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David Bosboom

É diretor de produção, diretor técnico, diretor

de iluminação, designer e consultor de projetos.

Possui 23 anos de experiência em espetáculos

de teatro na Broadway, além de programas de

canais de televisão aberta e a cabo. Especialista

em turnês de circuito nacional e internacional.

Parte II

u queria me encontrar com Donald

Holder, o lighting designer do show.

E pelo show ainda estar na pré-es-

tréia, houve tempo para que eu sen-

tasse e conversasse com este profis-

sional por algum tempo. Abaixo se-

gue um registro do rápido bate-papo

que tive com ele.

David – Qual sua principal área de
especialização em iluminação? É em
teatro, dança, concertos ou eventos?
Donald Holder – A maior parte do

meu trabalho tem sido dedicada ao tea-

tro, mas eu também fiz o lighting design

de muitas danças, óperas, um pouco de

televisão e alguns tours de concertos.

David – Nos diga alguns dos mais
comuns desafios que você enfrenta
como lighting designer?
Donald – O desafio mais freqüente

que encontro é o fato de cada vez eu

ter menos tempo para, de fato, criar o

design no teatro. Isto é particular-

mente prevalente na Broadway, onde

a mão-de-obra é muito cara, então o

tempo torna-se fator primordial. Há

a expectativa de que possamos produ-

zir muito com pouca ou nenhuma

oportunidade de explorar uma idéia

com nossos colaboradores, ou então

até para considerar uma alternativa.

Dada a pressão de tempo, é crucial

que se prepare o máximo possível com

E
Nesta edição, dou
continuidade ao artigo
anterior. Aqui você
poderá ler a entrevista
com o lighting
designer do
espetáculo South
Pacific e saber mais
sobre o áudio e
automação de palco
da peça. Boa leitura!
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antecedência, e que se tenha um pon-

to de vista claro sobre a luz: cena por

cena, ou em alguns casos, momento

por momento. Novos musicais apre-

sentam desafios ainda maiores, pois se

espera adaptação de seu design quase

instantaneamente às complicadas

mudanças que são postas em um

show, executadas quase diariamente

durante o período de prévia.

Outro desafio que costumo encontrar

é a negociação por espaço para posi-

ções de luz. Produções comerciais es-

tão ficando maiores e mais complexas,

mesmo que os teatros em que são pro-

duzidas tenham sido elaborados déca-

das atrás para um diferente (mais 2-D)

tipo de cenário. Isto torna imperativo

que cada centímetro de espaço seja vá-

lido; há pressão constante para que o

lighting designer trabalhe com menos

e menos espaço. Na Broadway hoje, o

alto valor por espaço tem tornado a

iluminação automática uma parte es-

sencial de toda produção.

David – Qual o mais útil desenvol-
vimento que você presenciou no
quesito tecnológico e que é aplicável
para o lighting design?
Donald – O mais importante desen-

volvimento tecnológico foi a intro-

dução do digital versus analógico em

relação à transmissão de informa-

ções. Isto melhorou imensamente as

capacidades de dimming e controle

de sistemas, sendo agora possível cri-

ar um suave e fluente movimento de

luz, algo que era muito difícil de se

conseguir quando entrei para a pro-

fissão em tempo integral em 1986. A

transmissão digital pavimentou o ca-

minho para o desenvolvimento e o

controle de aparelhos de iluminação

automática extremamente sofistica-

dos, que se tornaram uma parte muito

importante da caixa de ferramentas de

um lighting designer. E finalmente, a

transmissão digital com o surgimento

da Internet aumentou imensamente

nossa habilidade de nos comunicar,

pesquisar, e manter um alto nível de

produtividade, não importando em

qual parte do mundo você está.

David – Que ferramentas de decisão
você usa para criar seus designs:
conceito, gráfico, imagem, POV?
Donald – Várias leituras do musical

ou da peça e reuniões com o diretor e

responsáveis por design são essenci-

ais. Sou inspirado ao estudar e absor-

ver a pesquisa visual do designer, e,

dependendo da peça, eu mesmo posso

fazer alguma pesquisa. Para ambos,

The Lion King e South Pacific, por

exemplo, eu senti que precisava en-

trar no mundo de Serengeti e do Pací-

fico Sul respectivamente, para ter

uma noção da luz, do ar, do tempo e,

mais importante, dos céus, já que os

dois apresentam cenários celestiais

espetaculares que exigem um deta-

lhado e específico tratamento, inde-

pendente de iluminação.

Na conclusão das reuniões e pesqui-

sas, eu geralmente tenho uma boa

idéia sobre como a luz encaixa no

ponto de vista da produção em geral.

Usando o design do cenário como

guia, eu então crio uma lista detalha-

da de idéias de iluminação e uma série

de mágicos papéis que definem o

lighting design em termos esquemá-

ticos. Trabalhando com visões planas

e seccionadas, eu determino a locali-

zação e altura de todas as posições de

luz, e então começo a traçar a ilumi-

nação para o show (lâmpada por lâm-

pada) baseada na lista esquemática.

