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CENA TEMPO VIDEO ÁUDIO 

1 00’00” 

00’11” 

 

Em tela preta: 

“Através da outra pessoa, o indivíduo pode 

perceber o seu próprio sentido, conhecer-se 

a si mesmo.” 

— Lydia Clark 

   

 

2 00’12” 

01’11” 

FADE IN: 

 

Dois ângulos da peça Parede Simbiótica.   

 

Reflexo numa espécie de metal.  

 

Primeiro plano em ALESSANDRA.  

 

Plano zenital: NUNO brinca com sua filha, 

sentados ao chão.   

 

Zoom numa peça. 

 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“A Mameluca é o reflexo do que somos 

como indivíduos, do que queremos passar 

para o mundo e para nós mesmos. Onde a 

gente está sempre buscando evoluir na vida 

e como seres humanos. Então porque não 

querer o melhor para os outros que estão a 

nossa volta e para quem a gente tem a 

oportunidade de passar alguma mensagem 

através do nosso design?” 

3 00’12” 

01’34” 

Zoom numa peça. 

 

Primeiro plano em NUNO. 

 

Confraternização em família.  

Música instrumental. 

 

NUNO: 

“Nós acreditamos que o design é uma 

linguagem que usamos para realmente 

entrar em contato com as pessoas para 

transmitir aquilo que nós queremos. Então 

nesse sentido a gente usa o design para 

falar com as pessoas e com o mundo em 

geral e tentar atingi-los sobre isso.” 

 

4 01’35” 

02’00” 

Confraternização em família. 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA.  

 

ALESSRANDRA e sua filha.  

 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“Eu não me vejo diferente no trabalho e na 

minha vida pessoal. Eu sou o reflexo do que 

eu apresento. As ideias que eu passo no 



 design são as ideias que eu quero passar 

para as minhas filhas e para quem está no 

meu entorno.” 

 

5 02’01” 

02’29” 

Mesa Mameluca.  

 

Poltrona vermelha.  

 

Primeiro plano em NUNO. 

 

NUNO no notebook.  

 

 

Música instrumental. 

 

NUNO: 

“Somos muito sinceros nas peças que 

fazemos. Não me sinto obrigado a fazer 

mais cadeiras, mais mesas ou móveis 

dourados porque está na moda. Então a 

gente trabalha muito à margem. Isso é uma 

das características que temos. Eu nem sei 

se é uma qualidade, mas nós somos muito 

sinceros naquilo que fazemos. Se eu deixar 

de ser verdadeiro para tentar agradar um ou 

outro, já deixou de fazer sentido.”    

 

6 02’30” 

02’50” 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA.  

 

Peça Mameluca. Uma mão encosta, 

lentamente, em seus fios. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“De repente nem precisam lembrar do meu 

nome, mas lembrar de alguma memória que 

a minha peça tenha dado a elas. Isso é 

bom. Para mim já estaria valendo.” 

  

7 02’52” 

03’17” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em NUNO. 

 

NUNO andando de bicicleta.  

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

NUNO: 

“Tem aquela história: a vida é só uma e 

quando cai o pano, acabou. Então temos de 

arriscar tudo, arrependimento não faz mal a 

ninguém, e se não der certo a gente 

recomeça de novo, levanta, sacode a poeira 

dá a volta por cima. Porque só assim vale a 

pena.” 

 

8 03’18” 

03’45” 

 

FADE IN: 

 

ALESSANDRA, na praia, molhada do mar.  

 

Primeiro plano em ALESSANDRA. 

 

Um peça em um pequeno deck. Câmera 

sobe e árvores surgem.  

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“Eu enxergo a vida com muita gratidão. São 

poucas as pessoas que tem a oportunidade 

de fazer o que amam, de fazer o que 

acreditam e continuar tendo sonhos.” 



 

FADE OUT.  

