
A designação genérica do Dimension3 deste ano apon-
tava para a pergunta: Já está preparado para o 3-D (Êtes 
vous 3-D Ready?/Are you 3-D Ready?)?

Quando em 2006, em Las Vegas, por ocorrência da res-
pectiva NAB, James Cameron lançou aos muitos cineastas 
presentes, tanto americanos como do resto do mundo o 
repto da produção cinematográfica em 3-D, afirmando, ser 
o único processo eficiente de combate à pirataria, não era 
possível imaginar-se, então, o grande salto dado, não só no 
Cinema Digital, mas em todos os campos de aplicação de 
imagens estereoscópicas, passados apenas dois anos.

Face às necessidades que os criadores apresentam num 
determinado momento nem sempre a indústria electrónica 
respondeu de um modo tão célere ao pretendido pelos mes-
mos, pois as grandes questões da altura que se colocavam 
eram, aparte o problema da projecção em cinema com dois 
projectores, o da captação passar a ser feita com câmaras 
de reduzidas dimensões e de qualidade técnica extrema, no 
mínimo equivalente à obtida com as câmaras de película de 
35mm, assim como uma pós-produção fácil, único modo de 
devolver às salas de cinema a dignidade que já tiveram num 
passado recente.

As experiências ao longo dos tempos do cinema 3-D ba-

seado em película já são antigas, tendo sido a década de 
50, do século passado, um período muito rico, tendo mais 
tarde a televisão, na sua luta constante com o cinema, feito 
também as suas experiências, sem grande sucesso, diga-se 
a propósito, contudo, com a introdução do digital a realidade 
passou a ser outra, esperando-se para breve uma grande 
explosão em ambos os domínios.

Em termos de Cinema Digital, a maturidade foi al-
cançada com o filme de animação de Robert Zemeckis, 
Beowulf, tendo o mesmo sido exibido em mais do que 
mil salas com projecção digital e um retorno à altura do 
investimento feito.

O sucesso alcançado na indústria automóvel e na me-
dicina recomendam o 3-D, assim como a realidade aumen-
tada, como tema de investigação e desenvolvimento pelos 
institutos da especialidade a nível internacional, para que 
os resultados finais pretendidos sejam mais rapidamente 
alcançados.

A aposta no cinema é agora a produção de filmes com 
base em imagens reais, como acontece com “Journey to the 
Center of the Earth” de Eric Brevig, a estrear em Julho de 
2008, do qual foi apresentado um maravilhoso “trailler” de 
promoção ou o “Scar 3-D” de Jed Weintrob a estrear possi-

DIMENSION3 expo
Por* Carlos A Henriques

*Membro da DCS (Digital Cinema Society)

Realizou-se em Chalon-sur-Saône, França, de 3 a 5 de Junho último, a segunda edição da 
Dimension3 Expo, na qual foi discutida, exposta, visionada e produzida uma “nova” forma de 
apresentar em Cinema, Televisão, Jogos Interactivos, Parques Temáticos, Telemóveis, Arqui-
tectura e demais domínios, imagens baseadas na característica 3-D.



velmente no último trimestre deste ano.
Entre os vários projectos a decorrer em 2008, Hollywood 

reserva oito para serem rodados com esta característica, 
prevendo-se um aumento anual de 30%, o que conduz nos 
próximos anos a uma oferta substancial aos amantes do ci-
nema espectacular, destacando-se para o efeito os Estúdios 
Columbia, a Disney e a Dreamworks. 

A Europa apresentou em 2008 o seu primeiro filme em 
3-D, concretamente, “Fly to the Moon”, uma animação 
computorizada de elevada qualidade, cujo visionamento foi 
proporcionado aos visitantes e público em geral no grande 
auditório.

Mas a aplicação das imagens estereoscópicas não fi-
cam por aqui pois a televisão está aí com muita força, assim 
como se vai dar início a uma guerra entre marcas de telemó-
veis, prometendo a Samsung o lançamento, ainda este ano, 
do primeiro modelo 3-D.

A ORGANIZAÇÃO
O evento foi promovido pela empresa francesa especia-

lizada na área da comunicação, a Avance Rapid Commu-
nication, com uma direcção soberba de Stéphan Faudeux, 
sempre presente nas múltiplas ocorrências no Dimensio3 
Expo, com um “staff” de excelente qualidade e disponibili-
dade para todo o tipo de solicitações, em estreita colabora-
ção com a Nicéphore Cite/ADERC.

Mas, porquê a realização de um evento tão importante, a 
nível planetário, numa pequena cidade francesa com pouco 
mais de vinte mil habitantes?

Uma das razões prende-se com facto de ter sido Chalon-
sur-Saône o local de nascimento do inventor da fotografia, 
concretamente, Joseph Nicéphore Niépce, o qual, recorreu, 
em 1826, a uma placa de estanho recoberta por betume 
branco de Judeia, dado que esta tinha a particularidade de 
se tornar rija sempre que era exposta à luz.

