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CENA TEMPO VIDEO ÁUDIO 

1 00’00” 

00’10” 

Em tela preta:  

 

“As coisas são mais belas quando vistas de 

cima.” — Santos Dumont 

 

 

2 00’12” 

00’44” 

FADE IN: 

 

Céu azul, límpido. Duas árvores, sem folhas, 

completam a imagem.  

 

Câmera se afasta.  

 

FERNANDO observa o céu.  

 

À distância, ele caminha por uma planície 

verde, em direção à câmera.  

 

Vento forte soprando. 

3 00’45” 

02’40” 

Plano fechado em FERNANDO. 

 

Está de olhos fechados, abrindo-os em 

seguida.  

 

Suspira.  

 

Imagens intercalando com o plano fechado 

em FERNANDO:  

 

FERNANDO analisando um caderno de 

anotações.  

 

Andando de moto.  

 

Sentado numa livraria com o filho.  

 

Fazendo trilha num morro, mata fechada.  

 

Música instrumental. 

 

FERNANDO: 

“Quando eu vejo o lugar que eu ocupo hoje, 

minha vida que eu sustento, enfim... Não 

vou dizer que eu sou rico, nem é minha 

intenção de vida. Tenho uma vida 

confortável, eu posso viajar, posso ter as 

coisas que eu desejo, posso cuidar do meu 

filho, enfim... Eu talvez não imaginasse que 

eu chegaria a esse lugar quando eu saí lá 

de São Paulo — um pouco triste, uma 

pessoa muito fechada, muito angustiada. Eu 

acho que cada etapa que fui vencendo, foi 

sempre um desafio, um processo de cura, 

onde eu procurei os caminhos para me 

sentir melhor. Uma alegria de viver. E cada 

etapa que foi passando, eu acho que teve 

essa intenção. E no fundo, pode ser que 



Caminhando com a namorada em Botafogo.  

 

Analisando a paisagem do Rio de Janeiro do 

alto do morro.  

 

Discutindo ideias de trabalho com a 

namorada.  

 

Colhendo flores.     

 

FADE OUT. 

tenha tido também uma crença de que é 

possível ser feliz, é possível você ter uma 

vida satisfatória, gostosa, que te traga 

alegria e faça sentido. Se a gente não tem 

esse componente na vida, se a gente não 

consegue rir, não consegue se alegrar com 

alguma coisa, não tem sentido. E o curioso 

é que uma vez eu li num livro do Sponville, 

mesmo aquela pessoa que se suicida, ela tá 

em busca da felicidade. E não achou 

nenhum outro caminho. Mas ela quer se 

libertar daquela tristeza, daquela angústia, e 

encontrou a decisão final sobre a vida 

orientada neste sentido.”  

 

4 02’41” 

03’42” 

ABERTURA Música instrumental. 

5 03’43” 

04’38” 

FADE IN: 

 

Imagens intercalando com o plano fechado 

em FERNANDO:  

 

Uma bússola surge na tela. 

 

Livro sobre arquitetura e uma pequena 

estátua inca.  

 

Mais livros. 

 

Fernando, sentado em casa, lê um livro em 

frente a uma estante. 

 

Foto da mãe com FERNANDO bebê.  

 

Foto de FERNANDO bebê, criança, 

adolescente e adulto — desenhando algum 

projeto. 

 

Música instrumental. 

 

FERNANDO: 

“Tem uma coisa que eu sempre respeitei e 

gostei na postura da minha mãe: ela nunca 

direcionou “Ah, seria bom você fazer isso”, 

ou “Eu gostaria...”, nada disso. Ela 

realmente soube respeitar as escolhas 

minhas, as escolhas da minha irmã, enfim. 

Ela não tinha nenhuma influência sobre 

isso. Claro que ela exigia que fosse um 

aluno minimamente razoável, estudasse, 

mas o que eu fosse fazer da minha vida, eu 

tive completa liberdade de escolha.”   

 

 

 

6 04’39” 

05’51” 

Plano fechados em FERNANDO.  

 

Fotos intercalando-se.  

 

FERNANDO abraçado em sua tia. 

 

Tia num balanço. 

Música instrumental. 

 

FERNANDO: 

“Morei em São Paulo de quando eu nasci 

até eu completar dezoito anos. E minha tia 

sempre morou no Rio de Janeiro. Eu era 

fascinado por ela. Ela era uma pessoa que 



 

Quatro fotos, num mesmo plano, de 

FERNANDO com a tia.  

