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CENA TEMPO VIDEO ÁUDIO 

1 00’00” 

00’17” 

Em tela preta: 

“A verdade, fora da arte, é frita, prosaica e 

inexpressiva.” 

— Vianna Moog 

 

 

2 00’18” 

00’32” 

Uma claquete.  

 

Em primeiro plano, PEDRO e LEONARDO 

sentados um ao lado do outro. 

 

FADE OUT. 

Vozes dos documentaristas.  

 

ASSISTENTE DE DIREÇÃO: 

“Lattoog, take três, gravando.” 

 

LEONARDO: 

“Em relação ao...” 

 

PEDRO: 

“Tu falou pra eu falar primeiro.” 

 

LEONARDO: 

“Eu falei: ‘Eu vou falar primeiro’. Mas pode 

falar primeiro...  

 

PEDRO: 

“Fala...” 

 

LEONARDO: 

“Vai, vai... pode falar primeiro... pode falar, 

pode falar...” 

 

3 00’35” 

01’15” 

FADE IN: 

 

PEDRO, num parque, sentado à beira de um 

lago na cidade de São Paulo. 

 

CASA DE PEDRO — SÃO PAULO  

PEDRO e LEONARDO trabalhando na 

oficina.  

 

Música instrumental. 

 

PEDRO: 

“A Lattoog foi um veículo, uma maneira da 

gente conseguir realizar todo projeto que 

quiséssemos. Como foi no início: ‘Vamos 

fazer uns móveis’. A gente decidia quais 

móveis iríamos desenhar e quais peças 

iríamos colocar, independentemente da 



Em primeiro plano, PEDRO e LEONARDO. 

 

PEDRO e LEONARDO conversando 

sentados num sofá. 

 

PEDRO ocupando-se com uma ferramenta 

na oficina.  

 

demanda. Decidíamos então, se os dois 

estavam com vontade de fazer. E não tinha 

empecilho nenhum. A gente começava fazer 

e não poupava esforços para realizar 

qualquer projeto.”  

4 01’16” 

01’49” 

LEONARDO, sentado em uma pedra, com as 

belezas naturais do Rio de Janeiro ao fundo.  

 

Sentado em uma cadeira da Lattoog, à beira-

mar. 

 

Sentado em pedras menores e desenhando 

uma cadeira num caderno.  

 

Uma madeira com uns pingentes 

pendurados.  

  

Música instrumental: 

 

LOC OFF LEONARDO: 

“A Lattoog me trouxe uma grande liberdade 

para direcionar qualquer impulso criativo 

que eu tivesse. Ter criado uma condição 

com a Lattoog para ter a oportunidade de 

decidir os passos para o meu rumo criativo 

e onde colocar a energia, em qual tipo de 

projeto e botar em prática ideias que se está 

a fim... Isso, pra mim, é o grande prêmio.”  

 

5 01’50” 

02’06” 

PEDRO, aos poucos, vai ganhando foco 

atrás de uma peça da Lattoog. 

 

Mãos organizando pequenas peças em 

madeira. 

 

Mãos raspando uma madeira.  

Música instrumental: 

 

LOC OFF PEDRO: 

“A Lattoog criou esta liberdade de escolhas, 

de impulsos criativos. É um grande 

divertimento você poder escolher os 

projetos e fazer do seu jeito.” 

 

6 02’07” 

03’04” 

LEONARDO orientando uma funcionária em 

frente ao computador. 

 

Mãos trabalhando numa peça. 

 

LEONARDO e PEDRO analisando uma peça, 

enquanto LEONARDO à risca com um lápis. 

 

LEONARDO, sentado na Pedra do Arpoador, 

admirando o horizonte. 

 

Em primeiro plano, PEDRO e LEONARDO. 

 

PEDRO e LEOANARDO, em pé, um ao lado 

do outro. 