 

9 03’50” 

04’50” 

ABERTURA  

10 04’51” 

05’43” 

FADE IN: 

 

Fachada de um prédio. Em legenda: Estúdio 

Mameluca. Botafogo — Rio de Janeiro. 

 

Cálculos num papel.  

 

Plantas de projetos na parede. 

 

Cachorro dormindo e ALESSANDRA 

trabalhando num computador.  

 

Objetos decorativos na mesa de trabalho de 

NUNO. Aos poucos NUNO toma foco e 

folheira um livro.  

 

Funcionário em um computador. Em seguida, 

ALESSANDRA trabalhando numa peça. 

 

Música Instrumental. 

 

LOC OFF ALESSANDRA: 

“Eu considero a Mameluca ousada no 

sentido de estar buscando algo novo. 

Estamos sempre tentando permear no limite 

do design com outras atividades, como 

arquitetura. Lidando com a emoção, com a 

psicologia, com as artes. Estamos sempre 

no máximo da extremidade do design 

possível.”  

11 05’44” 

06’28” 

NUNO trabalhando com cordas numa peça. 

 

Plano zenital: peça verde se distanciando. 

Música Instrumental. 

 

LOC OFF NUNO: 

“A gente pensa quando está fazendo a peça 

que ela tem de passar uma mensagem. 

Pensamos muito para não ser somente 

mais uma peça. Acho que ela não passa 

uma mensagem por si só. A gente tem dois 

ou três meses de muita pesquisa até chegar 

no que vai ser o objeto: se será uma 

cadeira, uma mesa, uma peça para 

decoração. Quando chegamos na 

concepção do objeto, já sabemos qual será 

a ideia principal, o eixo da peça. Qual é a 

história, qual é a mensagem que ela tem de 

passar.”  

 

12 06’29” 

06’53” 

Duas cadeiras. 

 

Foto de homens sentados em bancos 

Mameluca. 

Música Instrumental. 

 

LOC OFF ALESSANDRA: 

“Pela Mameluca estar mais preocupada com 



 

Peça com três triângulos.  

a fidelidade à ideia, às vezes ficamos 

aquém do que o mercado industrial precisa: 

que é preço e um tipo de produção 

específica para o que a indústria tem a 

oferecer. Então a gente acaba ficando 

desvinculado.”  

 

13 06’54” 

07’04” 

Peça Mameluca.  

 

Primeiro plano em NUNO. 

  

Música Instrumental. 

 

NUNO: 

“Algumas vezes, a nível de mercado, pode 

ser que a gente não seja tão compreendido 

como eu queria, mas eu não lembro de uma 

peça que as pessoas não entenderam o 

conceito dela.” 

 

14 07’05” 

07’20” 

Plano aberto: vários tipos de peças. 

 

Galeria com peças Mameluca.  

 

 

 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“No mercado de galerias, que é onde a 

gente atua, o design brasileiro, reconhecido 

hoje, são os modernistas. E o design 

contemporâneo ainda está sendo 

discutindo, conversado e analisado.”   

 

15 07’21” 

07’37” 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA. 

 

Peça avermelhada.  

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“A Mameluca está abrindo um espaço no 

mercado que ainda é muito novo, até lá 

fora. Que é este limite do design com a arte; 

do objeto de arte que tem uma utilidade.” 

   

16 07’38” 

08’52” 

Primeiro plano em NUNO. 

 

Fotos de a peça da “Parede Simbiótica” 

sendo montada.  

 

Duas mulheres sentadas na Parede 

Simbiótica. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

NUNO: 

“Na hora em que você apresenta suas 

peças numa feira de arte, a princípio você já 

fez um filtro ali na porta em que as pessoas 

já vão prontas a ver algo diferente. Então 

quando as pessoas chegam, já chegam 

com uma outra cabeça; perguntam, querem 

saber, e funciona. Isso da gente ser design-

arte, e o fato de a gente apresentar na feira, 

acho que fica bem mais fácil. A resposta 



fora da feita, é melhor no exterior do que 

aqui. Essa obra nossa, A Parede, foi 

chamada para ir a Paris. Mas aqui ela 

nunca foi chamada para ser exposta. A não 

ser quando nós nos propusemos a 

apresentá-la. Aqui é difícil trabalhar fora das 

paredes dos museus e das galerias e das 

feiras, é bem complicado para nós. A gente 

várias vezes chega, apresenta e as pessoas 

dizem: ‘Nossa que espetáculo, lindo. Vai 

ficar ótima na vitrine para chamar atenção.’ 