 

Imagem de FERNANDO dirigindo. Ao fundo, 

o Pão de Açúcar.  

 

Duas panorâmicas do Rio de Janeiro em 

zonas arborizadas. 

 

   

 

 

 

 

   

sempre foi uma referência pra mim. E em 

vários sentidos, até estéticos também. 

Porque ela gostava de arrumar a casa, e 

talvez o meu gosto pela arquitetura de 

interiores, pelo mobiliário, tenha vindo um 

pouco dessa convivência. E eu lembro que, 

desde os três ou quatro anos de idade, eu 

sempre vinha uma vez ou duas vezes por 

ano de férias, e, na hora de voltar a São 

Paulo, ficava arrasado. Primeiro porque eu 

ia me despedir dela, e também porque eu 

iria voltar pra São Paulo e eu adorava o Rio 

de Janeiro. E eu lembro de quando eu 

chegava ao Rio de Janeiro e ela ia me 

buscar, ela fazer um caminho pelo aterro do 

Flamengo. Acho que ela fazia de propósito; 

pegava a lagoa... Então tinha aquele cheiro 

da maresia, aquela coisa encantadora da 

natureza, do verde muito presente na 

cidade.” 

  

7 05’52” 

06’35” 

 

 

Plano fechado em FERNANDO. 

 

Fotos intercalando-se: 

 

FERNANDO quando criança. 

 

Adolescente. 

 

Sentado lendo.  

 

Ele bebê nos braços de familiares. 

 

  

 

 

Música instrumental: 

 

FERNANDO: 

“E eu sempre tive essa ideia: quando eu for 

dono do meu nariz, vou me mudar pro Rio. 

Essa decisão foi aos cinco anos de idade. 

Eu tinha esse sentimento; de que eu vinha 

morar aqui. E aí quando eu completei 

dezoito anos, foi o que aconteceu. Minha 

mãe ficou um pouco chateada, porque eu 

não consegui falar pra ela que isso era um 

projeto de vida. Claro que existia essa 

angústia, essa opressão toda. Naquele 

momento eu entendia que era São Paulo, 

mas depois a gente amadurece e começa a 

entender a sua própria vida de um jeito mais 

profundo... e enfim, não é que fosse a 

cidade.” 

  

8 06’36” 

07”32” 

Quatro fotos, em um mesmo plano, de 

FERNANDO bebê nos braços de familiares. 

 

Planos fechados em FERNANDO.  

 

Música instrumental: 

 

FERNANDO: 

“Acho que eu quis me libertar também 

daquela angústia da relação familiar. A 



Foto de FERNANDO criança, segurando uma 

cadeira. 

 

FADE OUT. 

 

 

  

gente cresce e não compreende. Não sabe 

lidar com ela, mas depois as coisas se 

resolvem. E acalmam de novo. Mas enfim, 

não é dizer que fosse uma culpa da cidade. 

Era de uma vida toda, de uma infância um 

pouco difícil. Meu pai e minha mãe se 

separaram muito cedo, e eu não tive um 

convívio com ele. Com quatro anos de 

idade, eu nem o conhecia mais. Não 

tivemos esse convívio. Então tinha uma 

série de questões assim, de família, que pra 

mim foram muito difíceis de lidar, de não 

saber como resolver. Então essa vinda pro 

Rio foi também para me distanciar, me olhar 

em outro lugar e para poder olhar para trás 

até com outros olhos.” 

 

9 07’35” 

08’14” 

FADE IN: 

 

Folhas de uma árvore.  

 

FERNANDO cerrando uma madeira na 

máquina.  

 

Uma cadeira sua. 

 

Primeiro plano da entrevistada Regina Zappa. 

 

Música instrumental. 

 

REGINA ZAPPA: 

“A obra do Fernando me remete a uma 

coisa muito aconchegante, caseira. É um 

lugar onde você deseja estar. Uma cadeira 

do Fernando você quer sentar.” 

10 08’15” 

08’53” 

 

Primeiro plano do entrevistado Antonio 

Bernardo.  

 

Mãos trabalhando numa peça. 

 

Funcionário trabalhando numa peça.  

Música instrumental. 

