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oje estou almoçando com Vi-

vien Leone perto de sua casa na

zona oeste de Manhattan, em Nova

York conhecida como o “upper west

side”. Quando nos conhecemos em

sua palestra sobre organização de

papéis e plantas de produção, ela es-

tava muito nervosa tendo proble-

mas com seu laptop. Não funciona-

va de jeito nenhum com o sistema

de projeção de vídeo usado na sala

de palestras. Como eu carrego o

meu laptop sempre que estou tra-

balhando, ofereci emprestar meu

sistema para sua apresentação. Ela

ficou tão agradecida com o emprés-

timo do computador que, quando

sugeri que deveríamos nos reunir

para uma entrevista informal logo

depois do evento, ela graciosamen-

te aceitou.

No meu último artigo eu escrevi que

Vivien Leoni era uma das “mestres”

do teatro americano. E ela é, queira

ou não admitir. Até ver sua apresen-

tação, eu me considerava muito bom

na criação dos papéis de design e

gerenciamento da produção de um

show. Eu descobri que tenho que

aprender mais ainda neste rápido ne-

gócio, sempre mudando, mundo lou-

co e maravilhoso de produções. Eu co-

loquei alguns dos seus trabalhos nas

próximas páginas para mostrar a vocês

como a informação de produção pode

realmente ser encapsulada no papel.

Todo show é diferente. E cada show

tem suas necessidades e peculiarida-

des especiais. Então o trabalho da or-

ganização do “paperwork” de um

show talvez não possa funcionar para

outro. Todavia, uma coisa deve ser

dita, para que você tenha um traba-

lho conciso no papel você precisa ter

uma imagem completa daquilo que o

seu design quer realizar.

H
Mês passado, eu estava
em Nova York para o
14º Broadway Master
Lighting Classes onde
todo ano acontece o
que se tem de melhor
em Lighting Design na
Broadway. Foram tantas
as idéias discutidas que
eu não consegui
colocá-las todas em um
só artigo. Devido à
minha escolha do
tópico do mês ser sobre
“paperwork”, melhor
traduzindo, todos os
papéis necessários na
produção de um show,
escrevi este artigo com
mais figuras do que
palavras

PAPERWORK
Organização da informação em

lighting design

Cada show tem suas necessidades e peculiaridades
especiais. Então o trabalho da organização do

“paperwork” de um show talvez não possa funcionar para
outro. Todavia, uma coisa deve ser dita, para que você

tenha um trabalho conciso no papel você precisa ter uma
imagem completa daquilo que o seu design quer realizar
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Existe uma quantidade enorme de in-

formação nessas duas primeiras figu-

ras. Infelizmente a escala é muito pe-

quena para que possamos ver em de-

talhe cada parte da informação.  Pre-

cisaríamos ter a página da revista três

ou quatro vezes mais larga, como uma

planta baixa ou um desenho de arqui-

tetura. Mas o motivo de olhar esses

desenhos é ver a organização geral da

informação. Tudo é claramente apre-

sentado e devidamen-

te apontado. E você

pode até notar o cená-

rio em verde debaixo

das luzes. Esta é a visão

plana (figura 1 – o tea-

tro visto de cima para

baixo) e a visão sec-

cional (figura 2 – o tea-

tro visto de lado) do mu-

sical “Dirty Dancing”,

produzido no Canadá.

Na visão plana você

pode ver as posições

da iluminação sobre

o palco e na platéia. E

na visão seccional

você pode ver a altura

do cenário e luzes no palco, assim

como o ângulo das luzes na posição

vinda da platéia.

Existem designers que criam duas

plantas para o iluminador do show. A

primeira é para ajudá-lo a suspender

as luzes nos lugares corretos (figura

3). E a segunda é para ajudá-lo duran-

te a afinação das luzes (figura 4). As

dimensões estão escritas na planta de

suspensão para que o iluminador sai-

ba exatamente a distância entre cada

luz. Em um show mais simples, os dois

sets de informação podem ser combi-

nados em uma só planta, mas dê a seu

iluminador duas cópias para que ele

possa fazer suas anotações em uma e

manter a outra como referência para

quando o show estrear.

