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1. INTRODUÇÃO

A figura do vampiro sempre despertou nos homens um misto

de medo, atração e fascinação, seja pelas raízes do mito, pela

conotação sexual ou pela eterna agonia gerada pelo conflito vida e

morte, binômio que, no texto cultural, vem acompanhado de um

terceiro componente: a semi-vida (ou semi-morte). Este fato não

escapou aos olhares atentos dos produtores de hollywood que, desde

os primórdios da sétima arte, vem explorando os vários aspectos

deste personagem. Foram produzidos até hoje cerca de 170 filmes

sobre o príncipe das trevas: alguns bons, outros ruins... O filme “Bram

Stoker’s Dracula”, de Francis Ford Coppola é sem dúvida o mais

exuberante no que diz respeito à cor e à luz e por isso foi escolhido

como objeto de estudo deste trabalho.
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2. CAPÍTULO I
O PRÍNCIPE DAS TREVAS

O ano, 1462. No coração da Transilvânia, do alto da torre de

seu castelo nos Cárpatos, o filho do dragão, ou como alguns preferem

“do demônio”, Vlad Tepes, contempla o horizonte pensando na

batalha que está por vir. Sabe que, do resultado dela, depende o

destino de seu povo. A ameaça turca se aproxima. O Crescente quer

subjulgar a Cruz. O príncipe da Valáquia sabe que a violência e o

terror são a única linguagem que o inimigo conhece e ele não hesitará

em usá-la mesmo que venha pagar um preço caro demais.

Vlad Dracul nasceu em 1431, em Sighisoara, atual Romênia.

Era um homem alto para os padrões da época: 1,77m, ombros lar-

gos, pescoço curto, nariz aquilino, bigode e um rosto arredondado,

características que lhe conferiam um certo ar bestial. Mas não era aí

que morava a bestialidade de Vlad. Cavaleiro da Ordem do Dragão,

e daí o ”Dracul” de seu nome que, em romeno, quer dizer dragão ou

demônio, era também conhecido como Vlad Tepes, o impalador,

devido a seu costume de torturar seus inimigos, trespassando-os do

ânus até a boca com enormes estacas de madeira. Mas esse era apenas

um dos métodos cruéis de Drácula (o filho de Dracul). Tinha também

o costumes de amputar membros, cegar, estrangular, cortar narizes

e orelhas, mutilar sexualmente, principalmente as mulheres, cortando
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2.1. Dragão ou demônio



fora seios e genitais, escalpelar, arrancar a pele,  ferver ou queimar

vivos os prisioneiros. Conta-se que Vlad torturou e matou mais de

40.000 pessoas, na maioria turcos otomanos, contra quem lutou para

defender sua pátria. Mas apesar de todas histórias que cercam seu

nome, sejam elas verdadeiras ou falsas, é lembrado e comemorado

como herói nacional e libertador de seu povo. O Príncipe da Valáquia

morreu em 1476, numa batalha em Bucareste. Sua cabeça foi enviada

ao sultão de Constantinopla e seu corpo sepultado no mosteiro de

Snagov. Reza a lenda que, quando seu túmulo foi encontrado no

começo do século XX, havia nele apenas ossos de animais o que

serviu para alimentar a crença de que ele se levantou da morte.
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2.2. Bram Stoker e a novela

Foi um jantar maravilhoso: Lagosta regada a muito champanhe.

Depois, um Brandy ou um Porto ou, quem sabe, os encantos da fada

verde que habita as garrafas de Absinto; afinal de contas, já  se

começava a respirar os ares da chegada da Belle Epoque. Um grito

na noite, a camisola ensopada de suor, as imagens aterrorisantes que

não saem da mente. No desespero de se livrar das terríveis lembranças,

a pena exorcisa o demônio  para o papel.