Então, não é que o grande público vai 

entender e gostar daquilo que nós 

fazemos.”  

 

17 09’01” 

09’51” 

 

FADE IN:  

 

Peças Mameluca de diferentes ângulos. 

 

Primeiro plano do entrevistado Jonas 

Bergamin.  

 

Peça Mameluca.  

 

 

Música instrumental. 

 

JONAS: 

“A Mameluca é um projeto bem arrojado, 

com coragem de fazer obras de difícil 

colocação. São objetos que passam um 

pouco do design e entram no conceito de 

arte contemporânea, buscando romper e 

fazer algo novo. Eles ainda não caíram no 

maneirismo de ficar repetindo fórmulas ou 

em projetos que já deram certo e fazer disso 

um comércio. Eles tem o comércio como 

segundo plano. A intenção maior deles é 

criar e produzir obras novas.” 

 

18 09’52” 

10’42” 

Primeiro plano da entrevistada Carolyna 

Aguiar.  

 

Livros em uma estante.  

 

Peças de ângulos variados.  

 

 

Música instrumental. 

 

CAROLYNA: 

“Um artista que trabalha com a madeira, ele 

vai lá, passa trinta anos pesquisando o veio 

da madeira, a sensibilidade, como ela se 

parece com uma pele. Artistas que 

trabalham com o peso dela. Não são essas 

as perguntas da Mameluca. Às vezes o 

objeto é gelado. Às vezes o objeto é duro. 

Às vezes o objeto é agradável, mole. 

Depende da proposta deles. A proposta é 

primeiro em cima do pensamento, primeiro 

do desafio, depois do material e da 

construção do embate nele. A cada 



exposição da Mameluca ela te surpreende. 

Ela nunca está no mesmo lugar, nunca faz o 

esperado.”  

 

19 10’43” Primeiro plano em Jonas. 

 

NUNO e ALESSANDRA no estúdio. 

 

Peças da Mameluca. 

Música instrumental. 

 

JONAS: 

“Eu diria que a Mameluca... Eles são 

designers. Eles criam peças. Sempre estão 

experimentando coisas novas sem estarem 

presos somente ao estilo, a estética e a 

anatomia... Eles vão além. E indo além, eles 

já invadem um espaço da Arte 

Contemporânea. É uma criação. Eles não 

estão apenas desenvolvendo uma cadeira 

com estilo, bem polida. Na maioria das 

vezes, eles estão fazendo uma cadeira que 

tem conceito. Ao ter conceito, eles já podem 

ter uma pegada de arte contemporânea. 

Eles são limítrofes: um pouco design um 

pouco artistas contemporâneos.” 

  

20 11’37” 

11’59” 

Close-up: ALESSANDRA trabalhando num 

boneco. 

 

Primeiro plano em Carolyna Aguiar. 

Música instrumental. 

 

CAROLYNA: 

“Como provocação, eles são artistas. Como 

pessoas que se interessam pela harmonia e 

pela belo — que eles tem isso — eles são 

designers. Eles tem o interesse que a arte 

chegue para alguém que desconhece aquilo 

como um vínculo intelectual.”   

 

21 12’00” 

12’32” 

Ângulos variados da Parede Simbiótica. 

 

Sobre uma pedra, bonecos coloridos 

interagindo entre si. Em legenda: Surubão. 

 

Ângulos variados de uma peça. Em legenda: 

Antropófago.  

Música instrumental. 