Deste modo, a superfície não atingida pela luz era remo-
vida por aplicação directa de essência de alfazema, ficando 
“gravada” com a imagem captada a parte restante.

Dado que a superfície exposta à luz apresentava baixa 
sensibilidade, eram necessárias oito horas de exposição à 
cena a captar para que fosse possível obter-se algum resul-
tado minimamente razoável, sendo a primeira fotografia em 

que a imagem se manteve até aos dias de hoje, ou melhor, 
a primeira heliografia como lhe chamou Niépce, tirada por 
este ao seu jardim, estando a mesma exposta no museu da 
fotografia de Chalon-sur-Saône (Musée Niépce).

O PROGRAMA
Em termos globais o programa foi muito aliciante dado 

cobrir todos os aspectos que o tema proporciona, haven-
do uma soberba exposição de equipamentos já disponíveis, 
conferências com a participação de peritos de todo o mun-
do nos vários temas propostos, desde investigadores, pro-
dutores de cinema e televisão, fornecedores de receptores 
para televisão móvel, responsáveis por parques temáticos, 
até meros potenciais utilizadores cujo entusiasmo era deve-
ras evidente, tanto na participação activa na fase de debate 
como a nível da conversa de corredor, um festival europeu, 
o primeiro do género de filmes em relevo, formação profis-
sional concretizada numa acção que se estendeu para além 
do restante programa oficial de 5 a 9 de Junho, projecto 
criativo em relevo 3-D aberto ao grande público em que as 
técnicas de captação e edição foram trabalhadas de modo 
a que os participantes se realizassem, neste campo, na sua 
totalidade.

O envolvimento da população local, tanto a nível das es-
colas desde a instrução primária ao ensino superior, assim 
como do cidadão anónimo, neste evento foi notório, prestan-
do-se os autores das obras exibidas assim como os fabrican-
tes dos vários equipamentos a explicações menos científicas 
para facilitar a compreensão das técnicas empregues, sen-
do os mesmos ovacionados com redobrada firmeza face ao 
esforço desenvolvido.

Pode afirmar-se que também neste aspecto a Organi-
zação foi notável, pois a concepção do evento não entrou 
somente em conta com a classe profissional dos vários 
meios apresentados, mas também tendo em vista uma “ex-
plicação” do porquê do que é que se estava ali a passar no 
“Espace des Arts” às “gentes” da terra.

O espaço foi dividido de acordo com as pretensões da 
Organização tendo em vista o ciclo de Conferências, as de-
monstrações e exibição de equipamento e a área de visiona-
mento (grande auditório).

O Director do evento (Stéphan Faudeux) e a sua equipa

A magia do grande ecrã 3-D



AS CONFERÊNCIAS
A importância dos temas a debater fez com que os cerca 

de 325 profissionais das várias áreas, mais 62% de pre-
senças do que na primeira edição, provenientes de quin-
ze países, como a Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, 
EUA, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Israel, Itália, 
Noruega, Portugal, Suiça e Turquia, tivessem ao longo de 
três dias a oportunidade de ouvir e participar no final das 
exposições de cada painel com as perguntas que achassem 
oportunas.

As Conferências foram agrupadas em doze painéis, ha-
vendo quarenta e seis comunicações, a maioria das quais 
com bons suportes pedagógicos, tanto em vídeo como em 
formato PowerPoint, abarcando:

- Eventos ao vivo filmados em 3-D com sucesso
- Relatório da Screen Digest sobre o negócio da exibição 

em 3-D
- Que tipo de “workflow” a usar na pós-produção 3-D?
- Estudo de caso: pós-produção de um filme de longa-

metragem
- Televisão 3-D: que projectos para o futuro?
- Que mercados para os telemóveis 3-D?
- Exploração 3-D: soluções e retorno de experiências
- Produção 3-D: acerca da escrita, dos conteúdos e dos 

custos?
- Da masterização ao visionamento: em busca de novas 

normas
- Transmissão 3-D brevemente em sua casa!
- Os ecrãs 3-D e os novos códigos de comunicação 

visual
- Visualização 3-D & soluções de entretenimento para a 

investigação científica
Relativamente ao primeiro tema a questão levantada 

teve a ver com o facto de a maioria dos filmes 3-D realizados 
actualmente se basearem em animação computorizada e 
da necessidade do salto para imagens reais, em especial 
na cobertura de eventos ao vivo como concertos, desporto, 
desfiles de moda e todo o tipo de matérias a que o grande 
público se sente ligado através da sua espectacularidade.

Um bom exemplo vem da parte dos Estúdios Disney 
com a cobertura de um concerto de Hannah Montana, ten-
do a 3alite acompanhado a tournée dos U2 na América La-
tina da qual resultou o filme U2-3D, já estreado em Portugal 
durante o presente ano, cabendo à National Geography a 
respectiva distribuição.