Diz a lenda que foi num cenário parecido com este que nasceu

a novela Drácula. Sim, lenda, pois não há nada que prove sua

veracidade, apesar dos descendentes de Stoker terem repetido esta

estória durante anos. O mais provável é que a justificativa tenha

nascido do fato de que, durante a época vitoriana, os autores góticos

gostavam de atribuir a culpa de terem escrito coisas tão horríveis

aos fatores que estavam fora de seu controle, absolvendo-os assim

de qualquer taxação negativa quanto à sua saúde mental; vide os

casos de Mary Shelley, autora de “Frankenstein, e Robert Louis



5

Stevenson, autor de “Dr. Jekyll & Mr.Hyde”, que lançaram mão do

mesmo expediente.

Abraham “Bram” Stoker nasceu em novembro de 1847, em

Dublin, na Irlanda. Passou os primeiros oito anos de vida em uma

cama, com uma doença que os médicos não conseguiram diagnosticar.

Este fato fez com que Bram e sua mãe desenvolvessem uma relação

excepcionalmente íntima e, que por esse motivo, compartilhassem o

amor por contos de fada e histórias de fantasmas.

Aos dezesseis anos , já livre da doença, o jovem ingressou no

Trinity College de Dublin onde se diplomou com louvor em

Matemática (Bacharel em Ciências), o que o levou a trabalhar como

burocrata a serviço da Justiça. Posteriormente, desempenhou car-

gos universitários, trabalhou como cronista, jornalista, contador,

diretor de jornal, agente teatral e, finalmente, como diretor do Royal

Lyceum Theatre de Londres, onde conheceu o ator shakespeariano

Henry Irving, que serviria de modelo para a descrição de seu mais

famoso personagem.

Para escrever sua novela, iniciada por volta de 1890, com o

título provisório “Count Wampyr”, Stoker, que nunca esteve na

Romênia, baseou-se em livros de viagem (principalmente o

Baedecker), livros de folclore e mitologia, obras de horror clássico,

mapas do British Museum (como o “The Land Beyond the Forest”

de Emily Gerald) e longas conversas com um amigo húngaro. Além

disso, Stoker certamente se valeu de suas experiências como

jornalista, quando acompanhava diligências da Scotland Yard, o que

lhe proporcionava contato com vítimas de homicídio, que na época,

não raramente, apresentavam mutilações e cortes característicos de

vampirismo e rituais satânicos, tendo em vista ser esta uma época

em que a sociedade londrina se mostrava apaixonada pelo

sobrenatural. O próprio Bram Stoker fez parte de uma sociedade



mágica secreta, a “Golden Dawn in the Outer”. Sua relação com a

polícia permitiu também que ele tivesse acesso a prisões, onde pode

encontrar criminosos obcecados por sangue, fosse por vê-lo fluir ou

mesmo para bebê-lo.

Quanto à escolha do personagem histórico Vlad Tepes, este

foi apenas um artifício para dar à obra um substrato de realismo

factual e, mesmo assim, em nenhum momento o autor cita Vlad como

sendo Drácula.

Um ano após a publicação de sua novela, a carreira de Bram

entrou em declínio. Em 1905, sofreu um derrame e contraiu uma

doença nos rins. Em 1912, aos sessenta e quatro anos, esgotado por

uma longa luta contra a sífilis e empobrecido, Bram Stoker faleceu.

Não chegou a gozar dos frutos do sucesso de “Drácula” pois o

reconhecimento veio tarde demais.
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2.3. O filme de Coppola

2.3.1. A produção

O filme “Dracula de Bram Stoker”, do diretor Francis Ford

Coppola, é uma produção da Columbia Pictures e foi lançado em

1992 como uma das produções mais fiéis à novela de Bram Stoker.