 

Mãos movimentam-se junto a um caderno de 

Música instrumental: 

 

LEONARDO: 

“A gente se encontra, muitas vezes, 

investindo em ideias e projetos que nem 

tem uma demanda de clientes e nem serão 

os mais rentáveis, mas serão os mais 

prazerosos. Vão ser os que nos trarão uma 

satisfação como artista, como profissional. E 

muitas vezes, olhando para trás um pouco, 

a gente vê que, tudo que vendemos hoje, 

entregamos para o mercado e para as 

pessoas, é tudo energia que a gente 

colocou em criações que ninguém 

demandou. E fizemos porque 

acreditávamos. Então isso virou o nosso 

mantra. Se a gente tem uma ideia da qual 



desenho. 

 

  

 

  

acreditamos, mesmo que ninguém mais 

acredite, não importa, a gente vai lá e faz, 

demonstrando para si mesmo que a ideia é 

legal e vai gerar negócio.” 

7 03’05” 

03’33” 

LEONARDO analisando um projeto numa tela 

de computador. 

 

Do alto de um edifício, analisa o horizonte.  

 

PEDRO observa uma lagoa cercada de 

natureza verde. 

 

LEONARDO e PEDRO, um ao lado do outro.   

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental: 

 

LOC OFF PEDRO: 

“Cada um tem seu ponto de vista, mas isso 

é colocado de forma cristalina, onde 

nenhum esconde nada do outro, gerando 

confiança e se tornando um dos pilares da 

Lattoog.” 

8 03’39” 

04’41” 

ABERTURA  

9 04’42” 

06’40” 

FADE IN: 

 

Exterior da casa de PEDRO, em São Paulo. 

 

PEDRO abre a janela da casa. 

 

Fundos da residência.  

 

PEDRO desce as escadas de dentro da casa. 

Em seguida, caminha ao lado da residência. 

 

Em seu estúdio, PEDRO Corta um papelão 

que está sobre uma mesa.  

 

Mexe em grandes gravuras. 

 

Desenho em um quadro.  

 

Imagens variadas de arte: pinturas, 

artesanatos etc.  

 

Primeiro plano em PEDRO. 

 

PEDRO, sentado à mesa, bebendo uma 

xícara de café.  

 

Som ambiente.  

 

Música instrumental. 

 

PEDRO: 

“A relação com a inspiração, no meu caso, é 

muito ligado no meu trabalho paralelo de 

artes plásticas. Sempre foi um flerte, sempre 

foi um encanto meu. Eu sempre tive ligação 

do tipo: ‘Ah, de quem é esta obra aqui?’ Eu 

gostava das coisas visuais. Eu não sei se foi 

uma influência, mas meu pai, apesar de eu 

ter ido conviver com ele já com vinte anos, 

já tinha uma experiência das artes. Ele já 

tinha feito alguns trabalhos, mesmo indo 

estudar psicologia, mas ele sempre fez arte. 

Sempre pintou e criou objetos muito 

interessantes. E eu acho que aprendi com 

ele a parte de execução.  

 



10 06’41” 

07’07” 

 

PEDRO organiza algumas folhas com 

desenhos. 

 

Desenhos.  

 

Escultura presa à parede.  

 

 

  

 

  

Música instrumental. 

 

PEDRO: 

“Psicologicamente, o que isto faz? É o 

prazer próprio, uma interlocução entre o 

artista e a peça que tem um determinado 

fim. Mas aquele meio ali é muito importante, 

de como você vai resolvendo a sua visão, o 

seu entendimento com a peça, com a arte, 

independentemente se é uma pintura ou 

uma escultura.” 

  

11 07’08” 

08’57” 

Miniatura de uma cadeira Pantosh. 

 

Primeiro plano em PEDRO. 

 

PEDRO lixando uma peça. 

 

Imagem de duas peças em sequência.  

 

PEDRO, LEONARDO e um amigo analisam 

uma criação da Lattoog. 

 

Plano aberto: Ateliê Lattoog. Cadeiras, sofás, 

quadros, estantes etc.  

 

Cadeira na orla da praia do Rio de Janeiro. 

Pão de Açúcar ao fundo.  

 

 

  

 

 

 

 

Música instrumental. 

 

PEDRO: 

“A essência do móvel é o retrabalho. É a 

dinâmica que você tem na hora de projetar 

ou na hora de refazer um braço dez vezes. 