Uma das conclusões a retirar deste painel é a de que 
a cobertura de eventos ao vivo ser uma óptima oportunida-
de, em termos económicos, para Produtores, Realizadores 
e Distribuidores para a abertura de portas de novas vias al-
ternativas aos conteúdos tipo, podendo acompanhar-se du-
rante a rodagem as acções de preparação das filmagens, as 
boas práticas de pré-produção, a escolha do tipo de câma-
ras a utilizar e a respectiva equipa operacional, o apetrecha-
mento dos carros de exterior para o registo da característica 
3-D, o estabelecimento da compatibilidade entre o que os 
meios permitem obter nos dias de hoje e a concepção origi-
nal do filme a realizar, da separação entre o visionamento de 
temas altamente especializados à exploração de temas de 
grande público, assim como a possibilidade de se recorrer 
a equipamento desde o mais baixo padrão como o DV ao 
mais exigente do tipo super-alta definição, com o recurso a 
câmaras do tipo Red One (2 ou 4K).

A presença neste painel de Steve Schklair, o responsável 
pela empresa 3ality que acompanhou os U2, conferiu ao 
mesmo uma qualidade aumentada, dado ter sido possível, 
a nível muito geral, a discussão de alguns dos problemas 
levantados na rodagem, nomeadamente a preparação e co-
locação das câmaras, deixando os pormenores para outro 
painel onde este filme foi devidamente dissecado ao ínfimo 
pormenor.       

A televisão 3-D sem recurso a óculos foi outro dos temas 
muito debatido e mostrado no espaço da exposição.

As grandes marcas estão todas envolvidas no desenvol-

Auditório das Conferências e Debates

Stéphan Faudeux e Steve Schklair na apresentação do filme U2-3D

O espanto pela realidade 3-D



vimento de modelos próprios, embora o princípio a que a 
maioria recorre se baseiar num multiplexer lenticular, o qual 
permite o visionamento 3D em várias posições defronte do 
televisor, havendo as que optaram por 9 (uma central e qua-
tro para cada lado) e outras por 17 (uma central e oito para 
cada lado).

Face à eficaz resposta dos fabricantes de televisores, 
assim como à disponibilização das câmaras e respectivo 
sistema de registo, está agora na mão dos produtores de 
conteúdos e nos “broadcasters” avançarem nesse sentido, 
prevendo-se que em 2010, a nível dos mais avançados paí-
ses da Europa, o processo seja de uso comum.

A BBC já iniciou, em Abril último, um ciclo de emissões 
experimentais 3-D, sendo o desporto, em especial o rugby, o 
motor desta nova “exigência” tecnológica. O visionamento é 
feito em auditórios o que permite obter dos telespectadores 
opiniões a serem consideradas em transmissões futuras.

A nossa opinião sobre a matéria é a de que no momen-
to em que ainda se está a pensar como é que vai ser a 
televisão digital em Portugal, a Europa já está noutra, pois 
a emissão de produtos adequados a esta nova tecnologia 
confere às imagens recebidas uma dimensão muito próxima 
da realidade, ou seja, da vida como ela é, no máximo do seu 
explendor 3D.

Um outro tema, apresentado por Sebastian Knorr, e mui-
to apreciado foi o da passagem de obras clássicas, como o 
“Star Wars”, registadas em 2-D e agora a serem submetidas 
à versão 3-D.

Para o efeito, a empresa alemã imcube Media, em es-
treita colaboração com o Instituto Fraunhofer, iniciou em Fe-
vereiro de 2008 um projecto de conversão 2D/3D do progra-
ma da BBC “Planet Earth”, do qual apresentou dez minutos 
de algo surpreendente e de uma beleza extrema.

O processo utilizado é semi-automático, portanto moro-
so, cerca de 5 a 15 minutos para cada segundo de material 
a converter, havendo contudo, estudos numa fase relativa-
mente avançada no sentido de tornar a conversão um pouco 
mais rápida através do desenvolvimento de algoritmos mais 
eficazes.

Um dos problemas levantado pelo processo é o da exis-
tência de movimento, o que implica o recurso a uma câmara 
virtual que acompanha o movimento da câmara real, “cap-
tando” a imagem correspondente ao olho direito.

Na imagem 2-D a transformar faz-se a marcação rigoro-

sa dos pontos chave, com o trabalho consequente moroso 
e repetitivo, sendo o ideal a transformação correspondente 
a cenas sem movimento, não se permitindo o avanço e o 
recuo de câmara. O movimento de subida e descida é rela-
tivamente fácil de obter.

Eis que se chega ao tema, Exploração 3-D: soluções e 
retorno de experiências, cujo painel foi integrado pelo autor 
deste relato.

Pretendia-se com este painel obter-se o “feedback” por 
parte dos seis elementos que o constituíam, da receptivida-
de do Cinema Digital por parte dos exibidores e do grande 
público, da situação a nível de cada um dos países repre-
sentados em termos de projectos no campo do cinema e da 
televisão estereoscópica, das novas tecnologias empregues, 
tanto na rodagem como na pós-produção e ainda na exi-
bição e ainda o impacto do 3-D como factor de atracção 
às salas de cinema face à espectacularidade das imagens 
reproduzidas e às novas regras impostas pelo sistema à 
composição das imagens e ao jogo do uso de mais uma 
dimensão em alternativa à sugestão que o 2-D obriga.

