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Projeto de Filme “Maracatu”Projeto de Filme “Maracatu”

Lis, 20 anos, é dançarina de Maracatu.

Durante o carnaval, no cortejo de 
Maracatu, a personagem vive um 
romance com um menino desconhecido. 
O espectador vivencia os olhares que 
envolvem as personagens, as sensações 
que a dança proporciona e a paisagem 
de um dos bairros mais tradicionais do 
carnaval do Rio: Santa Teresa.



  

Direção de ArteDireção de Arte

AtmosferaAtmosfera
A escolha pelo bairro de Santa Teresa é devido à sua arquitetura e 

história, que remete ao Rio Antigo e às tradições do carnaval, 
sendo essencial na criação do tom romântico e nostálgico do filme. 

O curta será rodado em 16mm por opção estética, devido à 
granulação, a qualidade e textura da imagem.



  

Palheta de CorPalheta de Cor
A palheta de cor do filme compreende cores quentes e cores quentes e 

saturadassaturadas. Principalmente vermelhovermelho, amareloamarelo e verdeverde. O azulazul 
saturado, porém, é bastante importante, presente em saias 

de maracatu e no céu, quebrando a atmosfera quente e 
amarelada. O branco (candomblé) está bastante presente 

nos figurinos.



  

Cores quentes, puxando para o amarelo e o vermelho



  Cores saturadas nos figurinos



  

Carnaval de rua em Santa Teresa.
Ruas estreitas e arquitetura antiga. 

Muitas fantasias, enfeites e adereços



  

FigurinosFigurinos
- Bateria do bloco (Roupas brancas, se destacando do entorno 
colorido)



  

- Dançarinas de maracatu – Catirinas (Saias de chita 
colorida  e blusa branca)



  

- Côrte do Maracatu (Roupas vermelhas. exemplo de 
composição visual)



  

LocaçõesLocações
- Largo das Neves

Onde se passa o Cortejo 
(lugar histórico, arquitetura 
antiga e espaço para o 
desenvolvimento do cortejo, 
com visão do céu)



  

- Parque das Ruínas- Parque das Ruínas
Onde acontecem os ensaios e 

visões da infância (clima 
decadente e de tradição – a 
pérsonagem é presa a esses 
elementos). As lembranças 

serão filmadas com negativos 
semi exposto, tornando-o 

quase sépia.



  

- Largo do Boticário- Largo do Boticário
Fachada da casa de Lis (estilo neocolonial, lembrando Recife)

Cosme Velho, RJ



  

- Escadaria da Lapa- Escadaria da Lapa
Início do filme (lugar representativo da 
região) 



  

- Casa da Lis 
(interna) Cozinha e 
quarto

Cozinha

Quarto



  

Planta baixa da Casa da Lis (quarto e cozinha)Planta baixa da Casa da Lis (quarto e cozinha)
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