 

LOC OFF JONAS: 

“Eles não são designers — com a intenção 

pura da palavra — de fazer algo com estilo 

ou com bossa. As obras deles tem mais do 

que estilo e bossa. Existe uma interação, 

você tem uma proposta que tem humor, que 

tem surpresa, vai um pouco além de ser um 

móvel. A utilidade não é o foco. A parte 

escultórica, a criação e a provocação é a 

questão deles.” 

 



22 12’33” 

12’55” 

ALESSANDRA E NUNO analisando um 

projeto no notebook.  

 

Primeiro plano em Carolyna Aguiar. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

 

CAROLYNA: 

“A Alessandra e o Nuno são muito estetas, 

então ao mesmo tempo em que eles estão 

fazendo um objeto provocador, o final da 

peça é muito bonita. Nem sei se é a 

preocupação deles, mas eles têm isso no 

talento. O final acaba por ser harmônico. 

Belo.” 

 

23 12’58” 

13’53” 

FADE IN: 

 

Foto de Lydia Clark jovem.  

 

Primeiro plano em ALESSANDRA. 

 

 

ALESSANDRA: 

“Teve uma etapa antes quando a gente 

abriu a Clark Art Center. Seria um espaço 

expositivo para design, onde estaria 

abrigada a associação cultural e também 

meu ateliê. Então eu estaria com essas três 

funções andando no mesmo espaço. As 

primeiras duas exposições foram super 

bacanas, fizemos trabalhos legais, muito 

divertidos, e foi quando a associação saiu e 

pensamos em fazer uma marca e nos 

dedicar a isso. Daí eu falei: ‘Olha, não vou 

conseguir fazer mais exposições curadas 

nem nada disso, então vamos fechar tudo e 

se dedicar apenas a Mameluca.” 

  

24 13’54” 

14’27” 

 

Foto familiar em preta e branca. 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA.  

ALESSANDRA: 

“Foi um momento de muita tensão familiar 

que me fez sair daquele ciclo vicioso. Eu 

precisava voltar a ser eu e a ter os meus 

próprios objetivos independente e 

individuais junto do Nuno. E na época a 

gente já tinha começado a desenvolver 

projetos em parceria; e foi quando ele me 

sugeriu: ‘Vamos fazer alguma coisa, eu saio 

da onde eu tô e vamos fazer algo juntos que 

nós dois acreditamos.” 

 

25 14’28” 

14’04” 

Plano zenital: uma mulher sobre um lençol 

vermelho (ângulos diversos). 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA. 

ALESSANDRA: 

“Claro que na primeira coleção eu precisava 

expulsar aqueles quinze anos. E eu falei 

para o Nuno que precisávamos fazer 

alguma coisa que não fosse inspirada na 

Lydia — mas claro, ter a inspiração era 



inevitável porque eu precisava jogar todos 

aqueles quinze anos de informações que eu 

vinha absorvendo, mas também vinha com 

uma pitada de puxão de orelha na família, 

que é a questão do rompimento: até onde 

acaba a criação de uma pessoa e começa a 

da outra.” 

 

26 14’15” 

15’30” 

Primeiro plano de ALSSANDRA. 

 

Foto de Lydia Clark.  

ALESSANDRA: 

“Quando você coloca a cara a tapa na frente 

para as pessoas te analisarem e analisarem 

suas percepções através de alguma outra 

coisa, é muito difícil. E você ter uma sombra 

— pode ser uma luz ou uma sombra, 

depende da forma como você vê. Ou da 

forma como as pessoas jogam isso para 

cima de você.”  

 

27 15’31” 

16’29” 

Primeiro plano em NUNO. 

 

Estante retangular.  

NUNO: 

“Tem um conjunto de objetos nossos que 

bebem muito da fonte da Lydia. A gente tem 

cadeiras feitas com carretéis da rua. As 

obras finais da Lydia eram feitas com 

objetos mundanos, normais, como bolsa de 

plástico e pedra... Mas da nossa parte, 

nunca propositado. Por exemplo: a primeira 

peça que eu fiz, foi uma estante, e a estante 

mexe. Os bichos da Lydia todos mexiam. 