Em 3-D não há “sugestão” dado que o espectador ou 
telespectador vê mesmo o que se passa no plano do ecrã, a 
chamada paralaxe zero, para aquém do ecrã, ou seja entre 
este e o nosso nariz, conhecida tecnicamente com a desig-
nação de paralaxe negativa, assim como o espaço entre o 
ecrã e o infinito, paralaxe positiva, em que a quantidade de 
informação a inserir encontra como limite único o facto de 
o excesso de elementos em cena poder dificultar a leitura 
do plano.

Do painel fizeram parte o representante francês Michel 
Gomes da L’ARP, associação francesa de autores, realizado-
res e produtores, o alemão Jorke Helmut da empresa Infitec, 
cujo nome fica a dever-se a Interference filter technology, o 
francês Thierry Henkinet da Volfoni, cujo principal produto 
comercializado corresponde a óculos para cinema digital 3-
D à base de cristais líquidos, do francês Renaud Van Lith 

Norman Twain (Scar-3D) em entrevista à RTL

Passagem 2-D a 3-D



da Doremi especialista em servidores para Cinema Digital, 
Thierry Baujard como CEO da empresa Peacefull Fish e 
Carlos A Henriques da Produção Profissional/Colorize Media 
Learning.

A  nossa participação teve a designação genérica 3-D 
EXPLOTATION-“augmenting reality”, dado que o que se pre-
tendia transmitir como mensagem de fundo era a realidade 
portuguesa no domínio da produção cinematográfica em 
cinema e televisão 3-D, assim como da “Realidade Aumen-
tada” 3-D, na qual há em Portugal pelo menos duas institui-
ções, concretamente a empresa YDREAMS e o ICT-VR (In-
ternational Center for Technology in Virtual Reality) sediado 
em Portalegre, cujo “know how” nesta nova maneira de criar 
imagens com valor acrescentado é líder mundial. 

Foi feita uma descrição sumária da actividade destas 
duas instituições, nomeadamente a publicidade interactiva 
nas salas de cinema levada a cabo pela YDREAMS, assim 
como o mergulho virtual no mar dos Açores e ainda o painel 
publicitário interactivo instalado em Barcelona por ocasião 
do Mundial de Futebol 2006 na Alemanha, tendo-se apre-
sentado sobre este último um curioso vídeo que fez as delí-
cias da assistência.

Relativamente ao ICT-VR foram relatados os propósitos 
a curto prazo no domínio das suas competências, em espe-
cial no desenvolvimento levado a cabo sobre a “realidade 
aumentada”, pelo que os elementos fornecidos foram di-
rectamente sacados junto dos responsáveis numa reunião 
muito agradável levada a cabo na sede da instituição a que 
se seguiu uma visita ao centro de desenvolvimento instalado 
provisoriamente no Museu da Tapeçaria de Portalegre.

Mas, o que é isso da “realidade aumentada”?

Antes de se ter entrado directamente no tema houve 
necessidade de se estabelecer a diferenciação entre as 
várias técnicas que hoje em dia são exploradas de modo 
a evitarem-se confusões num mundo virtual que é cada 
vez mais real, ou seja, há antes de tudo mais que ver este 
fenómeno como o que é comum denominar-se a “realida-
de misturada”, que não é mais do que contemplar uma 
definição global entre dois mundos colocados em extre-
mos opostos, ou dito de outro modo, entre o mundo real 
propriamente dito e o chamado mundo virtual baseado em 

imagens computorizadas.
Assim quando se faz uso de imagens virtuais e se colo-

cam estas a interagir com imagens também virtuais está-se 
no domínio da chamada “virtualidade aumentada”, enquan-
to que quando são os elementos virtuais a dominarem ou a 
interagir com o mundo real está-se a entrar no campo da 
chamada “realidade aumentada”.

Em termos globais, ou seja, na nossa vida do dia-a-dia, 
qual o interesse desta tecnologia, assim como no campo 
da Televisão e do Cinema onde é que a mesma pode ser 
empregue?

Foi dado um exemplo de aplicação muito simples que 
poderá ser usado numa loja que comercializa, por exemplo, 
vestidos de noiva. 

Imagine uma noiva que se desloca à citada loja que em-
prega esta tecnologia e em vez de ter que se sujeitar à busca 
em catálogo do modelo que mais lhe convém, seguida das 
tradicionais tiragens de medidas, basta apenas indicar qual 
o modelo da sua paixão e indicar o número de código do 
mesmo.

Defronte de um suposto espelho, que não é mais do que 
um monitor de vídeo de elevada resolução, colocado com a 
sua maior dimensão na vertical, a nossa noiva vê-se com o 
vestido escolhido aplicado no seu corpo, podendo rodar à 
esquerda ou à direita que a “realidade” virtual é tão convin-
cente que se torna mesmo real.