 

ANTONIO BERNARDO: 

“A primeira impressão foi de que ele era um 

artesão. E eu acho que foi daí que surgiu 

minha afinidade, porque eu também sou um 

artesão. Então, essa palavra designer, que 

pode significar muitas coisas, mas pra mim 

‘o fazer’ é algo que eu sempre admiro, e 

isso nos aproximou — o detalhe com que 

ele trabalha, a paixão, o resultado. O 

trabalho feito pelo artesão, eu não sei onde 

se vê isso, mas se sente. É mais no nível da 

emoção.” 

 

11 08’54” 

09’18” 

Primeiro plano: Regina Zappa. 

 

Música instrumental. 

 



 

 

Uma mão sobre uma madeira, empurrando-a. 

 

 

 

 

REGINA ZAPPA: 

“O trabalho manual é tão importante quanto 

a criação. E o Fernando mostra isso com a 

própria vivencia, com a própria experiência 

dele. A maneira como ele trata a madeira, 

como ele gosta da madeira, isso é 

transmitido na obra dele. E isso passa para 

a pessoa que tá olhando. Então você 

imediatamente sente um prazer.” 

 

12 09’19” 

09’33” 

Uma cadeira de FERNANDO. 

 

Outra cadeira.  

 

Primeiro plano: Antonio Bernardo. 

 

Mais uma cadeira. 

Música instrumental. 

 

ANTONIO BERNARDO: 

“A alma dele vem aparecendo mais nas 

coisas que ele faz. Os móveis não são 

duros, têm curvas, e a mim lembram, 

conforto.” 

  

13 09’34” 

09’49” 

Close up de FERNANDO trabalhando na 

fábrica.  

 

Primeiro plano: Regina Zappa. 

 

FERNANDO orientando um funcionário na 

fábrica.  

 

Música instrumental. 

 

REGINA ZAPPA: 

“O que eu acho mais interessante no 

Fernando, é essa capacidade de criar e 

fazer. Ele cria o projeto dele e ele mesmo 

vai lá e executa. Ele é senhor do processo 

dele.” 

  

14 09’50” 

10’14” 

Câmera em movimento pela fábrica.  

 

Imagens de peças sendo confeccionadas.  

 

FERNANDO trabalhando na madeira.  

 

Primeiro plano: Antonio Bernardo. 

 

Música instrumental. 

 

ANTONIO BERNARDO: 

“E visitando o ateliê dele, ele me contou que 

não tinha exatamente o padrão para fazer 

uma determinada peça de um móvel. Então, 

mesmo fazendo a mão, me impressionou a 

capacidade de ele fazer a mesma coisa sem 

ter esse padrão. Era uma dificuldade a 

mais, mas mostrava o quanto ele queria ser 

individual.” 

 

15 10’15” 

10’37” 

FERNANDO e sua namorada embaixo de 

uma árvore.  

 

Primeiro plano: Regina Zappa. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

REGINA ZAPPA: 

“Ele não se acha. Ele não se comporta 

como um grande designer, embora ele seja. 

Eu acho que o Fernando é um designer, um 



 

 

 

marceneiro de verdade, assim como ele é 

uma pessoa de verdade.” 

  

16 10’43” 

12’28” 

FADE IN: 

 

Imagens de uma escada. Conforme o ângulo 

da câmera sobe, surge um grande quadro em 

homenagem a Roberto Rodrigues.  

 

Foto de FERNANDO com Sérgio Rodrigues.  

 

Primeiro plano de FERNANDO. 

 

Estúdio.  

 

Planta de uma casa.  

 

Peças em catálogo de Sérgio Rodrigues 

presas à parede.  

 

Escada do Estúdio. 

 

Imagens de fotos, caricatura e adereços de 

Sérgio Rodrigues dentro de seu estúdio. 

 

 

 

 

FERNANDO: 

“Quando eu me mudei para o Rio, fui morar 

na casa desta minha tia, que é irmã do meu 

pai. Cheguei entusiasmado falando que eu 

tinha visto uma palestra do Sérgio 

Rodrigues e tinha adorado. Daí ela me 

disse: ‘Ele é seu primo’. Então ela organizou 

um jantar lá em casa e a gente se 

conheceu. Eu mostrei uma maquete de uma 

casinha do Santos Dumont que eu tinha 

feito quando garoto, daí ele olhou, gostou, 

percebeu que eu tinha habilidade para 

trabalhar com aquilo e pouco depois me 

chamou para fazer uma maquete de uma 

casa pré-fabricada dele, do sistema SR2. 