Daí me perguntaram: ‘Ah, foi inspirado nos 

bichos da Lydia...’, e eu respondi: ‘Não, 

cara, na verdade foi inspirado em um 

brinquedo de criança que são várias tábuas 

com uma fita e se você rodar a primeira as 

outras rodam. Não tem nada de Lydia.’ Mas 

na verdade a Lydia tinha coisas que eu 

queria ter com essa própria estante, onde a 

pessoa faria a sua estante, depois a rodaria 

e construiria um novo modelo. Acabou que 

cada um construiu sua própria obra de arte. 

E as nossas peças todas são interativas, 

coisa que a Lydia tinha. Faz parte da nossa 

essência, a gente gosta de mexer com as 

pessoas e que as pessoas mexam com as 

nossas obras. Sempre foi algo muito 

sensorial.”  



28 16’30” 

17’00” 

Fotos de ALESSANDRA criança com a 

família. 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA.  

 

Foto Lydia Clark.  

ALESSANDRA: 

“Depois de conhecer o trabalho da minha 

avó, e perceber que a expulsaram também 

da área das artes e não aceitarem ela na 

psicologia, me fez refletir e pensar que não 

existe apenas aqueles caminhos que foram 

trilhados e que as pessoas definiram em 

formações. Você tem diversas linhas de 

construção que permeiam entre as áreas.” 

  

29 17’01” 

17’38” 

Foto Lydia Clark. 

 

Primeiro plano de ALESSANDRA. 

 

ALESSANDRA à mesa ao telefone.  

 

FADE OUT. 

ALESSANDRA: 

“O intuito dela era falar que ela não era 

artista, e as pessoas que estavam no 

mundo eram os artistas. Eram as pessoas 

que viam as coisas a sua volta. E esse pra 

mim foi o grande ensinamento. E a partir do 

momento em que eu percebi que a ideia de 

uma obra de arte, de um objeto, era poder 

trazer algo para sua vida e não fazer parte 

dela, eu compreendi que eu tinha meu 

próprio caminho a seguir independente de 

qualquer coisa.”  

 

30 17’41” 

18’05” 

FADE IN: 

 

ALESSANDRA e NUNO numa mesa, 

escrevendo em um papel.  

Música instrumental. 

 

LOC OFF ALESSANDRA: 

“Ele é persistente, sempre correndo atrás do 

que ele acredita ser o melhor. Isso às vezes 

não é tão bom quando você não tem a 

mesma opinião que a dele. Mas ele vai 

tentando te convencer até conseguir 

mecanismos e ferramentas para fazer com 

que você veja que a forma dele está correta 

ou é uma das formas corretas.” 

  

31 18’06” 

18’40” 

ALESSANDRA jogando vôlei.  

 

ALESSANDRA cortando uma cartolina 

circular.  

Música instrumental. 

 

LOC OFF NUNO: 

“É uma força da natureza. Tem de ser muito 

bom para a Mameluca. Ela não se cansa. 

Então ela está o tempo todo empurrando, 

empurrando, mesmo quando eu quero estar 

mais quieto, acabar algum projeto, ela já 

está na próxima coleção, sempre fazendo 

as coisas acontecerem. Isso é algo muito 



bom da Ale. Quando a gente está acabando 

uma exposição, e eu ainda estou montando 

as coisas, a Ale já está pensando nas 

próximas. Isso é ótimo para Mameluca, 

porque todo ano a gente está lançando uma 

coleção — ou duas — e ela é a força que 

vai empurrando isso tudo.”  

 

32 18’41” 

19’14” 

ALESSANDRO e NUNO em frente ao 

notebook. Ela sugere algo na tela do 

computador.  

 

NUNO escreve em um papel. ALESSANDRA 

observa.  

 

NUNO trabalha numa peça.  