O sistema, neste caso, permite o ajuste ao contorno do 
corpo de modo a que a prova final está a ser feita no acto 
de compra.

A aplicação desta técnica à Televisão e ao Cinema é 
deveras interessante, pois permite a inserção de elementos 
que no acto de rodagem, por esquecimento ou indisponibi-
lidade na hora, não foi realizada.

Imagine-se uma cena em que o actor é suposto usar 
óculos escuros, mas no registo de um dado plano tal não 
se verificou e só no acto de edição do trabalho é que se 
constatou tal facto.

Sem a “realidade aumentada” este plano pura e sim-
plesmente ia parar ao lixo ou então corria-se o risco de se 
deixar passar a “coisa”, na esperança que a mesma não fos-
se notada pelo espectador comum, ou seja, está-se perante 
uma situação objectiva de falta de “raccord”.

A exposição desta técnica foi realizada com demonstra-
ções em suporte vídeo assim como com o recurso a um 
soberbo PowerPoint, único modo aceitável para a compre-
ensão do tema em análise.

Key note de apresentação do painel 3D Exploitation-Solutions and feedback 
onde participou Carlos Alberto Henriques (à direita na imagem)

Realidade Aumentada



O interesse no pormenor, demonstrado não só no perí-
odo de debate como nas conversas de corredor, proporcio-
nou o estabelecimento de um contacto mais efectivo com 
elementos e organizações ligadas às artes de captação de 
imagens tridimensionais, esperando-se a curto prazo a ob-
tenção de bons resultados. 

  
A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Decorreu entre 5 e 9 de Junho uma acção complemen-

tar ao Dimension3 no campo da formação, destinada a todo 
o género de profissionais do mercado audiovisual, cinema e 
televisão, cujo objectivo foi o de dar a conhecer as novas fer-
ramentas e possibilidades que a tecnologia estereoscópica 
proporciona, desde a concepção à projecção dos materiais.

Entre os vários formandos inscritos constavam Produto-
res, Realizadores, Directores de Fotografia, Operadores de 
Câmara, gestores de estúdios 3D, responsáveis por agên-
cias de comunicação e multimédia, fornecedores de servi-
ços audiovisuais, distribuidores e exibidores de cinema. 

Foi proposto aos formandos a concepção de um traba-
lho com a duração máxima de três minutos, o que veio a 
permitir aos formandos a concretização dos conceitos técni-
cos de escrita, captação, edição e projecção desenvolvidos 
durante as sessões de cariz técnico.

Deste modo as manhãs foram ocupadas com aspectos 
de natureza teórica e técnica, sendo as tardes reservadas às 
tarefas de ordem prática (preparação e rodagem).  

A supervisão de todos os trabalhos foi entregue ao cine-
asta e estereógrafo Alain Derobe.

Do programa constaram, em termos grosseiros, a história 
do 3-D, conceito de boas e más imagens estereoscópicas, 
erros a evitar, a produção e o meio a que se destina o tra-
balho (cinema, televisão, telemóvel, etc.), as bases do 3-D, 
escolha da câmara mais adequada ao tipo de trabalho em 
vista, preparação da câmara para a filmagem (todo o tipo 
de aspectos, desde a escolha das objectivas, sempre aos 
pares, ao sistema de registo), as diferentes técnicas de roda-
gem, ajuste dos parâmetros de profundidade, modo como a 
profundidade pode implicar o aumento ou a redução das di-
mensões do ecrã de visionamento, organização dos planos a 
captar, a realização 3-D, a nova linguagem do meio (léxico a 
utilizar), rodagem em situações várias, tanto interiores como 
exteriores, tendo-se recorrido a um actor profissional.

Foram ainda dadas indicações sobre os tipos de “softwa-
re” a utilizar na pós-produção, a filosofia do novo “workflow”, 
a passagem de imagens 2-D a 3-D, leitura e importação 
para o sistema editor, ajuste e correcção da profundidade, 
a especificidade da edição 3-D (aspectos a ter em conta), 
assim como a produção de efeitos especiais. 

Do lado do visionamento foram apresentadas as diferen-
tes tecnologias empregues na actualidade (óculos passivos 
ou activos), um ou dois projectores, telas normais ou telas 
de prata e todo o tipo de informações úteis para quem está 
interessado em saber como fazer uma boa apresentação do 
material 3-D registado.

VILLAGE
A par das múltiplas actividades, algumas em simultâ-

neo, desta edição do Dimension3, destaque para uma so-
berba exposição de equipamentos que permitem concreti-
zar a um nível superior os mais arrojados projectos com a 
característica 3-D.

Uma das presenças já habituais em eventos desta natu-
reza é a da empresa Doremi Cinema, subsidiária da Doremi, 
a qual nos últimos 10 anos tem produzido para televisão os 
mais eficientes servidores HD baseados tanto em MPEG2 
como JPEG2000. 