Eu fiz essa maquete, anos depois eu fiz 

outra e acabei trabalhando lá durante sete 

anos, dentro do estúdio. E aí foi uma escola 

pra mim, porque tinha a questão da 

arquitetura, tinha a intimidade com a 

madeira — que ele sempre teve —, os 

projetos de mobiliário. Eu lembro a primeira 

vez que cheguei no estúdio — o estúdio era 

um negócio fascinante, porque era uma 

bagunça artística, ele não era todo 

arrumadinho, não era uma loja, assim, 

impecável; pelo contrário, era um cenário de 

vida, de uma vida real, de uma pessoa 

muito criativa. Então na sala dele tinha 

maquetes penduradas, desenho para tudo 

que era lado, recortes de revistas presos na 

parede e, sobretudo, tinha uma vida de 

alguém entusiasmado, com muita paixão 

pelo que fazia. Pra mim essa foi a grande 

lição que eu aprendi com ele: de fazer com 

amor, de se dedicar, curtir aquilo que está 

fazendo.”  

 

17 12’29” 

12’51” 

 

Primeiro plano de FERNANDO. 

 

Sala do estúdio de Sérgio Rodrigues.  

 

FERNANDO: 

“A sala dele era um lugar muito bacana, 

tinha estrutura de sofá mole, maquetes 

penduradas, os projetos, uma régua preta 



Projetos colados à parede. 

 

Régua preta com suas medidas.  

 

FADE OUT. 

 

com medidas. Quando ele estava 

projetando, olhava na régua para projetar o 

tamanho do espaço, para saber se aquilo 

estava bom ou não.” 

 

18 12’55” 

14’57” 

FADE IN: 

 

Peças de uma cadeira. Ferramentas. 

Madeiras. 

 

Planta da cadeira Santos Dumont. 

 

Cadeira Santos Dumont de vários ângulos. 

 

Primeiro plano de FERNANDO. 

 

FADE OUT. 

 

 

 

 

 

 

Música instrumental. 

 

FERNANDO: 

“Uma peça que pra mim teve essa 

consciência do que seria inspiração, foi a 

cadeira Santos Dumont. Quando foi 2006, 

que foi o centenário do voo do 14 Bis, 

primeiro voo mecânico da história, eu 

queira, por toda essa paixão que eu tenho 

pela história do Santos Dumont, fazer uma 

cadeira que levasse o nome dele, para 

homenageá-lo. Fiz diversos desenhos e 

eles tinham, digamos assim, uma leitura 

óbvia da intenção. Eu desenhava e não 

gostava, mas aquele sentimento interno 

existia. Eu ainda não sabia como 

transportaria aquilo pro traço; proporção, 

volume ou que peça seria essa: uma 

cadeira mais alta, mais baixa, uma poltrona, 

enfim... Aí eu lembro que teve um domingo 

de manhã que consegui materializar essa 

peça em desenhos bem rústicos. Onde eu 

fiz ela de cima, de lado, de costas, imaginei 

uma conjunção de inclinações das peças e 

encontros pra poder começar a fechar a 

ideia de uma poltroninha. E eu não sei 

exatamente como isso se deu. Eu sei que 

eu fiquei com aquela sensação interna de 

querer que saísse uma coisa a partir do 

meu desejo de fazer essa homenagem, e 

nesse momento eu senti que são tantas as 

coisas que têm de se encaixar e se alinhar, 

que eu não saberia dizer, exatamente, esse 

processo. Mas esse conjunto se chama 

inspiração.   

 

19 15’00” 

15’28” 

 

FADE IN: 

 

FERNANDO caminha entre aviões antigos. 

Som de vento e de aviões. 

 

 



  

Aos poucos, a imagem se afasta.  

 

FADE OUT. 

 

20 15’30” 

16’00” 

FADE IN: 

 

Fotos:  

 

Santos Dumont.  

 

14 bis.  

 

Protótipo de um zeppelin.  

 

LOC OFF FERNANDO: 

“Santos Dumont era um grande esteta. Além 

de se preocupar com toda aerodinâmica, 

que eram desafios bastante grandes 

naquela época, ele ainda conseguia ter 

essa preocupação do objeto ter beleza. Ele 

era muito ligado nisso. Foi o primeiro 

designer brasileiro com projeção mundial.”  

