
Bar	  e	  restaurante	  São	  Dom	  Dom	  

O	  Bar	  São	  Dom	  Dom	  foi	  fundado	  em	  2000	  pelo	  casal	  Claudio	  Schot	  
e	  Solanges	  Pimentel	  pela	  necessidade,	  pois	  não	  exis>a	  na	  época	  
nenhum	  lugar	  bom	  para	  ouvir	  música	  e	  beber	  uma	  cerveja	  em	  
Niterói.	  Depois	  de	  ter	  administrado	  uma	  casa	  de	  cultura	  e	  uma	  
biblioteca	  em	  Visconde	  de	  Mauá	  resolveram	  fazer	  algo	  parecido	  
em	  sua	  cidade	  natal	  e	  assim,	  na	  sala	  da	  frente	  da	  casa	  da	  Tia	  de	  
Solanges	  nasceu	  o	  São	  Dom	  Dom,	  que	  misturava	  bar,	  casa	  de	  show,	  
restaurante,	  galeria	  de	  exposição	  e	  até	  uma	  pequena	  biblioteca	  no	  
mezanino.	  	  
Logo	  a	  sala	  ficou	  pequena	  para	  o	  publico	  cada	  vez	  maior	  do	  Bar	  
hoje	  o	  bar	  ocupa	  todo	  o	  casarão	  e	  conta	  com	  três	  ambientes,	  
sendo	  um	  deles	  uma	  pequena	  galeria	  para	  exposições	  e	  uma	  
cozinha	  comercial.	  	  



Bar	  e	  restaurante	  São	  Dom	  Dom	  

O	  Restaurante	  São	  Dom	  Dom	  funciona	  de	  segunda	  à	  sexta,	  de	  11:00	  às	  15:00	  
	  
O	  Bar	  São	  Dom	  Dom	  funciona	  todos	  os	  dias,	  exceto	  feriados,	  de	  20:00	  às	  05:00	  	  
com	  uma	  programação	  musical	  específica:	  
Segunda:	  JAZZ	  
Terça:	  REGGAE	  
Quarta:	  MPB	  
Quinta:	  DJ	  GOMES	  
Sexta:	  ROCK	  
Sábado:	  diversos	  
Domingo:	  PALCO	  LIVRE	  
	  



Bar	  e	  restaurante	  São	  Dom	  Dom	  

DISPONIBILIDADE	  COMO	  LOCAÇÃO:	  
	  
Para	  Videoclipe:	  Basta	  marcar	  um	  noite	  com	  o	  show	  da	  banda	  que	  irá	  gravar	  o	  
clipe	  organizar	  para	  que	  a	  produção	  não	  impeça	  o	  andamento	  do	  bar.	  	  
Para	  Curtas	  sem	  verbas:	  Combinar	  em	  algum	  horário	  ou	  dia	  que	  o	  bar	  não	  
funcione,	  ou	  durante	  o	  expediente	  (caso	  a	  proposta	  do	  filme	  seja	  essa),	  desde	  
que	  não	  atrapalhe	  o	  andamento	  do	  bar.	  
Para	  Curtas	  com	  verbas	  ou	  Longas:	  é	  só	  pagar	  que	  pode	  gravar	  quando	  quiser	  
e	  atrapalhar	  o	  andamento	  à	  vontade!	  	  
	  



Bar	  e	  restaurante	  São	  Dom	  Dom	  

Infra-‐estrutura	  de	  produção:	  
O	  bar	  conta	  com	  3	  banheiros,	  uma	  cozinha	  pequena	  e	  uma	  grande,	  dois	  
quartos	  reservados,	  um	  pequeno	  pá>o	  interno	  além	  das	  duas	  salas	  principais,	  
sendo	  uma	  delas	  com	  mezanino.	  	  
A	  corrente	  elétrica	  é	  110v,	  exceto	  nas	  tomadas	  onde	  os	  refrigeradores	  estão	  
ligados	  que	  são	  220v	  mas	  não	  podem	  ser	  desligados.	  A	  fiação	  foi	  toda	  trocada	  
e	  o	  relógio	  é	  trifásico.	  	  
	  	  
ENDEREÇO:	  Rua	  General	  Osório,	  05-‐	  Praça	  da	  Cantareira,	  São	  Domingos-‐	  
Niterói	  
CONTATOS:	  27053920	  (BAR)	  ou	  27175365(Solanges)	  
	  



Atmosfera	  

•  Privilegiamos	  a	  ligação	  dos	  elementos	  que	  
compõe	  a	  atmosfera	  do	  São	  Dom	  Dom	  com	  as	  
caracterís>cas	  dos	  elementos	  noir,	  e	  de	  
construção	  de	  um	  aspecto	  visual	  sombrio.	  

•  As	  sensações	  desejadas	  para	  a	  construção	  da	  
atmosfera	  foram	  as	  de	  suspense,	  mistério,	  
obscuridade.	  

•  Essa	  atmosfera	  pode	  ser	  dividida	  em	  concreta	  e	  
abstrata.	  	  



Atmosfera	  concreta	  

•  Em	  atmosfera	  concreta	  temos	  os	  elementos	  
que	  podem	  ser	  controlados	  e/ou	  moldados	  
para	  a	  construção	  de	  um	  ambiente.	  	  