Com o aparecimento do Cinema Digital, face ao “know 
how” entretanto adquirido, abriu-se um novo mundo onde 
a sua intervenção passou a ser não só fundamental como 
uma exigência do mercado, pois o servidor DCP-2000, usa-
do nas projecções do Festival do Dimension3, foi o primeiro, 
a nível mundial, a ter a capacidade de leitura das imagens 
DCI JPEG 2000.

Actualmente com mais do que 4500 servidores distribu-
ídos por todo o mundo, a empresa, baseada em Burbank, 
EUA, lançou-se, também, com relativo sucesso no campo 
da masterização de filmes, nomeadamente na codificação, 
dado que a maioria dos actuais filmes são entregues ao co-
dificador DMS-2000.

Uma outra presença foi a da empresa francesa Alios-
cope, a qual se dedica a sistemas de reprodução 3-D, sem 
recurso a óculos, tanto de imagens estáticas como baseadas 
em vídeo, sendo a sua área de actuação a nível da Digital 
Signage, marketing e comunicação e aplicações na vertente 
médica e científica, simulação, CAD, arquitectura e design 
de interiores, assim como a aplicação dos seus produtos em 
museus.

As imagens reproduzidas são de elevadíssima qualida-
de, nítidas, com uma grande profundidade, provocando no 
transeunte a paragem abrupta frente aos ecrãs como res-
posta ao estímulo provocado pelo fantástico.

A INFITEC marcou presença através da sua tecnologia 
baseada em filtros de interferência, enquanto que a COW-
PROD através do seu DRD (Digital Relief Design) estende a 
sua acção desde a criação à projecção.

Uma outra representação na Village foi a VisuMotion, 
cuja oferta no campo do 3-D é deveras interessante como, 
p.ex., câmaras 3-D e sistemas de reprodução sem recurso 
a óculos, Cinema Digital estereoscópico, multi-view 3-D ca-TV 3-D Quantel Editor (Pablo)



mera “mEye6”, soluções de software 3-D (“3-D StreamLab) 
cuja aplicação no campo da Publicidade, Digital Signage, 
eventos de vária ordem, feiras, CAD, jogos, assim como no 
campo militar e da medicina.

A empresa belga Holocube foi outra das presenças no-
tadas, pois perante a sua plataforma de projecção 3-D em 
recinto fechado permite a obtenção de óptimos resultados 
em vários domínios, em especial quando se pretende a nível 
de lugar público publicitar um determinado produto.

No campo da especialização, integração e vendas “on-
line” de jogos tridimensionais a Cerberus 3D marcou tam-
bém presença, tendo afirmado o seu responsável Edouard 
Laparre que: “Os nossos computadores são concebidos de 
modo a proporcionarem um velocidade óptima sempre que 
se está a trabalhar no modo 3-D.                             

A DI-Dea é a designação comercial do departamento de 
pós-produção da AVANTCAM, sendo a mesma a responsável 
pela representação em França da solução SCRATCH da AS-
SIMILATE, a qual permite a feitura da pós-produção de ma-
terial rodado em 3-D, assim como o “conforming” e o “colour 
grading” em tempo real. A sua presença entre os restantes 
expositores salientou-se pelas soberbas demonstrações in-
dividuais levadas a cabo por editores de profissão e não por 
comerciais debitadores de características técnicas  

O FESTIVAL
Pode considerar-se como o primeiro festival não com-

petitivo na área do 3-D na Europa no qual foram feitas múl-
tiplas projecções temáticas, entre estas, sessões especial-
mente concebidas para crianças das escolas locais durante 
o período da tarde e à noite, com a participação de todos os 
inscritos no Dimension3, a população local juntou-se aos 
profissionais para apreciar o que de melhor se está a fazer 
no mundo no que diz respeito à produção 3-D.

Apesar de em termos de produção o número de obras 
disponível, a nível mundial, não ser muito suculenta, foi pos-
sível apreciar os vários géneros de produções, como concer-
tos (U2-3D e Hannah Montana), animação computorizada 
(Meet the Robinsons, Kaelou), documentários (3D Sun, Di-
nosaurs 3D, Blue Magic), longas-metragens (Journey to the 
Center of the Earth e Scar 3D) e uma experiência interactiva, 
muito interessante, baseada numa teoria desenvolvida pelo 
arquitecto francês Jean Pierre Houndin sobre a construção 
das pirâmides do Egipto.

O envolvimento da indústria de projecção cinematográ-
fica digital 3-D, conjuntamente com a Nicéphone Cité neste 
evento foi fundamental, pois só com bons exemplos de tra-
balhos de elevado nível e consequente projecção de elevada 
qualidade é possível atrair às salas de cinema o tão deseja-
do público, deveras perdido nos mais recentes e inovadores 
desenvolvimentos de sistemas “home cinema”.

Deste modo a Doremi associou-se ao evento através da 
sua presença no espaço de exposição de equipamentos e 
na cedência do servidor DCP 2000, o qual forneceu ao pro-
jector Christie CP 2000 ZX, cedido pela empresa Cine Digital 
Service, as imagens a serem apresentadas.