Música instrumental. 

 

LOC OFF ALESSANDRA: 

“Algumas vezes eu acabo tendo de ceder e 

adaptar as minhas necessidades a 

realidade que o Nuno apresenta, ou vice-

versa, ele também tenta adaptar a 

funcionalidade e a produção num conceito 

que eu acredito muito. Mas normalmente a 

gente acaba, por mais que seja tendencioso 

para um lado ou para o outro, adaptando 

dos dois.” 

 

33 19’15” 

19’52” 

Plano aberto: ALESSANDRA e NUNO 

trabalham no estúdio.  

 

Primeiro plano em NUNO.  

 

ALESSANDRA e NUNO assistem televisão 

no sofá de casa. 

Música instrumental. 

 

NUNO: 

“A única coisa que a gente não faz junto é a 

produção. Todo o resto a gente divide 50 a 

50 quando possível, porque é muito 

complicado trabalhar 50 a 50, pois duas 

cabeças criativas não são fáceis. E o 

problema disso é que quando saíamos 

daqui e vamos para casa, não existe isso de 

bater a porta, muitas vezes a gente vai junto 

de carro. O desafio mesmo é esquecer o 

que acontece em casa e não trazer para cá, 

e vice-versa. Mas se não fosse assim, dois 

temperamentos diferentes, nem a 

Mameluca existiria.”  

 

34 19’53” 

20’27” 

Primeiro plano em ALESSANDRA.  

 

NUNO escrevendo com uma mão e, com a 

outra, mexendo num projeto no notebook. 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“Eu realmente acho que a minha forma de 

pensar é através de um conceito geral e ir 

fechando, fechando, fechando até chegar 

em alguma coisa. Já o Nuno é o inverso, ele 



sai de um núcleo e vai se abrindo. Então 

acaba sendo formas completamente 

diferente, mas que a gente chega a um fio 

condutor que é essencial para o objeto. Isso 

é o que faz nossa relação dar certo no final.” 

 

35 20’28” 

20’52” 

Primeiro plano de NUNO. 

 

NUNO no notebook.  

 

 

Música instrumental. 

 

NUNO: 

“A Ale consegue fazer eu ver o contexto 

todo. Na cabeça dela, ela já consegue 

montar todas as peças, e eu parto do 

detalhe para o resto, fazendo meus Power 

Point e Excel que eu fazia no mundo da 

consultoria. Então tem de ter uma estrutura 

para eu partir, e a Ale já parte de algo mais 

abstrato, mais amplo, fechando o círculo.”   

 

36 20’53” 

21’37” 

ALESSANDRA NO ateliê.  

 

Primeiro plano de NUNO. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

NUNO:  

“A gente vive isso. Tem o momento da 

montagem e da exposição e são assim, 

semanas e meses infernais para nós, 

porque temos cabeças diferentes. Enquanto 

eu estou na montagem a Ale já está 

circulando e indo falar com as pessoas, 

convidando-as para vir ver a exposição. Na 

hora do design, eu desenho, fico todo 

empolgado, e ela diz: ‘Não, era mais legal 

se fosse assim’. Realmente até era, mas 

tem coisas que não dá para ser assim. 

Então o maior desafio é conseguir fazer as 

pazes entre a vida profissional e a vida 

pessoal e tentar fazer isso tudo andar.”  

 

37 21’42” 

22’23” 

FADE IN: 

 

ALESSANDRA sentada na beira da praia. 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA. 

 

Parede com pedaços de madeira alongados. 

Em legenda: Parede Simbiótica. 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“Quando a gente fez a ruptura dos trabalhos 

inspirados em arte e em outros artistas e 

começamos a ter os nossos próprios 

insights, as nossas próprias percepções 

artísticas, foi um momento de grande 

mudança para a gente. Isso pode ser 



retratado na Parede Simbiótica. Foi a peça 

que fez a gente tomar conta das nossas 

vidas e nos responsabilizar pela essência 

da criação.”  

