador Dell Precision T 7500 64 Bits
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Processador Intel® Xeon® Dual Quad Core X5687 (3.60GHZ,12M L3, 6.4GT/S)
Memória de 96GB DDR3RDIMM 1333MHz, ECC (12 DIMMs)
3 anos de garantia com atendimento local
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Disco Rígido de 1TB SATA 3Gb/s, 7200RPM com 16MB DataBurst Cache™
Controladora de disco rígido PERC6/i - para conectar discos rígidos internos
SATA - 4 Discos - RAID 10
PRECISION T7500 PSU,C2
Duas Placas gráficas NVIDIA® Quadro® 4000, 2.0GB, Dual monitor, 2 DP & 1 DVI
Unidade de DVD-ROM 16X e DVD+/-RW 16X com DVD Cyberlink Power™ e Roxio 
Creator™, sem mídia
Leitor de Cartões de Mídia USB Interno 19:1
Sem monitor
Teclado Dell, Português Brasileiro
Mouse Óptico Dell MS111 USB
Sem alto-falantes
Sem recursos de DVD
Dell Precision T7500 - BRH7405
Chassis Intrusion Switch
Documentação para Brasil
Processamento internacional
Embalagem para Brasil
 
Valor: R$ 55.107,00 (configuração no site da Dell)
 
 
Telas para Visualização do conteúdo em 3D: 
 
Duas telas PLASMA 60" FULL HD 3D LG 60PX950 COM DTV E NETCAST
Valor unitário: R$ 4.699,00
 
Terceira opção (computador Apple)
 
Two 2.93GHz 6-Core Intel Xeon “Westmere” (12 cores)
64GB (8x8GB)
Mac Pro RAID Card
2TB 7200-rpm Serial ATA 3Gb/s hard drive
2TB 7200-rpm Serial ATA 3Gb/s hard drive
2TB 7200-rpm Serial ATA 3Gb/s hard drive
2TB 7200-rpm Serial ATA 3Gb/s hard drive
Two ATI Radeon HD 5770 1GB
One 18x SuperDrive
Apple LED Cinema Display (27" flat panel)
Apple Magic Mouse
Apple Keyboard with Numeric Keypad (English) & User's Guide
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Apple Mini DisplayPort to DVI Adapter
Apple Mini DisplayPort to VGA Adapter
 
Valor: US$ 12,806.00 (preço FOB no site da Apple americana)
 
Orçamento para montagem de um cinema digital:
 
01 projetor Barco DP4K-32B - 36.000 lumens - (inclui lente), lâmpada 6 kW, 
touchpanel, pedestal e kit 3D: US$ 87.270,00 (FOB entregue no Brasil)
Processador de áudio Dolby CP 750 (7.1) e cabos para conexão: US$ 3.000,00
Scaler/Switcher Barco ACS 2048: US$ 2.500,00
1000 óculos 3D Dolby com lente de vidro especial: US$ 15.500,00
 
Total: US$ 108.270,00
Todos os preços são FOB entregues no Brasil
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Futuras projeções para o trabalho
 
a) Portfolio (caderno de artista) especial da Revista Select de fevereiro de 2012 
(www.select.art.br), com impressão de imagens 3D do filme EstereoEnsaios.
 
b) Projeção via transmissão em 4K 3D do filme EstereoEnsaios no Festival 
Transmediale (http://www.transmediale.de/) de 2013 na Alemanha.
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ANEXO
 
Sobre o filme EstereoEnsaios: Cinco ou Seis Ensaios à Procura de uma Narrativa

 
Sinopse
 
Um filme-ensaio audiovisual de alta tecnologia que explora imagens em ultra-
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definição. Assim como no lendário Vistas da Bahia da Guanabara (1898), o Rio 
de Janeiro é novamente a cidade para onde câmeras pioneiras se dirigem. Com a 
diferença de que, agora, as “vistas” podem ser observadas em três dimensões e 
altíssima definição.
 
O filme

Trata-se de um ensaio audiovisual de alta tecnologia que explora imagens em ultra-
definição. Assim como no lendário Vistas da Bahia da Guanabara(1898), dos 
irmãos Segreto, o Rio de Janeiro é novamente a cidade para onde câmeras 
pioneiras se dirigem. Com a diferença de que, agora, as “vistas” podem ser 
observadas em três dimensões e altíssima definição.

O filme é dividido em 5 atos, além de um prólogo e um epílogo. O prólogo e o ato 
I resgatam mais explicitamente a idéia de “vistas” do Rio de Janeiro, planos 
do Pão-de-Açúcar, da ponte Rio-Niterói e da Baía de Guanabara, em tomadas 
aéreas e marítimas. Caminhões, guindastes e navios – todos os elementos em 
dimensões gigantescas e plenos de movimento. Em 3D, o movimento contínuo das 
máquinas molda os planos que configuram o espaço estereoscópico. Como disse o 
estereografista Keith Collea sobre as máquinas: “vejam, elas trabalham para nós!”. 
Em oposição, os contêineres coloridos e gigantes formam uma cadeia de fundo, 
fechados em seus segredos sobre os objetos que trazem de regiões distantes.