Os óculos activos empregues no visionamento 3-D foram 

fornecidos pela empresa Volfani, tendo os filmes sido codifi-
cados em JPEG 2000 pela conceituada Digimage Cinéma.

OS CONCERTOS
O primeiro a ser visionado foi o U2-3D na cerimónia de 

abertura do Dimension3, sendo este apresentado pelo res-
ponsável da empresa produtora americana 3ALITY, Steve 
Schklair, o qual pôs em destaque os principais problemas 
que a rodagem de um filme com estas característica pode 
apresentar.

No dia seguinte e já dentro do âmbito das Conferências 
este responsável dissecou passo-a-passo a rodagem da 
obra, as dificuldades na colocação, localização e movimen-
to das câmaras, dado que o que se estava a fazer era a co-
bertura de uma série de concertos, na América Latina, com 
público pagante, e como tal com os seus direitos de não ser 
minimamente incomodado.

A escolha dos planos foi outra dificuldade, uma vez o 
efeito profundidade ser exageradamente aumentado sem-
pre que se faz um enquadramento picado, como acontece, 
várias vezes, sobre o baterista. Dá a sensação que entre a 
plataforma onde se encontra a bateria e o estrado do palco 
há um enorme abismo o que provoca confusão no cérebro 
dado que é associada a ideia de pequenez das imagens de 
primeiro plano.

Um outro grande problema tem a ver quando num plano 
com uma dada paralaxe se faz com que haja mudança da 
mesma através do movimento.

Por exemplo, nos planos do Bono, quando este entra 
no campo dos espectadores locais e aponta o microfone na 
direcção do nariz do espectador no cinema, fica-se com a 
sensação de que o cantor está mesmo à nossa frente a uma 
distância de um dedo.

Contudo, quando o microfone é elevado, ao ponto de ser 
cortado pelo enquadramento da câmara, o corpo do can-
tor muda de posição, ou seja, passa da chamada paralaxe 
negativa, a que se encontra entre o ecrã e o espaço entre 
este e o espectador de cinema e a paralaxe zero, ou seja, a 
que corresponde à imagem 3-D formada ao nível do ecrã, 
ou pior ainda quando vai para a paralaxe positiva (distância 
entre o plano do ecrã e o infinito).

A principal mensagem da apresentação e visionamento 
deste filme da mais famosa banda irlandesa reside na afir-

Stand Doremi



mação de Steve Schklair de que o Realizador do Filme terá 
que ter disponibilidade suficiente para a concepção plástica 
da obra a criar, ficando para os especialistas, técnicos em 
3-D, a responsabilidade de tudo estar certo de modo a ser 
usado como se se tratasse da rodagem de um filme 2-D.

É óbvio que segundo a nossa opinião não é bem assim 
dado que há aspectos técnicos que afectam a realização 
e se o Realizador não estiver bem ciente dessas dificulda-
des comete erros tal como os que estão patentes no filme 
U2-3D.

Os Estúdios Walt Disney apresentaram, também, um 
filme musical, tipo reportagem com a designação Hannah 
Montana/Miley Cyrus 3D, em estreia absoluta, no qual se 
verifica uma melhoria acentuada sobre o pioneiro U2-3D, 
evitando-se alguns dos erros atrás apontados, mas come-
tendo-se outros que só com o tempo, após a feitura de mui-
tos filmes, se irá conseguir eliminar por completo, ou seja, 
só se aprende a voar, voando. 

Neste seu primeiro filme digital 3-D com imagens reais 
a Disney quis dar o salto para novas propostas de produtos 
audiovisuais, tendo disponibilizado para o efeito sete unida-
des de câmara estereoscópicas, colocadas nos respectivos 
sistemas Pace HD Fusion, que não são mais do que dispo-
sitivos mecânicos que permitem o deslizamento das objec-
tivas na horizontal, permitindo, deste modo as necessárias 
correcções sempre que se muda de um grande plano para 
um plano geral, assim como três gruas, e duas “dollies”, 
tendo a rodagem sido feita em apenas três dias nos quais se 
captaram mais do que sessenta horas de material.

Para a edição do filme, que durou nove semanas, o re-
alizador/estereógrafo 

Vince Pace recorreu a duas unidades DNXHD da Avid, 
tendo a conformação das imagens e o “grading” sido feito 
nos sistemas Pablo IQ4 da Quantel, Assimilate’s Scratch e 
Iridas’ Speedgade.

OS FILMES DE FUNDO
É cada vez mais comum os filmes digitais em 3-D invadi-

rem o mundo das imagens reais, dado que, após as primei-
ras experiências levadas a cabo por alguns Realizadores, 
nomeadamente James Camerom e George Lucas, não há 
mais condições para o regresso ao tradicional cinema 2-D.

Um dos filmes visionados na presente edição do Dimen-
sion3, em estreia absoluta, foi o SCAR 3-D, realizado por Jed 
Weintrob e produzido por Norman Twain, o qual, sendo um 
filme de terror, vai buscar à terceira dimensão os elementos 
mais eficazes para aterrorizar a plateia.