 

38 22’24” 

23’18” 

 

ALESSADRA e NUNO em frente ao 

notebook. 

 

Primeiro plano em NUNO. 

Música instrumental. 

 

NUNO:  

“Quando eu comecei a trabalhar com a Ale, 

e comecei a fazer design, eu já tinha um 

conjunto de coisas na minha cabeça que eu 

tinha idealizado, de peças que eu já sabia 

que eu queria fazer, e eu lembro que nas 

nossas primeiras discussões, para mim 

vinha primeiro o objeto e depois descontruir 

a história do objeto; e a Ale dizia que 

precisava de um contexto para depois 

desenvolver em cima disso. Então aí a 

gente já divergia. Hoje em dia, eu nunca 

parto de um objeto. Inspiração por si só eu 

não tenho. Temos inspiração no momento 

de pensar um tema, o que a coleção quer 

fazer, qual é a história que a coleção quer 

contar, e depois em cima disso a gente 

trabalho isso.” 

  

39 23’19” 

24’04” 

Em meia a mata e pedras, ALESSANDRA 

deitada sobre o pufe Surubão. 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA. 

 

 Peça. Em legenda: Mini Estruturas.  

 

Peça em madeira. Em legenda: Caixa de 

Fósforo.  

 

 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA: 

“É estar experimentando. É estar buscando 

coisas novas, materiais novos, sensações 

novas, e é bacana porque a gente está 

sempre repensando nas coisas que também 

fez. Repensando a forma dos objetos, 

porque você pode ter a mesma forma, mas 

na hora em que você muda a escala, muda 

a função, e altera a percepção da peça em 

relação ao ambiente, espaço, a pessoa. 

Então a gente fez uma série de miniaturas 

com os mesmos desenhos de peças nossas 

de mobiliários grandes, pesados e que 

trouxeram uma outra percepção.”  

40 24’05” 

24’44” 

ALESSANDRA com um boneco amarelo em 

mãos.  

 

Música instrumental. 

 

NUNO:  



Primeiro plano em NUNO. “Função tem de ter. Obrigatoriamente a 

função é indiscutível para nós. Temos uma 

ou duas peças que realmente esquecemos 

a função, esquecemos de deixá-las de lado. 

E como artista também é complicado, 

porque elas tem sempre uma função. Então 

tem de ser uma coisa aí no meio. Qual é 

mais? Acho que tem mais um aspecto de 

arte, porque a gente tem uma preocupação 

muito grande com a estética e o que aquele 

objeto comunica, e muito menos na função. 

Pode ter alguma peça menos ergonômica, 

que quem olha de fora vai achar que aquilo 

é um erro, mas na verdade, para atender os 

outros parâmetros que nós nos 

preocupamos mais, nós precisamos abdicar 

disso — não é que a cadeira não tenha de 

ter o tamanho e a altura certa. Então, nem 

mais artista nem mais designer, a gente 

tinha de encontrar alguma coisa aí no meio.” 

  

41 24’45” 

25’19” 

ALESSANDRA, no estúdio, mexendo no 

notebook. 

 

Primeiro plano em ALESSANDRA. 

Música instrumental. 

 

ALESSANDRA:  

“Eu acredito que a gente está sempre 

buscando os limites do design. E isso faz 

com que as pessoas não entendam o que a 

gente é. E hoje não me preocupa, até 

porque nem eu sei o que que eu sou. Não 

sei se eu me considero design, não sei se 

eu me considero artista...” 

 

42 25’20” 

25’57” 

Água escorrendo por uma pedra junto de 

uma peça da Mameluca.  

 

Primeiro plano em NUNO. 

Música instrumental. 

 

NUNO:  

“Nossa identidade mesmo é provocar uma 

reação nas pessoas. Independente se a 

gente faz para contar nossa história 

(sempre que contas uma história, alguém 

tem de ouvir). Nosso primeiro objetivo é que 

todas as nossas peças têm de causar 

alguma estranheza. A ideia mesmo é 

sempre instigar as pessoas a pensar um 

pouquinho em alguma coisa. Não 

obrigatoriamente na mesa, na cadeira, mas 



o porquê das coisas que nós estamos 

apresentando. Esse é o principal lema que 

temos.” 