Você montar a peça e ficar olhando ela de 

todas as formas e de todos os ângulos, 

vendo se aquilo te diz alguma coisa ou se 

alguma curva está te incomodando. Eu acho 

que a inspiração é este trabalho diário, de 

reolhar, reavaliar, reanalisar 

incansavelmente até aquela peça te dar um 

prazer de vê-la muito bem acabada, muito 

bem estruturada. Sem falar na ergonomia, 

que é um outro processo, de saber qual é o 

seu prazer na hora de sentar, se não está 

muito para frente ou muito para trás, ou se 

aquilo te traz uma sensação boa. Além de 

você gostar da peça visualmente, ela tem 

de entregar esse prazer de acomodar-se 

nela e funcionar bem.   

 

12 08’58’ 

09’41” 

LEONARDO, em primeiro plano, sentado no 

sofá de seu apartamento no Rio de Janeiro.  

 

Croquis de sua mãe.  

 

LEONARDO rabiscando num caderno. 

 

Desenhos de cadeiras de LEONARDO.  

 

Música instrumental: 

 

LEONARDO: 

“Meus pais são do meio da moda. Cresci 

vendo minha mãe rabiscando os modelos 

dela, desenhando compulsivamente... E eu 

sempre reparava na minha mãe. Ela tinha 

um desenho extremamente detalhista. Ela ia 

desenhar um modelo e desenhava a 

estampa toda, bem metódica. Até bem 



diferente do meu desenho, que é mais 

nervoso, certamente menos detalhista que o 

dela. Mais rápido, talvez.” 

 

13 09’42” 

10’23” 

Primeiro plano em LEONARDO. 

 

 

Música instrumental: 

 

LEONARDO: 

“Em algum momento da minha vida eu 

comecei a manifestar meu interesse por 

arquitetura. Naquele momento que você 

começa a pensar o que vai fazer 

profissionalmente. E assim eu fiz, comecei 

estudando Arquitetura. Tive muitas 

influências para não estudá-la — cheguei a 

começar Engenharia. Mas hoje o cenário 

mudou um pouco. Na época em que eu fui 

estudar, a indústria criativa não tinha a 

mesma força, então qualquer coisa nesse 

sentido era visto como uma tacada não 

muito boa profissionalmente. Hoje já é 

diferente.” 

 

14 10’24” 

10’37” 

Desenhos de projetos de LEONARDO.   

 

Música instrumental: 

 

LEONARDO: 

“Em algum momento o destino foi me 

levando para trabalhar com mobiliário, que 

eu encaro como uma micro Arquitetura. 

Princípios de desenhos e técnicas são muito 

parecidos.”  

 

15 10’38” 

11’49” 

Primeiro plano em LEONARDO.  

 

Sentado na Pedra do Arpoador. Horizonte 

azul. 

 

Foto de LEONARDO, ainda jovem, em 

Londres.  

 

Fax do croqui de um pufe. 

 

Imagem do pufe. 

 

PEDRO e LEONARDO, jovens, montando 

uma cadeira.  

Música instrumental: 

 

LEONARDO: 

A Pedra do Arpoador foi uma plataforma que 

eu usei para pensar, refletir e tomar 

decisões. Talvez por ali pela Pedra eu tenha 

decido algumas mudanças na vida. A maior 

decisão de ruptura, certamente foi ter ido 

morar em Londres. Minhas primeiras férias 

no Brasil depois de um ano, foram 

decepcionantes. Eu fiquei com saudade de 

Londres. Nas férias seguintes, eu me 

planejei um pouquinho para fazer algumas 

coisas com o Pedro. Ele tinha um estúdio, e 



 

LEONARDO, jovem, riscando uma cadeira 

que está sobre uma mesa.  

 

 

 

 

 

  

eu tinha mandado a ele um fax do croqui de 

uma peça que era um sofá — um pufe, uma 

poltrona, a gente não sabe até hoje como 

chamar isso — e o Pedro disse: ‘Poxa, 

vamos fazer esse negócio. Quando você 

vier aqui a gente começa e embarca nisso’. 

Então eu passei umas férias aqui, um pouco 

fazendo isso. E foi divertidíssimo.” 

16 11’50” 

14’00” 

Primeiro plano em LEONARDO.  