Eu crio a trama para cada show usan-

do lápis e papel, desenhando seções

sobre o plano de foco de cada lâmpa-

da, calculando a cobertura usando um

dispositivo. Descobri que eu tenho

uma certa intimidade com o espaço e

faço muitas descobertas durante esse

processo que informam e enriquecem

ainda mais o design. Os desenhos

completos são então convertidos em

um arquivo Vectorworks por um de

meus assistentes.

David – Qual equipamento em pro-
dução é seu “ganha-pão” atualmente?
Donald – O Source4 Ellipsoidal

Reflector Spotlight é com certeza o

ganha-pão, mas eu estou ultimamen-

te paquerando a luz do Arri 4kw HMI

Fresnel. Tem sido incrivelmente útil

em espaços grandes (The Magic Flute:

Metropolitan Opera, South Pacific e

The Times they Are a Changin’, para

nomear alguns), e produz cores satu-

radas com pureza e intensidade ini-

gualáveis por qualquer outro apare-

lho. Em termos de iluminação auto-

“O mais importante desenvolvimento tecnológico
para o lighting design foi a introdução do digital

versus analógico em relação à transmissão de
informações. Isto melhorou imensamente as

capacidades de dimming e controle de sistemas”
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mática, estive usando o VL1000AS bem freqüentemente;

apesar de possuir algumas significantes limitações, sinto

que são mais do que apropriadas pela qualidade, intensida-

de e retribuição da cor da luz, das portas programáveis, das

ópticas de zoom e, o mais importante, a operação extrema-

mente silenciosa (virtualmente sem barulho de hélice). Isto

os torna unicamente adaptados para musicais (como South

Pacific) por não apresentarem reforço pesado de som, que

normalmente sobrepõe os barulhos de ambiente produzidos

por uma vastidão de ventiladores de resfriamento.

David – Qual o projeto mais desafiador que você já criou
e por quê?
Donald – Eu teria que dizer que Movin’ Out foi o projeto mais

desafiador que criei. Diferentemente de um musical ou peça,

não havia narrativa clara (ou texto de qualquer forma, além

das líricas da música de Billy Joel), e a peça operava em um

nível emocional. Ela exigia uma iluminação que movesse

suavemente entre ballet, concerto de rock e performance

abstrata de arte. O design de cenário criou um espaço emo-

cional, mas foi concebido como um ambiente no qual a luz

definia o estilo, contava a história e criava uma moldura de

referência para que a platéia pudesse se conectar com os

personagens em sua jornada. Eu fui essencialmente apre-

sentado com um painel em branco, em que um mundo in-

teiro deveria ser criado. Em uma mão, achei o desafio exci-

tante. Na outra mão (especialmente no começo do proje-

to), o achei aterrorizante.

David – Você já teve alguma idéia que lhe pareceu boa
no papel, mas não tão boa na realidade?
Donald – Houve muitas durante minha carreira. Uma

que me lembro bem foi minha primeira tentativa em

criar a idéia de uma única fonte usando múltiplos tipos

de luz (luz do sol e luz da lua) em vários muros bem altos

em um pequeno teatro com limitadas posições de ilumi-

“Lightind designer iniciante: torne-se a
mais vivida, mais lida e mais articulada
pessoa que você possa conseguir. Persiga
uma educação de artes liberais na melhor
faculdade ou universidade que puder ”
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nação (A Streetcar

Named Desire: Stu-

dio 54 in New York).

Eu calculei dolorosa-

mente a posição per-

feita de cada fonte

para que todo muro

fosse tocado exata-

mente no mesmo ân-

gulo, mas o resultado

final foi bastante fra-

cassado. No meio de

minhas “batalhas”,

as luzes de trabalho

foram ligadas no iní-

cio de um intervalo

de elenco, e notei que dois PAR64 pen-

durados na verdade não tocaram os mu-

ros como eu tinha imaginado. Eu imedi-

atamente os pluguei a “dimmers”, e eles

se tornaram minha nova idéia sobre ilu-

minação de muros. Este foi um acidente

de MUITA sorte.

David – O que te inspira?
Donald – Eu acho o trabalho de

impressionistas, como Degas, Monet,

Corot, John Singer Sargent, Edward

Hopper, etc, e dos Dutch Masters

(Renoir, Vermeer, Van Gogh) incri-

velmente movedores e reveladores.

Quando passo tempo com seus traba-

lhos, eu me sinto reenergizado criati-

vamente, e inspirado para criar luz no

palco com a mesma sensitividade,

claridade e integridade que estes

grandes artistas criaram em painéis.

David – Que conselho você daria
para lighting designers iniciantes?
Donald – Torne-se a mais vivida, mais

lida e mais articulada pessoa que você

possa conseguir. Persiga uma educação

de artes liberais na melhor faculdade ou

universidade que puder. Leia livros, jor-

nais, vá ao cinema, museus, teatro, a

qualquer lugar que você possa aumen-

tar sua exposição às artes e cultura. Um

artista de teatro deve ter uma “moldu-

ra” de referência e um corpo de conhe-

cimento em arte, literatura, teatro,

ópera, história, música, filmes, etc.,

que são a fonte de inspiração para criar

trabalhos que são, de certa forma, es-

pelhos da condição humana. Acima

de tudo, um lighting designer deve ser

um excelente comunicador e deve ser

capaz de descrever e defender escolhas

artísticas, além de distinguir aquilo

que lê em uma clara e concisa forma

conceitual. Quanto mais fluente no

mundo da arte e literatura, mais efeti-

vo comunicador e designer será.