Coppola, um fã declarado dos antigos filmes de terror, queria fazer

um filme onde pudesse dar ao personagem um aspecto de dualismo

em relação ao seu lugar na história, dualismo este que também se

encontra na história de terror e paixão do roteiro de Jim Hart. O

diretor, descrito por seus amigos como um pesquisador e estudioso

incansável, fez jus a sua reputação, e recheou sua produção de

citações e referências, criando assim um universo de riquíssimo em

significados que estão lá para quem tiver repertório para decifrá-
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los. Das refências ao simbolismo das obras de Klimt, utilizada na

túnica do conde, à homenagem aos primórdios do cinema, das

apresentações do cinematógrafo, e passando pela exposição das

peculiaridades do período vitoriano, como o embate da inovação

tecnológica e da racionalidade contra a tradição e a crendice, Coppola

nos brindou com uma exuberante obra de arte onde, como era seu

intuito, ao menos por alguns instantes, é impossível não torcer pelo

Conde.

2.3.2. A história

O filme conta a história de Vlad Dracul, um nobre de um reino

do leste europeu que, durante sua luta para defender sua terra e sua

crença no cristianismo, perde sua princesa. O príncipe se revolta

contra a cruz após os padres alegarem que a alma de sua amada não

poderia ser salva pois ela havia cometido suicídio ao pensar que o

príncipe  estava morto. Vlad amaldiçoa a cruz e por ela também é

amaldiçoado. Séculos se passam e Vlad, agora o conde Dracula,

chama o agente imobiliário inglês Jonathan Harker para seu castelo

a fim de comprar uma propriedade na Inglaterra. O conde descobre

que a noiva de Harker é a encarnação de sua amada e o aprisiona no

castelo enquanto vai ao encontro de seu amor, que agora se chama

Mina. Na Inglaterra, antes de encontrar Mina, a sede de sangue de

Dracula faz uma vítima: Lucy, garota rica, amiga de Mina, que oscila

entre a pureza e a luxúria. Lucy cai doente, vítima de uma estranha

doença no sangue.

Neste meio tempo, Harker consegue escapar de suas

carcereiras, três bruxas vampiras que servem ao conde. Consegue

escrever para Mina pedindo que vá se encontrar com ele na Romênia



para que possam se casar.

Antes de receber a carta, Mina conhece o príncipe Vlad, que

se apresenta na figura de um encatador dândi. Mina se deslumbra

com o príncipe, que agora não sai mais de seus pensamentos.

Finalmente, chega a carta de Jonathan e a moça vai ao encontro de

seu noivo.

Enquanto isso o estado de Lucy piora e Abraham Van

Helsing, um renomado doutor e metafísico é chamado para dar

seu parecer. Van Helsing reconhece os sinais do ataque do monstro.

Lucy morre e a caça começa.

Mina e Jonathan retornam à Inglaterra. Drácula se revela a

Mina e ela reconhece seu amor secular, se entrega ao conde mas o

encontro é interrompido por Van Helsin, Harker, o noivo de Lucy

e seus amigos. Drácula foge para a Transilvânia, sua terra natal,

sendo seguido pelo grupo que também leva consigo Mina, que

agora começa a se transformar numa vampira.

Finalmente, Dracula é alcançado em seu castelo, mortalmente

ferido. Mina o leva para a capela onde Vlad rompeu com Deus e,

em nome de seu amor, enterra uma adaga no coração de seu

príncipe, liberando-o assim, com este gesto de amor, de sua

maldição.
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Para combater um vampiro é necessário se estar bem

preparado. Um belo crucifixo de prata, um vidrinho com água benta

e uma volumosa réstia de alho, de preferência ao redor do pescoço,

área preferida pela nefasta criatura. Com tudo isso, conseguiríamos,

no máximo, afastar o inimigo por algum tempo. Se faz necessário

então o uso de ferramentas para realmente enfrentar e acabar com o

monstro. Para tal são indispensáveis uma estaca de madeira, para

perfurar seu coração inerte, e um martelo, para impulsionar a estaca.

Os níveis de organização do signo, o tipo de inferência

associativa e a semiótica da cultura serão os martelos e as estacas

usados para enfrentar nosso amigo conde.