 

Maquete de um imóvel de três pisos. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental: 

 

LEONARDO: 

“Nessa época, em torno de 2002 ou 2003, 

pintou um projeto, uma demanda de amigos 

de amigos para uma casa em Hong Kong, 

no topo de uma colina. Quando eu recebi 

essa demanda, eu fiquei extremamente 

animado. Porque é muito difícil para um 

jovem arquiteto receber uma demanda de 

qualquer projeto. Ainda mais um projeto que 

dá para fazer uma criação autoral e com 

uma grande visibilidade. Era perfeito, era 

exatamente o projeto que eu queria e 

acreditava que poderia alavancar a minha 

carreira. E fiz um projeto que eu adorei, 

pensava que tinha ficado muito legal, o que 

me deixou animado. Quando eu apresentei 

para o casal, eles acharam estranhíssimo, 

não era nada do que eles queriam. Talvez 

um pouco conceitual, não sei a palavra para 

descrever. Não consigo imaginar o que se 

passou pela cabeça deles a respeito do 

projeto. Então foi uma grande decepção pra 

mim, porque eu tinha depositado muita 

esperança. Era um momento que eu estava 

precisando de uma demanda, porque eu 

aspirava fazer minha própria produção 

autoral. Então quando isso mostrou que não 

iria acontecer, foi uma decepção tão grande 

que naquele momento eu soube que 

demoraria para eu ter outra demanda em 

Arquitetura. Foi aí que percebi que valeria a 

pena eu depositar minha energia em fazer 

móveis. Em ter uma empresa de design de 

mobiliário.” 



17 14’04” 

14’38” 

FADE IN: 

 

LEONARDO e PEDRO numa mesa de 

trabalho repleta de ferramentas. Todas 

organizadas metodicamente.  

 

Uma mão segurando um lápis risca em dois 

blocos de papel.  

 

Primeiro plano do entrevistado João Pedro 

Backheuser. 

 

LEONARDO desenhando um projeto num 

caderno.  

 

PEDRO gesticula com as mãos.  

 

LEONARDO e PEDRO conversando, 

animados.  

  

Música instrumental. 

 

JOÃO PEDRO: 

“O Leo com aquele temperamento dele, 

aquela hiperatividade, ansiedade, aquela 

vontade de estar sempre produzindo, 

desenhando, tendo ideia. Buscando sempre 

uma solução. Pedro uma pessoa mais 

calma, querendo organizar, pensando um 

pouco antes de tomar as decisões. Isso 

reflete naquela frase: os opostos se atraem. 

Eles se complementam.”  

18 14’39” 

14’54” 

Primeiro plano do entrevistado Túlio 

Mariante. 

 

Imagem de cinco cadeiras na orla do mar 

com o Pão de Açúcar ao fundo.  

Música instrumental. 

 

TÚLIO: 

“O trabalho deles mostra uma maneira 

carioca de ser. Não só, pelo uso da 

iconografia desta cidade, mas sim, pela 

maneira alegre, leve, de como eles fazem 

os seus projetos.”  

 

19 14’55” 

15’35” 

Primeiro plano em João Pedro Backheuser. 

 

LEONARDO orientando uma funcionária em 

um computador.  

 

Uma goleira de futebol na areia da praia. 

 

Outra goleira de futebol na beira da praia. 

Folhas de uma planta à frente.  

Música instrumental. 

 

JOÃO PEDRO: 

“Totalmente carioca. Desde a relação da 

troca, da intensidade, da alegria. Eu acho 

que eles buscam isso no desenho deles, de 

expressar o estilo de vida carioca. Que é, 

um pouco despretensioso, pra frente, 

alegre, estar olhando para o futuro. Essa 

relação com a natureza, com as formas, 

com a geografia. Essa paisagem que a 

gente tem, o colorido. Então isso, de certa 

forma, está sendo trazido e colocado dentro 

deste brainstorming o tempo todo que eles 

estão produzindo.” 

  



20 15’36” 

16’05” 

Imagem de uma cadeira, com várias outras 

empilhadas ao fundo. Em legenda: Cadeira 

Abraço. 

 

Primeiro plano em Túlio Mariante. 

 

PEDRO perfurando uma madeira.  

 

 

 

Música instrumental. 

