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Safra de filmes convertidos
leva efeito para o mau caminho

OS ACERTOS

Up - Altas Aventuras.
t As peripécias aéreas do
velhinho Carl Fredricksen
em uma casa suspensa
por balões ganharam nova
proporções com o 3D.
Com muita profundidade,
o filme realmente dava a
impressão de altura.

Transformers 3.
t O filme não é grandes
coisas, mas os efeitos em
3D impressionam. Poucas
coisas são atiradas no
público, mas tem-se a

3D CHEGA
AO FUNDO
DO POÇO

DIVULGAÇÃO

“TopGun”éa
próximavítima
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OS ERROS

Filmado em 2D, “Alice” apresentou sérios problemas na conversão para 3D

RAFAEL BRAZ
rbraz@redegazeta.com.br

Não é difícil entender os
números que rondam as
produçõesem3D.Comin-
gressos mais caros, os fil-
mes com a tecnologia se
tornaram uma espécie de
salvadores da colheita em
tempos de pirataria e
downloads ilegais.

O grande problema é
que fazer filme em três di-
mensões é também mais
caro. Para cada “Avatar”,
pensado e filmado em 3D,
há uma infinidade de fil-
mes que só querem lucrar
com a tendência.

A solução encontrada,
então,éaconversãodigital
de filmes filmados de ma-
neira convencial, mais ba-

rata. O recurso é responsá-
vel por aberrações visuais
como “Fúria de Titãs” e
“Alice no País das Maravi-
lhas”, produções lucrati-
vas, mas que apresenta-
vam sérios problemas de
conversão.

Ogolpedemisericórdia
é mais recente. Resolve-
ram converter para 3D fil-
mes antigos. “O Rei Leão
3D”, atualmente em car-
taz no Estado, tem sua
imagem tão deformada
quechegaaserumdesres-
peito ao original.

“Sempre recomendo
que desconfiem de um fil-
me convertido”, revela o
crítico de cinema Rodrigo
de Oliveira, responsável
pelo site Paradoxo

(www.paradoxo.jor). Pa-
ra que o público passe a
evitar essas produções, no
entanto, seria necessário
um costume de se infor-
mar previamente. “Para
conferir se o 3D ficou bom
ou ruim, só assistindo ao
filme e pagando o ingres-
so. É uma situação cômo-
da para os produtores”.

Editor-chefe do site Ci-
nemaemCena(www.cine-
maemcena.com.br), Rena-
toSilveiralamentaofatode
o 3D estar sendo visto ape-
nas como uma ferramenta
de marketing. “Seria uma
ótima oportunidade para o
cinemasereinventar.Osci-
neastas poderiam se redes-
cobrir artisticamente, mas
poucos têm realmente es-

tudadoo3D.Amaioriados
filmesapenasse limitaa jo-
gar objetos na direção do
público, o que não é novi-
dade nenhuma”.

Paraele, aconversãode
filmesantigoscomo“ORei
Leão” configura não só
uma picaretagem dos és-
túdios, mas também uma
ofensa à memória dos ci-
néfilos e ao trabalho dos
profissionais envolvidos
nessas produções.

“Nenhum desses filmes
convertidos (novos ou
clássicos) foi feito para ser
visto em 3D. A conversão,
nessescasos,seassemelha
à fracassada tentativa de
colorizar filmes pre-
to-e-branco”, compara.

Renato lembra que a

questão mercadológica é
tão forte que alguns filmes
tiveram seus lançamentos
adiados para que pudes-
sem ser convertidos e, as-
sim, movimentar mais di-
nheiro. É o caso do último
“HarryPotter”ede“Besou-
ro Verde”, entre outros.

Felizmente, o público
parece já dar indícios de
rejeição ao falso 3D. Lan-
çamentos recentes, como
“Lanterna Verde”, rende-
ram bem menos do que se
imaginava. Até a conclu-
são da saga do bruxinho
“Harry Potter” vendeu
muito mais ingressos em
2D do que em 3D. “A ten-
dência é que esse 3D con-
vertido acabe”, prevê Re-
nato.

impressão de estar no
meio da ação.

Avatar.
t O filme de James
Cameron poderia
ter revolucio-
nado o

cinema. Com o filme todo
pensado para o 3D, o
Planeta Pandora ganhou
vida. A mesma tecnologia

foi utilizada com
sucesso em “Tron:

O Legado”.

Rei Leão 3D.
t A péssima conversão
estragou um filme clássico
que não deveria ser
alterado. Os personagens
ganharam
cabeças enormes
e pescoços descomunais. A
história continua impecável,
mas prefira a
versão original.

Fúria
de Titãs.

t Nem o atraso
ajudou na
conversão do
filme.
Resultado:
personagens
deformados e
legendas
ilegíveis.

O Último
Mestre do Ar.

t Além da distorção da
imagem, ganhou um visual
escurecido, para esconder

as deformidades.

Alice no País
das Maravilhas.

t Arrecadou mais de U$ 1

bilhão em todo mundo,
mas não pelo fraco 3D, que
nada acrescentou ao filme
de Tim Burton e estrelado
por Johnny Depp.
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