  

43 26’04” 

28’45” 

NUNO praticando arco e flecha.  

 

Peça em meio a mata: Em legenda: Abrigo. 

 

ALESSANDRA, nas pedras, junto da peça 

Surubão.  

 

Poltrona em vermelho. Em legenda: Vênus. 

 

Cadeira branca em meio a pedras e uma 

cascata. Em legenda: Hedonê.  

 

ALESSANDRA sentada na poltrona Vênus.  

 

NUNO andando de bicicleta, depois, 

trabalhando no estúdio.   

 

ALESSANDRA indo em direção ao mar no 

Rio de Janeiro.   

 

Cadeira de balanço colorida. Em legenda: 

Supra.  

 

Dedos tocando os fios de uma peça. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

 

44 28’46” 

29’47” 

Plano aberto: exterior da casa em Araras.  

 

NUNO brinca com a sua filha.  

 

ALESSANDRA cortando alcaparra em um 

prato.  

 

Imagens do ambiente exterior da casa em 

Araras.  

 

Confraternização com amigos. 

 

 

 

Sons da natureza.  

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF ALESSANDRA:  

“Araras é um lugar que não temos de 

pensar. Só tem de viver, curtir, descansar. É 

um lugar que parece que é um portal da não 

vida, do que está acontecendo no mundo. É 

tão bom não ter televisão. É tão bom às 

vezes quando a internet cai. Tem até essas 

influências externas que vivem sendo 

jogadas a nossa frente. De repente não tem 

nada. E a gente tem de aprender a conviver. 



 Isso é muito bom.  

 

45 29’48” 

30’24” 

Close-up NUNO. 

 

Família no sofá.  

 

ALESSANDRA batendo em uma carne 

assada.  

 

NUNO andando de bicicleta.  

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF NUNO:  

“Araras é um porto-seguro para nós dois. 

Chega sexta-feira, ou quando é quinta à 

noite, e aquilo é um parentes que tem no 

meio da nossa semana. Entre sexta e 

domingo a gente consegue estar esquecido 

de tudo isso e é um casal sem brigas. Lá 

ninguém fala de trabalho, ela faz o 

churrasco que ela adora, eu ando de 

bicicleta que eu adoro, trato o jardim, corto 

as bananeiras, ela faz a ginástica dela, a 

gente está com as crianças... Realmente, a 

gente discute muito pouco.”   

 

46 30’25” 

30’41” 

Filha de NUNO e ALESSANDRA atrás do 

sofá. Depois no balanço. E junta dos pais.  

 

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF ALESSANDRA:  

“Acho que problemas são coisas da nossa 

cabeça. Se você parar pra pensar que eles 

são simplesmente quebra-molas que você 

tem de reduzir e passar com mais calma, 

acho que fica tudo mais fácil.” 

 

47 30’42” 

31’25” 

 

Filha do casal junto dos pais.  

 

Close-up em NUNO. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

LOC OFF ALESSANDRA:  

“Eu achava que a minha vida já estava 

resolvida. E eu já tinha um futuro 

programado que era o futuro que a vida já 

tinha proporcionado. Quando eu conheci o 

Nuno, foi como se tivesse um rebuliço e me 

fizesse repensar em todas as minhas 

vontades e meus desejos e a minha visão 

de futuro como pessoa. Descobrir novos 

caminhos, voltando ao que era eu, e o que 

queria para minha vida — que eu tinha 

esquecido por um tempo.” 

 

48 31’26” 

31’40” 

 

Em tela preta: 

Para quem veio me mostrar o caminho. 

 

Música instrumental.  



49 31’42” 

32’54” 

Créditos finais.  

 

Música instrumental. 

 