Atmosfera	  abstrata	  

•  É	  a	  atmosfera	  não	  vista,	  construída	  através	  
das	  forças	  e	  tensões	  da	  cena.	  



Composição	  da	  atmosfera	  do	  São	  
Dom	  Dom	  

•  Como	  a	  atmosfera	  liga-‐se	  ao	  psicológico,	  uma	  
vez	  que	  seu	  estabelecimento	  se	  dá	  através	  de	  
um	  conjunto	  de	  percepções	  sensoriais,	  
seguem	  alguns	  elementos	  que	  ajudam	  na	  
composição	  desejada:	  

	  



Composição	  da	  atmosfera	  do	  São	  
Dom	  Dom	  

•  Iluminação	  fraca	  	  
•  Ambiente	  urbano	  
•  Mesas	  de	  bar	  
•  Bancada	  de	  bar	  
•  Música	  de	  fundo	  
•  Ruído	  de	  pessoas	  conversando	  

	  



Composição	  da	  atmosfera	  do	  São	  
Dom	  Dom	  

•  Movimentação	  principalmente	  noturna	  
•  Fachada	  de	  construção	  an>ga	  
•  Escada	  de	  metal	  

	  



Referências	  de	  atmosfera	  

Marca	  da	  maldade	  



Referências	  de	  atmosfera	  

Baixeza	  



Referências	  de	  atmosfera	  

Os	  corruptos	  



Paisagem	  

•  A	  paisagem	  diz	  respeito	  à	  construção	  da	  ideia	  de	  
pontuar	  a	  localização	  geográfica	  da	  narra>va.	  Ela	  
também	  diz	  respeito	  às	  relações	  existentes	  entre	  
o	  local	  e	  os	  personagens.	  

•  Ar>culadora	  entre	  instância	  social	  e	  espacial	  
•  Ela	  pode	  ser	  apresentada	  de	  diversas	  formas.	  
Depende	  da	  decupagem	  e	  da	  montagem.	  

•  Além	  disso,	  ela	  pode	  sofrer	  alterações,	  ou	  até	  
mesmo	  ser	  totalmente	  construída	  pela	  direção	  
de	  arte.	  

	  



Paisagem	  do	  São	  Dom	  Dom	  

•  O	  bar	  possui	  uma	  paisagem	  urbana,	  que	  
remete	  aos	  filmes	  noir.	  	  

•  A	  rua	  onde	  se	  localiza,	  pouco	  iluminada,	  dá	  o	  
aspecto	  visual	  desejado	  à	  fachada.	  

•  A	  abordagem	  da	  paisagem	  pode,	  então,	  ser	  
melhor	  trabalhada	  pela	  decupagem,	  através	  
da	  preocupação	  em	  mostrar	  pontos	  chaves	  
que	  a	  compõem.	  



Paisagem	  do	  São	  Dom	  Dom	  

•  Como	  vimos	  anteriormente	  na	  composição	  da	  
atmosfera,	  a	  construção	  da	  paisagem	  não	  
demandaria	  muito	  trabalho,	  uma	  vez	  que	  os	  
elementos	  necessários	  já	  fazem	  parte	  do	  
ambiente	  da	  locação.	  

•  Sua	  caracterís>ca	  visual,	  remetendo	  ao	  clima	  
misterioso	  e	  sombrio,	  npicos	  do	  cinema	  noir,	  
pode	  facilmente	  mediar	  e	  situar	  as	  ações	  do	  
filme.	  



Composição	  Visual	  

•  Como	  a	  composição	  visual	  trabalha	  com	  
tensão	  e	  ritmo	  da	  imagem,	  através	  do	  
direcionamento	  do	  olhar	  pelo	  espaço.	  



Composição	  Visual	  –	  Pontos	  e	  Linhas	  

•  Os	  pontos	  de	  maior	  tensão	  estão	  dispersos	  no	  
espaço,	  tornando	  de	  modo	  que	  as	  linhas	  de	  
direcionamento	  do	  olhar	  permaneçam	  soltas.	  

•  As	  linhas	  não	  possuem	  uma	  força	  a	  tal	  ponto	  
que	  possa	  guiar	  o	  olhar	  do	  espectador	  com	  
muita	  definição.	  



Composição	  Visual	  -‐	  Formas	  

•  Formas	  geométricas	  com	  pouca	  ocupação	  do	  
espaço.	  



Composição	  Visual	  -‐	  Textura	  

•  O	  espaço	  sobrepõem	  diferentes	  texturas,	  
trabalhando	  com	  diferentes	  materiais.	  
Mesclando	  texturas	  táteis	  e	  ó>cas	  



Composição	  Visual	  –	  Dimensão	  e	  Escala	  

•  Trabalha	  com	  perspec>va	  linear,	  usando	  
pontos	  de	  fuga	  localizados	  que	  intensificam	  a	  
idéia	  de	  profundidade,	  mesmo	  numa	  escala	  
pequena.	  



Composição	  Visual	  –	  Tom	  (Luz)	  

•  Baixa	  luz	  com	  alto	  contraste,	  dando	  diferentes	  
pesos	  para	  a	  imagem.	  