Toda a informação sobre as luzes deve

estar no papel, além das plantas bai-

xas existem os papéis adicionais. Pro-

gramas como Lightwright são muito

eficientes para estocar e atualizar a

informação do seu trabalho de ilumi-

nação. Com a tecnologia de hoje sa-

bemos que dimmers assim como ca-

nais precisam ser atribuídos e acom-

panhados durante a criação de uma

produção. Cada vez que ocorre uma

mudança, uma nova escolha, e você

utiliza o programa Lightwright, todo

Figura 1 – Dirty Dancing – A Vista plana em VectorWorks

As dimensões estão
escritas na planta de
suspensão para que o

iluminador saiba
exatamente a distância

entre cada luz

Figura 2 – Dirty Dancing – A visão seccional em VectorWorks
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seu trabalho é automaticamente atu-

alizado. Nos dias antecedentes aos

computadores, as conexões de canais

e dimmer eram criadas à mão, então a

adição de uma única posição de luz

significava reescrever pelo menos duas

páginas de anotações. Eu sei. Eu costu-

mava fazer as atualizações de vários

designers quando trabalhava como as-

sistente de LD (Lighting Design).

 Mas e quanto ao resto da informação

em papel?

Nas figuras 5 e 6 temos exemplos de

Lightwright mostrando parte do design

de Don Holder, ganhador do prêmio

“Tony Award” como melhor Lighting

Design para o Musical “South Pacific”.

Na figura 5 vemos a conexão dos canais e

na figura 6 as posições dos instrumentos

de luz. O Lightwright é um programa

de organização de informação técnica

de luz, parecido com o programa

Excel, porém mais especializado por ter

sido escrito por profissionais da área de

iluminação. Os exemplos das figuras 5 e

6 mostram o local das luzes no terceiro

“catwalk” (varanda de palco) onde se lê

na tabela a palavra “position” e a abre-

viação “cat”. Outras informações que o

Lightwrigh organiza além da posição

das luzes são cores, gobos, o propósito

de cada luz e efeitos especiais que pos-

sam ocorrer juntos com uma luz em par-

ticular. O programa é tão inteligente

que avisa sobrecargas “overload” nos

circuitos e dimmers.

Na figura 7, você vê tipos de gobos usa-

dos em um único Vari*Lite VL3500Q.

Figura 3 – Close-up da planta de suspensão genérica em VectorWorks Figura 4 – Close-up da planta de foco genérico em VectorWorks

Nos dias antecedentes aos computadores, as
conexões de canais e dimmer eram criadas à mão,

então a adição de uma única posição de luz
significava reescrever pelo menos duas páginas de

anotações

Figura 5 - Lightwright spreadsheet (mapa) por canais Figura 6 - Lightwright spreadsheet (mapa) por posição
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Lightwright, segundo John McKernon, é um programa de iluminação profissional que tem a

combinação única de ser um “spreadsheet” ou mapa (ver figuras 5 e 6). Ou seja, é um banco

de dados feito especificamente para gerenciar vários aspectos do trabalho de um design.

Lightwright é um programa inteligente que entende o que designers e iluminadores fazem no

papel e na prática. Ele sabe que dimmers e circuitos não deveriam ser sobrecarregados, que

striplights têm mais de uma cor, que roladores de cor têm uma série inteira de cores e

precisam de um canal de controle, e que algumas luzes nem sequer usam cor alguma!

Cada disco de gobo rotativo e os gobos

são representados graficamente como

círculos em uma única página. Com

este papel, seu iluminador pode inserir

o gobo correto na luz correta. E você

pode achar a informação rapidamen-

te sem ter que lembrar qual tipo de

gobo está em qual luz. Memória é óti-

O que é Lightwright?

mo para o computa-

dor. Para mim, o mais

importante é escre-

ver e ter o papel do

meu trabalho imedi-

atamente pronto na minha mesa.