O ato III explora as ruas labirínticas da comunidade Tavares Bastos e celebra os 
jogadores locais de futebol. Os pés, a bola, os movimentos fortuitos dos garotos 
são elementos de composição dos planos que se misturam aos movimentos da 
dança do ato V.  Os pés, as mãos e os movimentos dos bailarinos da Mangueira se 
integram aos movimentos da bola, em um jogo despretensioso e espontâneo, cujo 
principal objetivo é promover uma nova experiência visual.

Todo o filme é envolto por uma trilha sonora que coloca o espectador de fora do visor 
estereocópico, observando as cenas belas e marcantes da memória do Rio de 
Janeiro e do Brasil. 

Estereoscopia em novas dimensões

Este experimento remonta aos desafios enfrentados pelos pioneiros do cinema e 
recupera a fantasia dos aparatos estereoscópicos do século XIX. Em 1891, Edson 
já tinha a intenção de dar profundidade estereoscópica às imagens do Kinetógrafo 
que seriam vistas pelo Kinetoscópio. Em 1856, com apenas dois anos de existência, 
a London Stereoscopic Company chegou a vender meio milhão de visores 
estereoscópicos. Também na metade do século 19 era inventado, na Polônia, 
o Fotoplastikon Warszawski (Warsaw Stereoscope / Estereoscópio Varsóvia). 
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Na era dos “pré-cinemas”, a fotografia estereoscópica trazia uma experiência 
nova de percepção da realidade, oferecendo aos espectadores um novo nível 
de imersão nas imagens, como se estivessem viajando a lugares remotos e 
participando pessoalmente de eventos distantes. Vistas estereoscópicas da cidade 
e outras localidades já eram exibidas ao público em 1905, com a inauguração do 
Fotoplastikon Warszawski na Al. Jerozolimskie 51, em Varsóvia, o qual pode ser 
visitado ainda hoje. O Fotoplastikon de Varsóvia é a única atração do gênero que 
ainda funciona em seu endereço original.

Em 1935, Louis Lumière refez a Chegada do trem à estação(L’arrivée d’un train en 
gare de La Ciotat, 1895) em versão estereoscópica, remake que talvez tenha 
sido o verdadeiro responsável pelo famoso espanto com o realismo das imagens 
que geralmente se atribui à projeção pública deL’arrivée d’un train en gare de 
La Ciotat, em 1896.  Walter Benjamin relata mais de uma vez a sua experiência 
estereoscópica com o Kaiserpanorama em Berlim em 1900. O pensador alemão 
comenta o fascínio do público com as fotografias de viagens e usa o estereoscópio 
como metáfora da nova configuração da modernidade, com imagens “dispostas 
como se saíssem de gavetas”, cenas e objetos de colorido intenso em oposição a 
um fundo com fortificações e edifícios opressores, herança czarista na cidade de 
Riga. Mais tarde, Benjamin chama a atenção para o tempo dos detalhes que as 
novas cenas tridimensionais exigem, e sugere que o “olhar estereoscópico” deva 
ser cultivado para o enfrentamento em profundidade das “sombras históricas”.

Toda essa “herança estereoscópica” das imagens fixas e em movimento inspira o 
projeto de EstereoEnsaios: cenas que nos remetem à historicidade do aparato 
com “vistas”,  o movimento fortuito da natureza, das máquinas e do corpo 
humano, plenos de sensualidade frente ao dispositivo estereoscópico.

Questões levantadas

A visão estereoscópica gerada pelas novas tecnologias de captura em ultradefinição 
(5K) instiga-nos a pensar em novas possibilidades imagéticas, em novas metáforas 
para o cinema e num novo patamar de sensações – enfim, toda uma nova 
aesthesis.O gigantismo das imagens digitais de ultradefinição estão preparadas 
para um novo escalonamento do olhar.

Se antes tínhamos o “cinema-olho” (no singular), com Dziga Vertov e a centralidade 
da perspectiva monocular que acompanha a sua história, hoje a imagem 
estereoscópica permite que se perceba o mundo visual ao nosso redor através de 
uma “stereopsis”. Em outras palavras, trata-se de um deslocamento da câmara 
de cinema, cíclope (um só olho), para um olhar de câmeras duplas, estereóptico. 
Nesse sentido, como pensar em todo um novo mundo das imagens em movimento 
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mecânica e eletronicamente captadas a partir de uma perspectiva binocular? Em 
termos mais simples e diretos, como filmar e montar um filme tridimensional, 
narrativamente falando? O que nossos olhos, saturados por mais de 110 anos 
de imagem em movimento, suportam – e esperam – das imagens revisitadas 
pela estereoscopia em dimensões colossais? Antes de tudo, a questão-tema de 
EstereoEnsaios é a seguinte: o 3D é uma linguagem ou um efeito?
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