 

TÚLIO: 

“O trabalho deles é diversificado. Eles tem, 

desde um projeto rigorosamente industrial, 

onde eles criam considerando a maneira de 

produção das fábricas, até o oposto, que é 

um tipo de projeto artesanal, onde os 

objetos são feitos com as próprias mãos.” 

 

21 16’06” 

16’17” 

Resíduo de madeira em primeiro plano.  

 

Mulher colando pequenos pedaços de 

madeira em uma peça plana. 

 

  

 

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF JOÃO PEDRO: 

“Essa essência da produção artesanal, não 

só da produção, mas da experimentação e 

da busca por algo novo, é o que está no 

coração do desenho deles.” 

22 16’18” 

16’55” 

LEONARDO analisando sua própria mão, 

numa espécie de medição. Em seguida, ao 

seu lado, Pedro surge aconselhando-o.  

 

LEONARDO lixando uma peça.  

 

LEONARDO orientando diante de um 

computador.  

 

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF JOÃO PEDRO: 

Uma das coisas que, com certeza, os dois 

tem em comum é o desejo pela perfeição. 

Nenhum dos dois fica satisfeito por fazer 

algo pela metade ou mais ou menos bem-

feita. Esse ponto é realmente muito forte, 

essa busca pela qualidade. Não só na 

qualidade do desenho, mas de inovação. 

Onde o essencial não seja apenas fazer um 

produto que seja diferente e que chame a 

atenção pela criatividade, mas também 

busque o melhor parceiro, a melhor fábrica 

e a melhor maneira de produzir e entregar 

aquele trabalho.” 

  

23 16’56” 

17’27” 

 

Figuras de cadeiras Laattog do projeto Vira-

Lata.  

 

Primeiro plano em Túlio Mariante. 

 

Plano fechado: cadeira Pantosh na areia da 

praia.  

 

 

 

Música instrumental. 

 

TÚLIO: 

“A obra que eles chamam de Vira-Lata, é de 

uma riqueza e de uma brasilidade única. 

Você juntar dois ícones do design clássico e 

criar uma terceira peça, brincando com essa 

forma rica, isso é algo extraordinária e uma 

marca. Eu nunca vi nada parecido.” 



24 17’28” 

17’45” 

Primeiro plano em João Pedro Backheuser. 

 

Cadeira na orla da praia. Pão de Açúcar ao 

fundo.  

Música instrumental. 

 

JOÃO PEDRO: 

“Trabalho deles está baseado nesta questão 

da criatividade, na busca por um design, por 

um desenho que tenha nossa raiz, que 

carrega um pouco da história do desenho 

brasileiro.”  

 

25 17’46” 

18’03” 

Plano aberto: cadeira Pantosh na orla da 

praia. Pão de Açúcar no horizonte.  

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

LOC OFF JOÃO PEDRO: 

“O móvel de maior visibilidade e que marcou 

uma guinada de reconhecimento do 

trabalho deles é a Pantosh. Ela já faz parte 

da história do design brasileiro.” 

  

26 18’07” 

18’35” 

FADE IN: 

 

Pranchas na orla de Copacabana. 

 

Plano aberto da Praia do Arpoador. 

 

Quatro homens remando em um caiaque. 

 

Corcovado.  

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF LEONARDO: 

“Rio de Janeiro é a cidade que eu nasci, 

que o Pedro nasceu e, sem dúvida, ela está 

completamente associada ao 

desenvolvimento do nosso trabalho.” 

 

 

27 18’36” 

18’41” 

Primeiro plano em PEDRO.  Música instrumental. 

 

PEDRO: 

“Primeira coisa que a gente pensou foi criar 

móveis extremamente carioca”  

 

28 18’42” 

18’53” 

 

Zoom em peças Lattoog.  Música instrumental. 

 

LOC OFF LEONARDO: 

“A gente tem várias peças inspiradas em 

partes da cidade ou na cultura local.”   

 

29 18’54” 

19’40” 

Zoom em peças Lattoog. 

 

Primeiro plano em PEDRO.  

 

Pão de Açúcar.  

 

Música instrumental. 

 

PEDRO: 

“Em um primeiro momento fomos buscar 

todas as referências que pudéssemos no 

Rio de Janeiro. Uma, inicialmente, foi a 



Cadeira Lattoog.  