 

21 16’01” 

16’30” 

Desenhos à lápis da cadeira Santos Dumont.  

 

Imagem em drone: FERNANDO andando de 

moto. 

 

FERNANDO numa livraria folheando um livro. 

 

FADE OUT. 

 

LOC OFF FERNANDO: 

“Eu acho que o designer precisa, em algum 

momento, ter uma pequena viagem solitária, 

e que também é um momento de reflexão, 

de alegria, enfim, de inspiração. Eu acho 

que o design é um pouco isso. Eu tento 

entender o design de uma maneira lúdica de 

cuidar da vida. 

 

22 16’32” 

19’00” 

 

FADE IN: 

 

Imagens de FERNANDO e de seus 

funcionários trabalhando na fábrica: lixando, 

cortando, medindo etc. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

LOC OFF FERNANDO: 

“Eu desde pequeno, sempre fui muito 

perfeccionista. Tudo que eu fazia, queria 

que ficasse perfeito, ficasse correto, ficasse 

justo, enfim, sempre tive essa busca pela 

perfeição. Só que com o decorrer da vida, a 

gente vai vendo que isso é uma ilusão. Isso 

pode ser até uma intenção, mas não adianta 

a gente achar que vai conseguir o tempo 

todo chegar a um nível de perfeição 

absoluta. Na verdade, eu acho que a gente 

nunca consegue. Acho que temos a 

intenção, e ela é positiva, no sentido de 

desenvolver o melhor que a gente pode. 

Algumas vezes eu percebi que um bom 

resultado, às vezes é melhor do que o 

resultado perfeito, pois ele está relacionado 

com o humano, aquilo que é a nossa 

capacidade, aquilo que a gente pode dar. 



Uma coisa bem-feita, mas ainda que possa 

ter um defeitinho ou outro, é sempre 

possível ver a intenção positiva e bacana, 

de querer chegar na perfeição e aceitar que 

a gente não chega nela. Eu acho que 

quando você faz com dedicação, com amor, 

o propósito de dar o melhor, você vai atingir 

o melhor resultado, e as imperfeições talvez 

até dê uma qualidade e uma sensibilidade 

para essa peça. Confere uma autenticidade, 

uma história, um registro dos seus atos. E 

uma coisa que eu aprendi, ao longo dos 

anos, é respeitar o erro. Já teve vezes que 

eu tive que refazer a peça porque ela não 

funcionava, era frágil, enfim, alguma coisa 

ali não ficou bem resolvida mecanicamente. 

E no que eu tive que reformular essa 

estrutura, ela trouxe um benefício estético, 

ela ficou mais bonita, porque eu tive que 

pensar na estrutura.”  

 

23 19’01” 

19’41” 

 

FADE IN: 

 

Primeiro plano de FERNANDO. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

 

FERNANDO: 

“Eu acho que a gente tem de aceitar que 

somos imperfeitos. Temos de aceitar que a 

gente erra, aceitar que a gente fracassa, 

mas tem de aceitar também que o dia 

seguinte chega e você pode superá-lo, você 

pode aprender com a deficiência, com o 

erro, com a limitação, e pode dar um 

passinho pra frente. Você não precisa ser o 

melhor, não precisa ser incrível, não precisa 

ser rico, enfim, não precisa atender as 

exigências de ninguém. Eu acho que a 

gente precisa estar feliz, encontrar uma 

alegria no que se faz e pelo que se vive.” 

 

24 19’47” 

21’19” 

 

 

FADE IN: 

 

Projetos de cadeiras desenhados à mão. 

 

FERNANDO folheando um caderno com 

desenhos de suas peças. Depois, 

trabalhando numa madeira.  

FERNANDO: 

“Uma característica principal do meu 

trabalho, é tentar entender cada etapa do 

processo. E uma vontade de atuar e colocar 

as mãos no processo inteiro. É um trabalho 

que vai da imaginação até o verniz. Não 

existe uma hierarquia entre o criar e o 



 

Máquina expelindo serragem de madeira. 

Quem manuseia ela é FERNANDO. 

 

FERNANDO cerra ao meio um pedaço de 

madeira. 

 

Funcionários trabalhando na madeira.  