Segundo Decio Pignatari, um processo sígnico pode ser

estudado em três níveis. O sintático é o nível das relações formais

dos signos e trata da organização, da ordenação dos mesmos em um

ato de comunicação. O semântico é o nível em que os signos se

relacionam produzindo um significado. Por fim, o pragmático é o

nível de relações de conhecimento, ou seja, entre o significado gerado

e o reconhecimento do intérprete.

Quanto aos tipos de inferência, que é a capacidade de se

produzir idéias através da associação de outras idéias, Charles Sanders

Peirce elaborou uma  classificação em inferências associativas por

contigüidade e por similaridade. A primeira diz respeito ao raciocínio

3. CAPÍTULO III
O MARTELO E A ESTACA
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elementar, uma relação em que uma parte do sistema nos traz a idéia

do todo, sendo assim linear. A segunda pode ser considerada de

caráter mais criativo pois não é a semelhança e sim a associação de

idéias através do raciocínio que produz uma nova idéia.

Ivan Bystrina classifica os códigos em primários ou

hipolinguais, secundários ou linguais e terciários ou hiperlinguais.

Os códigos hipolinguais são aqueles que não dependem da

intencionalidade do homem como as trocas de informações genéticas,

ou no caso da cor, isto é, como o organismo lida com esse estímulo

desde a recepção até a decodificação para ser interpretada. Códigos

linguais são aqueles que dão conta da organização e regulamentação

desta informação, classificando a cor por exemplo, em quente ou

fria, pertencente a uma escala primária, secundária ou complementar.

Por fim temos os códigos hiperlinguais, também chamados culturais,

que dão conta da cor enquanto informação cultural.

A estrutura desses códigos culturais é binária, o que quer dizer

que está baseada na dualidade. A binariedade está organizada em

polaridades em que os polos tem seus valores que podem variar e se

alternar conforme os contextos textuais e estas polaridades por sua

vez são assimétricas.
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4.1. Seqüência 1: O rompimento

4.1.1. Sinopse

No ano de 1462, turcos muçulmanos tomam Constantinopla e

invadem a Europa chegando até a Romênia. Para defender seu país

e a cristandade, um príncipe, cavaleiro da Sagrada Ordem do Dragão,

chamado Vlad, “o Impalador” e conhecido como Draculea, se lança

em uma sangrenta luta contra o invasor infiel. Antes da batalha

contra um imensamente superior exército, Dracula se despede de

sua amada, que reluta em deixá-lo partir, pois sabe que pode ser a

última vez que vê seu príncipe. Após a encarniçada mas bem sucedida

batalha, Vlad volta para seu castelo e na capela encontra sua amada

Elisabeta morta. A princesa se suicidou após ler uma mensagem

atirada pelos turcos com uma flecha que dizia ter Draculea morrido

em batalha. Enquanto o cavaleiro pranteia sua amada, monges se

aproximam e um deles a amaldiçoa dizendo que a alma de Elisabeta

não pode ser salva por ela ter tirado a própria vida.”É a lei de Deus

meu filho.” diz o monge. Dracula se revolta e, num repente de fúria,

rompe com Deus cravando sua espada na cruz do altar aos pés do

qual Elisabeta jaz sem vida. O sangue jorra abundantemente da

cruz, Vlad enche o cálice de comunhão com sangue e bebe dizendo:

“Sangue é vida e ele será meu”.