O filme é um “serial killer”, em que, espaçados no tem-
po, são concretizados por dois assassinos, autênticos jogos 
de sofrimento e prazer total com jovens raparigas na cave da 
moradia do padre lá da terra, dando-se a ideia, até final do 
filme, que é o autor dos crimes é o dono da casa.

A realização deste filme ao optar por imagens com pou-
ca luz, em certas situações quase a preto e branco, assim 
como a abundância de sangue que por vezes verte para 
cima do espectador, transforma o final do filme num autên-
tico tormento, tendo mesmo provocado insónias a alguns 
dos companheiros de jornada, perante a “realidade” quase 
perfeita que só a característica 3-D é capaz de conferir às 
imagens projectadas.

A anteceder a projecção o produtor do filme, Norman 
Twain teceu algumas considerações sobre as dificuldades 
normais que a rodagem de um filme implicam, em especial 
quando o objectivo é contar uma história em que o especta-
dor é transportado através do som e em especial pela carac-
terística estereoscópica da imagem, para dentro das cenas, 
sendo elemento participativo na carnificina sem, contudo, 
ter capacidade de intervenção sobre o desfecho das cenas 
mais violentas.   

 ANIMAÇÃO DE IMAGEM DE SÍNTESE
Tem sido até ao momento o género preferido pelos gran-

des estúdios, dado que é uma tecnologia já bem conhecida 
e testada com todas as ferramentas disponíveis há já algum 
tempo, contrariamente há imagem real que só há bem pou-
co tempo começou a disponibilizar câmaras com caracterís-
ticas digitais a que se podia associar a captação 3-D, como 
acontece, por exemplo, com a RED ONE, cuja característica 
4K confere às imagens captadas uma qualidade suprema 
nunca alcançada pelas mais diversas tecnologias empre-
gues pela captação em suporte película.

Neste festival, para além do “Dragon Ride Dynamic”, 
quatro colossais minutos de animação, foi ainda projectada 
para os espectadores mais jovens a longa-metragem “Meet 
the Robinsons”, assim como outras produções como “Di-
nosaurs 3D, “Kaelou”,”Okavango”, mas para nós a grande 
malha do festival foi a tradução em imagens de uma tese 
do arquitecto francês, Jean Pierre Houdin, sobre a constru-
ção das pirâmides do Egypto, no caso presente a pirâmide 
Khufu com 4 500 anos de existência, da qual resultou um 
filme interactivo, ainda em fase de acabamento, sendo os 
comentários feitos em directo, com a presença no auditório 
do “pai” da teoria.

É deveras uma experiência deslumbrante, sendo simul-
taneamente um excelente exemplo de aplicação da tecnolo-
gia 3-D, sem a qual o filme teria muito a perder, ao ponto de 
apesar o visionamento ser feito na sessão da noite o audi-
tório registar uma grande afluência de crianças que saíram 
radiantes e agradecidos com a “prenda” que o Dimension3 
lhes ofereceu.  Norman Twain produtor Scar 3-D



   PROJECTO CRIATIVO DIMENSION3
Tendo como objectivo o estimulo à criação de materiais 

3-D para cinema e/ou televisão, foi lançado o desafio a pes-
soas singulares ou entidades da área do audiovisual, deten-
toras de um projecto 3-D (imagem de síntese, imagem real 
ou mistura de ambos), estando as candidaturas abertas até 
26 de Setembro do ano corrente.

O prémio que o vencedor irá receber não cobre a to-
talidade do projecto, contudo, terá o apoio de grandes fa-
bricantes de equipamento que se disponibilizaram desde o 
primeiro instante como aconteceu com a Autodesk, a qual 
oferecerá uma licença do software Maya, assim como a Sa-
msung, a qual foi considerada a marca pioneira na Europa 
no que respeita  ao desenvolvimento de ecrãs de monitores 
e televisores 3-D. 

Do mesmo modo a Paris ACM Siggraph irá fazer parte do 
comité de selecção.

Os interessados deverão contactar com a organização 
através do endereço electrónico: www.info@dimension3-
expo.com

NOTA FINAL
A realização do Dimension3 pela diversidade dos temas 

discutidos, pela superior qualidade dos filmes visionados, 
alguns em estreia absoluta, pela participação e envolvimen-
to da população local, com especial destaque para os mais 
jovens, assim como a participação dos melhores profissio-
nais de todo o mundo que já trabalham com o 3-D, tanto 
em Cinema, como na Televisão, nos Telemóveis e demais 
aplicações, merece o nosso mais profundo agradecimento, 
pois ficar a par de todos os desenvolvimentos no âmbito das 
imagens 3-D em apenas três dias só foi possível graças ao 
empenhamento e profissionalismo de uma equipa que se 
entregou à causa do mais fantástico desenvolvimento dos 
meios audiovisuais do início do século XXI, concretamente, 
a tecnologia 3-D. 

 
                                                                         

Jean Pierre Houdin (filme interactivo KHEOPS Révélé)