 

FADE OUT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

produzir. Não existe dizer que imaginar e 

desenhar uma peça vai ser mais importante 

do que poder fazer ela na bancada de 

marcenaria. Eu concordo que a máquina 

faça melhor, mas não faz com alma. É claro 

que os recursos tecnológicos estão aí para 

serem usados. E eu também me valho de 

ferramentas e máquinas que algum 

momento entraram para história, se 

desenvolveram, enfim. Eu não sou nem 

contra nem a favor. A questão não é 

valorizar ou criticar essa escolha. O que eu 

acredito é que quando feito à mão, ainda 

que possa não ser absolutamente perfeito, 

ela dá uma alma para o objeto. Eu acho que 

tem alguma coisa ali que tem um significado 

um pouco diferente. E é atrás desse 

significado que eu trabalho.” 

 

25 21’21 

24’00 

FADE IN: 

 

Imagens de peças prontas intercalando com 

FERNANDO e funcionários trabalhando na 

fábrica.  

 

Junto de um avião, uma cadeira. Legenda: 

Poltrona Aviador. 

 

À frente de outro avião, outra cadeira. 

Legenda: Poltrona Aero. 

 

Imagem com legenda: Cadeira Rê. 

 

Ao lado de um avião, uma cadeira. Legenda: 

Poltrona Arbatax. 

 

Imagem com legenda: Poltrona Sapão. 

 

Próxima a uma réplica do 14 Bis, o carro-

chefe das peças. Em legenda: Poltrona 

Santos Dumont. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental.  

26 24’01 FADE IN: Música instrumental: 



26’31 

 

 

 

Primeiro plano de FERNANDO. Suspiro. 

 

FERNANDO, em meio a mata, trilhando-a 

sozinho.  

 

FERNANDO trabalhando na fábrica. 

 

Em uma livraria, Fernando e seu filho leem. 

Trocam sorrisos e fazem companhia um para 

o outro. 

 

Primeiro plano de FERNANDO, emocionado. 

 

FADE OUT. 

 

 

 

 

FERNANDO: 

“Bem, essa ausência do meu pai, essa falta 

de convivência, enfim... Esse buraco da 

minha vida, é até difícil de falar, porque 

como é ausência, é algo que não existiu, 

você só sente a falta. Eu não tive uma 

referência, ‘Bom, meu pai faz isso, então eu 

vou fazer isso também’, ou “Não vou fazer 

isso porque eu vejo que não é o que eu 

quero’, de alguma maneira eu tive de ir 

sozinho, num caminho solitário pra 

encontrar o que eu queria fazer da minha 

vida, o que era importante, o que me daria 

prazer e entusiasmava fazer. Curiosamente 

meu filho, embora eu nunca tenha insistido 

pra ele fazer isso ou aquilo, assim como 

minha mãe foi bacana comigo de me deixar 

à vontade, fazer essa escolha 

completamente livre, eu também sempre 

deixei que ele ficasse à vontade. Eu até 

poderia ter incentivado uma coisa ou outra, 

mas eu acho que não é necessário. Ele se 

aproximaria do que eu faço, na medida que 

ele quisesse. E ele acabou escolhendo 

estudar desenho industrial, estudar design. 

E está sendo interessante, porque pela 

primeira vez ele me procura para falar do 

que quer fazer.  Ele me propõe de vir aqui 

dormir uma vez por semana para eu 

acompanhar o que ele está fazendo. Eu me 

senti convidado a entrar na vida dele, numa 

escolha que ele fez semelhante a minha. É 

algo muito recente, mas pode ser uma 

surpresa, sobretudo de dividir uma 

convivência mais rica.”   

 

27 26’38” 

28’00” 

 

FADE IN: 

 

Close up no rosto de FERNANDO. 

 

O mesmo céu, às mesmas árvores da 

primeira cena, entretanto, alguns pássaros 

sobrevoam por ali. 

 

Som de vento soprando. 

 

Música instrumental. 



A câmera desta vez faz o movimento 

contrário, se aproximando. 

 

Há uma dança de pássaros no céu. 

 

Close up no rosto de FERNANDO, 

analisando seu entorno. 

 

Às costas de FERNANDO, o enxergamos 

caminhar pela planície verde, se afastando 

da câmera. 

 

FADE OUT. 

 

28 

 

28’02” 

28’20” 

Em tela preta: 

Nire gurasoentzako..., egindako sakrifizio 

guztiengatik. 

 

“Para meus pais..., por todo seu sacrifício”.  

 

Música instrumental. 

29 28’21” 

29’50” 

Créditos finais.  Música instrumental. 

 