 

Coqueiros à beira-mar.  

 

Plano aberto da do Píer da Glória.  

 

Pão de Açúcar.  

 

Encosto de uma cadeira com Pão de Açúcar 

ao fundo.  

praia de Copacabana e seu calçadão. 

Depois, o calçadão de Ipanema, as curvas 

das montanhas — sempre tão presentes — 

e suas formas arredondadas, as curvas 

femininas... Você pensa no Rio como uma 

cidade feliz, de forma arredondada, muita 

luz, muita praia. Como isso ia parar no 

móvel? Como a gente colocaria o Rio de 

Janeiro e suas referências arquitetônicas, 

suas referências naturais nos móveis?” 

 

30 19’41” 

20’04” 

LEONARDO e PEDRO sentados numa 

mureta. Ao fundo, edifícios históricos.  

 

Primeiro plano em LEONARDO. 

 

FADE OUT. 

 

 

Música instrumental. 

 

LEONARDO: 

“É indissociável nosso trabalho e a cidade 

do Rio de Janeiro. Eu até costumo dizer que 

é mais fácil ser designer no Rio do que em 

outro lugar, porque a cidade tem tanta 

referência e tanta base boa para inspiração, 

que é covardia ser designer no Rio de 

Janeiro.” 

  

31 20’08” 

22’16” 

FADE IN: 

 

Imagens de ferramentas. 

 

PEDRO, LEONARDO e dois funcionários da 

oficina, trabalhando.  

 

Primeiro plano em LEONARDO. 

 

Fotos de PEDRO e LEONARDO em cima de 

uma Pantosh gigante.  

 

Imagens de peças da série Vira-Lata. 

 

Planos variados da Pantosh na orla da praia.   

 

  

 

 

 

 

Som de maquinário.  

 

LEONARDO: 

“A gente vinha de uma primeira fase do 

nosso trabalho muito referenciada no Rio de 

Janeiro e nos seus ícones: calçadões, 

arquitetura, morros etc. Com a Pantosh, que 

foi a primogênita da família Vira-Lata, a 

gente abriu uma nova possibilidade 

conceitual que não era tão referenciada na 

questão de informação visual. Era muito 

mais uma questão relacionada a história, 

geografia, fenômenos sociais... enfim. Então 

a série Vira-Lata, que se tratava do desenho 

de outras duas peças de outros designers, 

vinha de encontro a uma série de 

característica da nossa cultura: o 

sincretismo religioso, a miscigenação do 

povo, entre outras. São características 

muito próprias nossas que a gente 

encontrou nesse conceito um meio de se 

expressar. São várias as peças da série 

Vira-Lata e podemos falar sobre elas sem 



ser descritivo. Sem estar descrevendo a 

forma ou as características físicas. 

Podemos estar falando sobre o que 

significa, e isso para gente é o mais 

importante. Então, foi uma série que abriu 

essa percepção de que a Lattoog é uma 

empresa que não está apenas fazendo 

móveis bonitos, mas está fazendo móveis 

com significado.” 

 

32 22’17” 

23’12” 

Funcionário cortando uma madeira.  

 

Uma peça. Em legenda: Luminária Combine. 

 

Primeiro plano em PEDRO. 

 

LEONARDO serrando uma madeira. 

 

PEDRO lixando uma peça.  

PEDRO: 

“A essência da Lattoog está ligada a esse 

olhar plástico, esse olhar de artista mesmo. 

Não só projetual, e sim, de sentar bem. É 

uma junção de fatores que fazem o móvel 

ter sua áurea. Eu digo que o móvel tem de 

ter a carga emocional, um esforço. Tem de 

ter um tempo gasto. Como a arte funciona? 

Você tem de ter uma diálogo com aquela 

peça. Você faz um movimento nela, e ela 

responde de uma maneira. Você vai lá e 

mexe nela de novo, até que este diálogo 

entra num acordo que as duas partes estão 

satisfeitas.” 

 

33 23’13” 

24’35” 

Primeiro plano em LEONARDO. 

 

Imagens das formas de peças Lattoog. 

 

Cadeira e mesa de apoio na orla da praia. 