E se o design in-

clui muitos go-

bos de nuvens em

diferentes posi-

ções? Sim, você

pode usar sua co-

nexão de canais

para procurar os

gobos em Light-

wright ( ver fi-

gura 6) e pedir

para o seu ilumi-

nador ir ligando

os canais para você ver. Mas que tal usar

em vez dessa forma uma representação

gráfica para simplificar seu trabalho?

Um exemplo disso é mostrado na figura

8 criado por Vivien Leone. Com todo

seu design na ponta dos seus dedos,

Com este papel, seu
iluminador pode inserir
o gobo correto na luz
correta. E você pode
achar a informação

rapidamente sem ter
que lembrar qual tipo
de gobo está em qual

luz

Figura 7 – Detalhe de Gobos em uma única Moving Light, “paperwork” criado
por Vivien Leone para o musical “Dirty Dancing”

Figura 8 – “Magic Sheet” demonstrando Nuvens. AutoCad rendering – “paperwork”
gerado por computador mas parecido com fotografia.

Figura 9 – Foto do palco ao vivo de Dirty Dancing
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e-mail para esta coluna:

david@backstage.com.br

em apenas algumas folhas de papel,

pode se criar um design complexo

com projeções de moving lights,

gobos e diferentes “moods”, climas

criados pelos efeitos da sua ilumina-

ção, tornando tudo muito mais fácil

para você (veja figura 9).

Nem todo show complexo (veja figura

8) ou simples (veja figura 10) requer

tão detalhado “paperwork”. “Magic

Sheets” são ainda uma outra forma de

se ter uma visualização

simples e gráfica do seu

show. Por exemplo, no

começo deste ano eu

trabalhei com o ballet de

St. Petersburg. Durante a

“Tournée”, na estrada pe-

los E.U.A, seu  Lighting De-

signer redesenhou a ilumi-

nação do ballet “Carmen”.

 O “ Magic Sheet” que eu

criei para o design (ver fi-

gura 10), claramente mos-

tra a cor, canal e direção da

luz. Cada caixa na página

representa o plano de vi-

são do palco facilitando

essas esco-

lhas de canal, cor e dire-

ção.

Entretanto, há momen-

tos em que o design é

complexo, uma página

detalhada e organizada

de informação poupará

uma quantidade enorme

de tempo e também te li-

vrará de possíveis confu-

sões. Veja a figura 11, do

musical Fantasma da

Ópera. Cada área des-

tacada em amarelo tem

iluminação atrás com

canais tanto com cores

quentes quanto frias

claramente escritas no

papel. A criação do com-

plexo lighting design do

set para o exterior da casa

do Fantasma da Ópera

pode ser realizada atra-

vés desta única página (ver figura 11).

Espero que as idéias que comparti-

lhei com vocês hoje possam provi-

denciar as ferramentas necessárias

de que precisam para fazer um bom

trabalho de organização do “paper-

work” de seu design, ou torná-lo o

menos “doloroso” possível. Pois

este ja  você fazendo o l ight ing

design de um musical complexo,

uma peça de teatro, um ballet ou

um show de rock & roll, o traba-

lho em papel detalhado facilitará o

decorrer do processo. Apenas lem-

brem-se do ditado “time is money”

(tempo é dinheiro); se não está es-

crito e organizado no papel isso au-

mentará o desperdício de tempo e

conseqüentemente os seus custos

de produção.

Como sempre, se você tem algu-

ma questão sobre quaisquer dos

programas  e  assuntos  c i tados ,

quer saber mais informações so-

bre  os  a r t igos  ou  apenas  quer

comentá-los, você pode me con-

tatar pelo e-mail.

Figura 10 – Paperwork chamado Magic Sheet do Ballet “Carmen”
de St. Petersburg Ballet

Figura 11 – Phantom – Opera Façade Magic Sheet

Figura 12 – Foto do palco ao vivo de Phantom – Opera Façade
Magic Sheet