4. CAPÍTULO IV
ANÁLISES



4.1.2. Storyboard

quadro 1 quadro 2 quadro 3

quadro 4 quadro 5 quadro 6

quadro 7 quadro 8 quadro 9

quadro 10 quadro 11 quadro 12
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4.1.3. Análise

A seqüência começa com a imagem de uma abóbada com uma

cruz em cima. Ao fundo, contrapondo-se à silhueta do edifício, vê-

se um céu nebuloso com um ponto de luz difuso destacando uma

cruz. Na próxima cena, um plano fechado (close) na cruz; uma névoa

densa e escura toma conta de todo o quadro. Em seguida, numa

vista superior, vemos um chão de pedras e uma cruz caindo e se

quebrando em pedaços. Novamente temos a abóboda do edifício,

num enquadramento igual ao primeiro, só que no lugar da cruz temos

um crescente. Por contigüidade aceitamos que a abóbada pertence a

uma igreja, tendo em vista o tipo da construção e a cruz no topo, já

por similaridade, sentimos um clima pesado e tenso envolvendo a

instituição Igreja. O ponto iluminado por trás da cruz, dirige o foco

de atenção esta, garantindo que a informação “cruz” não passe

desapercebida.. A névoa escura que encobre a cruz nos insinua que

quadro 13 quadro 14 quadro 15

quadro 16 quadro 17 quadro 18
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esta e tudo que ela significa foi subjulgada. Isso tudo é reforçada

pela narração que dá conta da tomada de Constantinopla, capital do

Império Romano, o símbolo máximo da cristandade na época. Além

disso, nos é mostrada a queda e o despedaçamento da cruz sobre

um chão de pedras. Nessa cena pela primeira vez aparecem os tons

vermelhos significando perigo. Agora a abóboda, num mesmo

enquadramento do princípio, tem em seu lugar mais alto, o crescente

do islã em lugar da cruz. O céu agora não está mais nublado, mas

sim, totalmente alaranjado.

A cena seguinte mostra um mapa do leste europeu com a sombra

de um crescente avançando em direção à Transilvânia. Por

contigüidade percebemos ser um mapa da Europa. Por similaridade,

compreendemos que a sombra do crescente que avança em direção

à Transilvânia, mostra a marcha dos exércitos turcos em sua guerra

de conquista. A sombra do crescente pode ser comparada também à

uma garra que pretende se fechar sobre a Valáquia.

Em corte passamos a um recinto de pedra com paredes altas, um

altar com dois candelabros em forma de anjos ladeando uma cruz

alta também de pedra. Sobre o altar, uma toalha branca com barrado

dourado encobre parcialmente a inscrição “Draculea”esculpida na

pedra. Um cálice, também dourado, descança sobre a toalha. Uma

grande janela atrás da cruz é responsável pela iluminação do lugar

juntamente com outros candelabros altos espalhados pelo recinto.

Aos pés dos degraus do altar, há uma pia batismal de pedra. Duas

colunas, uma de cada lado do altar, se projetam para o meio da nave,

uma em formato de dragão e outra em formato de cavalo empinando.

Nesse recinto, se encontram três padres, uma mulher com um vestido

verde com detalhes em dourado e um homem em uma armadura

vermelha que se assemelha à fibras musculares num corpo sem pele.

Por contigüidade, entendemos que a cena se passa em uma capela e,
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por similaridade, deduzimos que seja a capela do castelo do guerreiro.

A cena tem a predominância de tons avermelhados, uma gama que

vai do alaranjado até o carmim, que se apresentam na luz que ilumina

o recinto, na cor das vestimentas dos padres, no céu através da janela,

nos reflexos nos cabelos e tons de pele e na armadura vermelha do

guerreiro. Essa iluminação confere a seqüencia um tom soturno e

agoniante, as vezes mesmo repressivo, como na cena do padre

condenando o ato de elisabeta. O vermelho se apresenta de forma

dual na relação amor e ódio sendo, ao mesmo tempo, a violência do

evento que está por vir, no caso a batalha, e a paixão entre o príncipe

guerreiro e a princesa. Fica claro o conflito de Vlad, o príncipe,

entre cumprir seu dever e ficar com sua amada. A princesa Elisabeta

veste um vestido verde, a cor complementar do vermelho, o que

contribui para destacar sua figura nesse mar de vermilhidão, e

representa um contra-ponto no conflito. Do mesmo modo que o

verde anula o vermelho, Elisabeta é o porto seguro de Vlad, é onde

ele encontra a paz e o amor que todos almejam. A mesma cor

vermelha está presente na cena da batalha e da volta do príncipe,

quando encontra sua amada morta, só que agora ela é o ódio, no

primeiro caso pelo invasor, e no segundo, por Deus e tudo aquilo

que ele representa. O sangue representa a morte, o fim da relação

entre aquele que antes defendia a cruz e o ingrato Todo Poderoso.

