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Três minutos que levaram meio
ano a realizar. Foi assim a pri-
meira experiência de animação
de Alexandra Allen, a realizado-
ra do filme ‘O Chapéu’ que lhe
valeu o 1.º lugar da categoria de
cinema de animação estudante
dos prémios ‘Sophia 2018’ da
Academia Portuguesa de Cine-
ma.

Alexandra Allen esteve ontem
nas escolas secundárias Alberto
Sampaio e D. Maria II, em Bra-
ga, no âmbito do road show es-
colar organizado pelo Serviço
Educativo Braga Media Arts,
neste caso em parceria com o
Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave (IPCA).

A realizadora, que deu vida
a‘O Chapéu’ no âmbito do seu
mestrado em Ilustração e Ani-
mação na Escola Superior de
Design do IPCA, explicou on-
tem a cerca de uma centena e
meia de alunos das duas escolas
todo o processo criativo de um
filme de animação.

Nesta aula aberta com Alexan-
dra Allen os alunos ficaram a co-
nhecer o percurso da realizadora
- desde o seu primeiro contacto
com o cinema na Escola Artísti-
ca Soares dos Reis - até à con-
cepção e realização de ‘O Cha-
péu’, passando pela actualidade
em que trabalha como freelan-
cer’ para diferentes empresas.

A realizadora mostrou a evolu-
ção do seu trabalho, desde a pri-
meira animação que produziu no
âmbito do curso na Faculdade de
Belas Artes no Porto, onde teve
a primeira disciplina de anima-
ção.

O trabalho, realizado desenho
a desenho, tinha a duração de
apenas três minutos, mas levou
meio ano a concretizar, explicou
Alexandra Allen, que revelou
que esta animação foi aceite nal-
guns festivais.

Neste contexto, a realizadora

incentivou os alunos a mostra-
rem o trabalho que vão fazendo.

A Escola Superior de Design,
no IPCA, foi o caminho para
aprofundar e explorar outras
áreas na ilustração e animação.

Aos alunos explicou as várias
etapas de um filme de animação
desde o argumento, o guião à
criação de personagens e ao de-
senvolvimento dos cenários até
aos sons e às vozes.

A realizadora partilhou ainda
as suas referências em termos de
autores e respondeu aos alunos.

Processo criativo chega aos alunos
sob ‘o chapeú’ das media arts 
ROADSHOW ESCOLAR levou, ontem, a realizadora Alexandra Allen às escolas secundárias Alberto
Sampaio e D. Maria II para explicar o processo criativo de um filme de animação.

lll
Para um segundo de um
filme de animação são
precisos, no mínimo, 12 a 24
‘frames’, explicou ontem a
realizadora Alexandra Allen
aos alunos, no âmbito do
roadshow que até ao final
desta semana leva Braga
Media Arts às escolas D.
Maria II e Alberto Sampaio.
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Realizadora Alexandra Allen esteve à conversa com alunos