 

LEONARDO e um homem sentados à mesa 

conversando sobre um projeto.  

 

FADE OUT. 

 

 

LEONARDO: 

“Eu acredito que um diferencial no conjunto 

da nossa obra, seja o que eu gosto de 

apelidar de quarta dimensão do objeto: é 

procurar características que transcendam o 

visual. Formas, cores, toques, ergonomia. 

Características que um bom produto deve 

ter. Mas essa quarta dimensão seria quase 

um conjunto narrativo que engloba cada 

uma dessas peças e traz um significado 

com alguma relação externa: fenômeno 

social, algum lugar, enfim... Essa procura 

por esta história é importante no nosso 

trabalho. De maneira geral, é isso que a 

gente busca em cada peça.” 

 

34 24’38” 

27’25” 

FADE IN. 

 

Funcionários trabalhando na oficina, junto de 

PEDRO e LEONARDO. 

Música instrumental. 



 

Imagens das peças alternando com o 

trabalho na oficina. 

 

LEONARDO sentado na Pedra do Arpoador. 

 

Uma mãos mexendo na areia dentro do mar. 

 

Cadeira na areia da praia. Em legenda: 

Poltrona Ipanema.  

 

PEDRO, LEONARDO e um funcionário, 

discutindo uma peça no ateliê. 

 

LEONARDO sentado em uma cadeira com o 

Pão de Açúcar ao fundo.  

 

Poltrona que LEONARDO estava sentado, 

agora sozinha na praia. Em legenda: Poltrona 

E2. 

 

PEDRO em frente a uns bambus.  

 

Poltrona à beira-mar. Em legenda: Poltrona 

Surf.  

 

LEONARDO escrevendo num caderno.  

 

PEDRO sentado em uma poltrona.  

 

Estampas, curvas e peças variadas. 

 

Pantosh na areia da praia. Em legenda: 

Pantosh.  

 

Poltronas juntas de outras peças. No 

horizonte: Pão de Açúcar.   

  

35 27’30” 

29’27” 

LEONARDO caminhando no terraço de um 

edifício. Ao fundo, o mar repleto de iates.  

 

PEDRO andando pela rua em São Paulo. 

 

Primeiro plano em PEDRO e LEONARDO.  

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF LEONARDO: 

“Nossa parceria é muito calcada na 

amizade, sem dúvida. Nenhuma outra 

pessoa aguentaria trabalhar comigo. Acho 

que não. Mas é meu comparsa. Engraçado 



LEONARDO e PEDRO caminhando entre 

árvores.  

 

PEDRO lê sentado à mesa.  

 

PEDRO em frente a um lago, com uma ponte 

ao fundo.  

 

PEDRO ao telefone no ateliê.  

 

LEONARDO e PEDRO confraternizando com 

suas famílias. 

 

PEDRO, LEONARDO e um funcionário, 

discutindo uma peça no ateliê. 

 

LEONARDO e PEDRO na oficina.  

 

LEONARDO e PEDRO riem sentados numa 

mureta.  

 

LEONARDO e PEDRO no Rio de Janeiro.  

 

PEDRO e LEONARDO de costas para 

câmera. Ao fundo: Corcovado.  

 

FADE OUT. 

 

como a gente conhece pessoas pela vida e 

algumas dá uma liga de uma maneira que é 

até difícil de explicar. Mas a gente se 

conhece muito bem. Com dois olhares a 

gente sabe como tem de ser a troca de 

passes. E a gente não para pra pensar 

muito nisso, nesta questão da amizade, mas 

são muitos anos no dia a dia e nunca teve 

um questionamento, seja da amizade, seja 

da sociedade; as coisas fluíram bem. Temos 

vários exemplos de sociedades que deram 

errada, e com a gente deu certo essa 

conjunção de sociedade e amizade. Uma 

palavra para nos definir? Cumplicidade, 

talvez. Acho que uma palavra não é o 

suficiente, mas foi a que me veio à cabeça.” 

36 29’28” 

29’44” 

Em tela preta: 

Para aqueles que sempre estão ao nosso 

lado. 

 

Música instrumental. 

37 29’45” 

31’10” 

Créditos finais. Música instrumental. 

 