Ao beber o sangue no cálice da comunhão expressa seu desprezo ao

poder divino e a demonstração de seu próprio poder num ato de

desafio.

4.2. Seqüência 2: A foto de Mina

4.2.1. Sinopse

Jonathan Harker e Dracula estão fechando a compra da Abadia
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de Scarfax por parte do conde. Harker está sentado e Dracula em

pé ao seu lado. O conde diz que não vê a hora de estar entre a

multidão em Londres. A câmera se aproxima, Dracula sai de quadro

ficando apenas sua sombra e Harker. Este olha para o lado onde

Dracula estava enquato se levanta da cadeira para parabenizá-lo

pela compra. A câmera se afasta e revela Dracula do outro lado,

sem ligação com a sombra. Dracula percebe então a foto de Mina.

Pergunta a Harker se ele acredita em destino. Num contra-plano a

mão de Dracula se aproxima da foto mas a sombra, que a antecede,

derruba o porta retrato e o tinteiro. O conde recolhe a foto e

enquanto a tinta preta escorre sobre a foto diz: “O homem mais

afortunado é aquele que encontra o amor verdadeiro”. Harker diz

que é a foto de sua noiva. Enquanto Dracula estático contempla a

figura da amada, sua sombra na parede leva as mãos ao pescoço

de Harker, que não percebe nada e pergunta se o conde é casado. A

sombra solta o jovem e Dracula, emocionado, diz que sim mas que

sua esposa morreu. Fecha então o porta-retrato, entrega ao dono e

pede para que ele escreva uma carta a sua companhia dizendo que

ficará um mês no castelo. Harker reluta mas o conde o ameaça

dizendo que não aceitará um não como resposta. Com isso, Dracula

sai de cena e sua sombra abre sua capa escurecendo completamente

a cena menos Harker, para depois então encobri-lo também.

4.2.2. Storyboard

quadro 1 quadro 2 quadro 3



4.2.3. Análise

Esta cena se passa num ambiente a meia-luz. Na parede, ao fundo,

vemos um mapa da cidade de Londres. À sua frente, há uma mesa

com vários papéis espalhados, um tinteiro, uma pena e um porta-

retrato. Em uma cadeira atrás da mesa encontra-se sentado um jovem,
17

quadro 7 quadro8 quadro 9

quadro 10 quadro 11 quadro 12

quadro 13

quadro 4 quadro 5 quadro6



Jonathan Harker e, ao seu lado, em pé, o conde Dracula.

Ao contrário da imagem que geralmente se faz do personagem

Dracula, aqui o diretor nos apresenta um conde com uma túnica

vermelha de seda , com um dragão dourado de cada lado do peito e

uma espécie de camisola branca por baixo conferindo-lhe por

similaridade um certo ar oriental, mais místico e exótico do que de

terror, quase impossível ligar àquela figura austera, de fraque e capa

preta, à qual estamos acostumados.

Aí começa a se delinear a diferença entre a usual estória de terror

e a versão aqui apresentada de uma estória de amor. Através do uso

desse figurino inédito, mas fundamentado, pois Vlad Tepes passou

parte de sua juventude em Istambul (antiga Constantinopla), do

penteado tipo teatro Kabuki, com tranças que se enrolam sobre a

cabeça e descem pela nuca até quase a cintura, e também por sua

pele completamente branca, o que tanto pode significar a falta de

vida como também uma referência à maquiagem dos teatros chinês

e japonês, nos é passada uma imagem andrógina, assexuada e

misteriosa. Entra em cena a dualidade. Oriental ou ocidental? Homem

ou besta? Demônio ou anjo? Macho ou Fêmea?