AUTOMAÇÃO DE PALCO
O palco de South Pacific tem uma

mesa que é controlada por computa-

dor por meio de um sistema desen-

volvido pela Production Resources

Group. Este sistema controla a posi-

ção de luzes flutuantes e esconde os

bastidores. O sistema é tão sofistica-

do que pode ser programado para pa-

rar a 1/10 de centímetro de sua posi-

ção desejada. E as con-

figurações podem ser

tão complexas quanto

o show requer, além

de oferecer a flexibili-

dade e funcionalidade

designada para todos

os palcos de automa-

ção PRG.

A ponta da frente do

sistema usa um “touch

screen” que controla

os motores e guinchos.

O andamento do show

pode ser realizado em

velocidade ou o modo

baseado em tempo. Parâmetros, status

e operações são oferecidas por padrão

na tela. O sistema do show tem tam-

bém um painel de controle manual

para o caso de uma falha no sistema

computadorizado.

ÁUDIO
Como som não é uma das minhas es-

pecialidades, tive uma conversa com o

engenheiro de áudio, Marc Salzberg,

sobre o que ele está usando nesta pro-

dução. A seguir, uma lista do equipa-

mento usado atualmente.

South Pacific usa 2 consoles de áudio,

uma mesa analógica e outra digital, uma

Lista de equipamentos

Yamaha PM5D

(console para os microfones)

(Yamaha DSP5D)

console para os músicos

Q-Lab runs sound effects em 2 siste-

mas Mac

Sennheiser mics com Sennheiser

5212 wireless packs

Amplificadores D&B D12

Monitores D&B C-Series

Q-1’s

EAW’s JF80

Infra-red audience headset system
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e-mail para esta coluna:

david@backstage.com.br

conectada a outra por um KADAC J-

type de interface midi customizada.

Isto permite que a mesa analógica

controle a digital, tornando mais fá-

cil para um operador rodar o show da

house mix.

Lincoln Center é uma casa para as ar-

tes. Ela tem algo para todo mundo. E tam-

bém tem um programa que poderia facil-

mente ser copiado no Brasil. A cada ano,

Lincoln Center apresenta concertos e

performances grátis para o público du-

rante um mês inteiro. “Lincoln Cen-

ter Out-of-Door” possui um tema di-

ferente todo ano em Damrosch Park.

Então, seja uma quente noite de salsa,

uma sessão calma de jazz ou uma or-

questra, Damrosch é o lugar para se es-

tar em agosto.

Eu tive uma oportunidade de criar e

organizar um evento para a série

“Out-of-Doors”. Foi uma ótima ex-

periência e um dos meus primeiros

orçamentos reais, também – na

época, me disseram que o orçamen-

to era meu para usar da maneira que

eu achasse necessária.

Trabalhei no teatro por uns seis

anos, então eu conhecia funcioná-

rios que poderiam trabalhar dentro

do que eu podia pagar. Eu também

conhecia várias lojas de cenário em

que eu poderia ter um design cons-

truído. Dentro de algumas semanas

eu já tinha o set, luzes e funcionári-

os para meu evento. Atuei como meu

próprio eletricista neste projeto.

Exceto por um detalhe de ilumina-

ção que eu totalmente arruinei, to-

das as performances aconteceram

como planejado.

Desde a série “Out-of-Doors”, eu es-

tive de volta ao Lincoln Center mui-

tas vezes no The Metropolitan Opera

e no New York State Theatre. Houve

também algumas performances be-

neficentes nas quais eu era adminis-

trador de palco. Mas essas histórias

são para outro artigo.

Nos próximos artigos, pretendo tra-

zer minhas impressões sobre o 2008

Broadway Master Classes que acon-

tecem em Nova Iorque. Este ano, al-

guns dos designers destacados são

Jules Fisher e sua parceira de muito

tempo, Peggy Eisenhauer. Posso ter

outras surpresas também. Terei uma

entrevista com Brian “Pappy” Clark.

Ele é um diretor de iluminação de

Rock & Roll que conheci durante

meus anos trabalhando na Disney

World em Orlando.

Esta é minha promessa a você, profis-

sional do entretenimento brasileiro:

continuarei a achar as mais recentes

tecnologias e passá-las aqui. Disponibi-

lizarei meu endereço eletrônico para

que vocês possam me perguntar ou su-

gerir áreas para meus textos.

South Pacific usa 2 consoles de áudio, uma mesa
analógica e outra digital, uma conectada a outra por um

KADAC J-type de interface midi customizada. Isto permite
que a mesa analógica controle a digital, tornando mais

fácil para um operador rodar o show da house mix