Outro ponto importante diz respeito ao comportamento da sombra

do conde, que demonstra uma certa independência. Ela revela os

verdadeiros desejos de Dracula, enquanto este se esforça para não

despertar suspeitas sobre suas reais intenções. Isto pode ser

claramente percebido quando Dracula, ao admirar o porta-retrato

com a foto de Mina, escuta de Harker que aquela é sua noiva. O

conde, impassível, continua sua contemplação enquanto sua sombra,

negra, porque representa seu lado obscuro, estrangula

simbolicamente o jovem. Por fim a mesma sombra lança as trevas

sobre Jonathan Harker no final da seqüência e nos deixa claro que

Harker está à mercê de seu anfitrião. A iluminação é ponto funda-
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mental para que se possa lançar mão desse efeito com a sombra. A

luz é muito marcada, ou seja, temos áreas claras ou escuras, mas,

poucos meios tons, o que nos diz que a fonte dessa luz deve ser a lua

e não uma vela.. Além disso, por ser azulada, a luz nos passa a

impressão de ser uma cena noturna.

4.3. Seqüência 3: Mina e Lucy no quarto

4.3.1. Sinopse

Mina está em seu quarto escrevendo seu diário. Ouve um barulho

e desvia seu olhar para o lado. Quando seus olhos voltam à máquina

de escrever, percebe na escrivaninha um livro. Abre e vê a ilustração

de um casal numa posição do tipo Kama Sutra. Exclama

”Repugnante”, mas continua a olhar a imagem com interesse. Lucy

entra no quarto chamando por Mina, que fecha o livro

apressadamente e este revela seu título: “As mil e uma noites”.

Com um vestido branco e cabelos longos de um ruivo intenso, Lucy

senta-se ao lado de Mina e começa a brincar, fazendo insinuações

de cunho sexual sobre a relação de Mina e Jonathan. Mina diz que

casamento é mais que sexo e derruba o livro no chão. Este se abre

na página de outra ilustração e as duas começam a rir e comentar

sobre a figura. Lucy diz que, na noite passada, fez o mesmo que

aparece na ilustração, só que em seus sonhos. “Já tenho quase

vinte anos e nem fui pedida em casamento ainda. Sou praticamente

uma velha”, diz a ruiva se lamentando para a amiga.
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quadro 9

4.3.2. Storyboard

quadro 6

quadro 7 quadro 8

quadro 10

quadro4 quadro 5

quadro 1 quadro 2 quadro 3
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4.3.3. Análise

Nesta terceira seqüência a ser analisada, Mina se encontra sentada

a frente de um mesinha com uma máquina de escrever. A sala é

decorada com móveis num estilo tipicamente vitoriano. A mesinha

está colocada diante de uma grande vidraça com colunas em metal e

que toma toda a parede. O vestido de Mina é azul claro enquato que

o da outra jovem, Lucy, que posteriormente participa da cena, é

branco e rendado. A luz é abundante e confere à sala um ar matutino.

Sua cor é branca e imprime um aspecto puto e jovial à cena, pois

todas cores são “limpas”, “intocadas” por reflexos. O ponto princi-

pal desta seqüência é a dualidade do personagem Lucy que é ao

mesmo tempo inocente e fogosa. Seu vestido é branco pois ela ainda

é virgem, intocada, de corpo puro, mas sua cabeça exibe uma

exuberante e esvoaçante cabeleira ruiva, de um vermelho muito

intenso, o que representa o ardor de seus pensamentos. Mais tarde,

esse vermelho estará presente não só em sua cabeça mas também em

suas roupas como na cena em que ela é possuída por Dracula na

forma de um lobisomem ou quando, durante o sono, recebe a visita

do vampiro. Na primeira, Lucy está com uma camisola transparente

vermelha  e, na seguinte, com uma camisola de seda da mesma cor.

21



22

5. CONCLUSÃO

Por meio desta análise de partes do filme

“Dracula de Bram Stoker” ficou claro que o diretor

Francis Ford Coppola explorou conscientemente

a cor nesta obra, fosse compondo personalidades,

apresentando conflitos, expondo intenções, ou

simplesmente, nos brindando com uma fotografia

estonteante. Um grande diretor, um grande filme.
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6. APÊNDICE  A
FICHA TÉCNICA DO FILME
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Em 1997,  a novela de Stoker completou 100 anos. O personagem é
explorado comercialmente em produtos que vão de quebra-cabeças,
doces e cereais infantis, como o famoso Count Chocula, até livros,
discos e filmes. Foram feitas, até hoje, cerca de 170 adaptações de sua
história. Segue uma lista das mais famosas montagens cinematográficas
de Drácula.

1922 Nosferatu. Direção de F. W. Murnau, Prana Films,
Alemanha. Estrelando Max Schreck como Conde Orlok.
Adaptação livre e não autorizada, um clássico do cinema
Expressionista alemão.

1931 Dracula. Direção de Tod Browning, Universal Pictures,
Estados Unidos. Estrelando Bela Lugosi como Conde Dracula.
Melhor versão conhecida.

1936 Dracula’s Daughter ( A filha de Dracula). Direção de
Lambert Hilleyer, Universal Pictures, Estados Unidos. Estrelando
Gloria Holden como Condessa Zaleska.

1943 Son of Dracula ( Filho de Dracula ). Direção de Robert
Siodmak, Universal Pictures, Estados Unidos. Estrelando Lon
Chaney Jr. como Conde Alucard.

1945 House of Dracula ( Casa de Dracula ). Direção de Erle C.
Kenton, Universal Pictures, Estados Unidos. Estrelando John
Carradine como Conde Drácula. Primeira aparição de Carradine
como Dracula.

1958 The Horror of Dracula ( O horror de Dracula ). Direção
de Terence Fisher, Hammer Film, Inglaterra. Estrelando Christo-
pher Lee como Conde Dracula. A melhor de todas as atuações de
Lee.

1965 Billy the Kid vs. Dracula ( Billy the Kid contra Dracula ).
Direção de Terence Fisher, Hammer Film, Inglaterra. Estrelando
Christopher Lee como Conde Dracula.

7. APÊNDICE  B
PIRNCIPAIS PRODUÇÕES
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1969 The Fearless Vampire Killers ( A dança dos vampiros ).
Direção de Roman Polanski, Cadre/MGM. Estrelando Freddy
Mayne como Conde Von Krolok. Mínima semelhança com a
estória mas um bom filme do gênero.

1974 Dracula. Direção de Andy Wahrol e Paul Morrissey, Carlo
Ponti/Braunsberg Rassam Productions. Estrelando Udo Kier
como Conde Dracula.

1979 Nosferatu. Direção de Werner Herzog, Filmporduktion/
Beaumont, Alemanha. Estrelando Klaus Kinski como Conde
Orlok. Remake em cores do clássico de Murnau.

1979 Dracula. Direção de John Badham, Mirisch Corporation
para a Universal Pictures, Estados Unidos. Estrelando Frank
Langela como Dracula. Nesta luxuosa produção, Langela recriou
nas telas suas atuações sensuais em palco.

1992 Bram Stoker’s Dracula ( Dracula de Bram Stoker).
Direção de Francis Ford Coppola, Columbia Pictures, Estados
Unidos. Estrelando Gary Oldman como Príncipe Vlad Dracula.

1994 Interview with the vampire ( Entrevista com um Vampiro
). Direção de Neil Jordan, Warner Studios, Estados Unidos.
Estrelando Tom Cruise, Brad Pitt e Antonio Banderas.
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