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Resumo 

O presente artigo constitui-se em uma análise do papel da direção de arte no cinema. Destacando a 

construção do figurino e da maquiagem do filme “O Grande Hotel Budapeste”, do diretor Wes 

Anderson, que estreou no Brasil em julho de 2014. O trabalho tem como objetivo nortear o leitor 

sobre as referências utilizadas nas escolhas de cores, figurinos e maquiagem, além de mostrar a 

importância destes profissionais na hora da criação de um filme. A película foi destaque no último 

Oscar no quesito melhor figurino, melhor maquiagem e penteados, melhor direção de arte e, ainda, 

melhor banda sonora. 

 

Palavras-chave: Cinema; Arte; Cores; Figurino; Maguiagem. 

 

1. Introdução 

Com uma história divertida, tensa e triste ao mesmo tempo, Wes Anderson
5
 conse-

gue mais uma vez cativar a indústria hollywoodiana e os cinéfilos. “O Grande Hotel Buda-

peste”
6
 ganha visibilidade. Não só pelas estrelas que atuam na película, tais como Bill 

Murray, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, entre outros, senão também pela engenhosa equipe 

de produção responsável pelos elementos que compõem o filme, de quatro estatuetas de 

prêmios do Oscar.  

O Grande Hotel Budapeste possui de cara o selo europeu. Existem infinidades de 

detalhes que evidenciam o meticuloso trabalho de Wes Anderson para criar um ambiente de 

realismo na fictícia república de Zubrowka. As referências europeias no filme aparecem em 

destaque desde o início, como por exemplo: o roteiro do filme, inspirado nos livros do 

escritor austríaco Stefan Zweig; as locações escolhidas para filmagem, Görlitz e Dresde; ou 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Área de Cinema e Audiovisual, da Intercom Júnior – XI Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Aluna do 5º semestre do curso de Comunicação Social – Rádio e TV e integrante do Grupo de Pesquisa G-PEAC 

integrado ao Núcleo de Estudos e Estratégia em Comunicação – NECC e do Projeto Rádio Web Hibrida. e-mail: 

lorena.camusso@gmail.com 
3 Co-Orientadora do trabalho. Graduada em Comunicação Social - Rádio e TV pela Universidade Federal do Maranhão; 

estudante de pós-graduação pela Universidade Estácio de Sá; Técnica do Laboratório de Rádio da UFMA; é membro 

integrante do Grupo de Pesquisa em Estratégias Audiovisuais na Convergência (G-PEAC) integrado ao Núcleo de Estudos 

e Tecnologia (NEEC-UFMA). Email: brunaalmeida87@gmail.com. 
4 Orientadora do trabalho. Professora Adjunta do Curso de Comunicação Social - UFMA. Coordenadora do projeto de 

pesquisa Comunicação Expandida: entre mudanças de comportamento e possibilidades de novas produções e Bolsista de 

Produtividade em Pesquisa – Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa no Maranhão/ FAPEMA. Email: 

patriciaazambuja@yahoo.com.br. 
5
 Cineasta dos Estados Unidos que já foi premiado no Oscar, Globo de Ouro, BAFTAe Independent Spirit Award. 

6 The Grand Budapest Hotel, que traduzido para o Brasil é O Grande Hotel Budapeste, é uma comédia de 2014, escrito e 

dirigido por Wes Anderson e lançado em fevereiro no 64º Festival de Berlim. 

mailto:patriciaazambuja@yahoo.com.br
https://pt.wikipedia.org/wiki/Independent_Spirit_Award
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a história de cada um dos objetos de contrarregragem – “peça que compõe um cenário, 

cuidadosamente escolhida ou especialmente desenhada e construída. Sua expressividade 

conta com significados utilitários, formais, simbólicos e, mais uma vez subjetivos” 

(HAMBURGER, 2014, p.44). Enfim, nesse contexto, podemos incluir algumas definições 

sobre o figurino e a maquiagem, que também possuem histórico europeu bem dotado.  

 

2. Papel da direção de arte no filme 

 

Para a criação de um filme existem três instâncias importantes e que devem tra-

balhar de forma conjunta, são elas: Direção Geral (DG), Direção de Arte (DA) e Direção de 

Fotografia (DF). Este trabalho visa destacar o papel do diretor de arte, como efetivamente 

atua na construção da linguagem cinematográfica, ou nos aspectos visuais que permitem dar 

uma corporeidade ao filme. Para Vera Hamburger (2014), o papel de direção de arte está 

direcionado ao “conceito do ambiente plástico de um filme, compreendendo que este é 

composto tanto pelas características formais do espaço e objetos quanto pela caracterização 

das figuras em cena” (p.18). Levando isto em consideração, podemos ampliar o entendi-

mento sobre o seu trabalho, descrevendo assim as funções que este profissional desem-

penharia ao criar o universo estético do roteiro ou projeto e, a partir daí, o desenvolvimento 

coletivo de cada etapa produtiva. 

Muitas vezes quando se fala de direção de arte se pensa na descrição de todos os 

elementos que compõem uma produção cinematográfica, e esta definição não está afastada 

da realidade, principalmente, quando há a necessidade de elaborar o Concept Board.  

 

Concept Board ou prancha de referências é a tradução do conceito visual 

do filme, feita por colagem de referências do cinema, televisão, 

fotografias, objetos, paleta de cores, desenhos e croquis que mostram o 

conceito definido pelo diretor de arte no papel para a realidade visual.  

(ROSA, 2014, s/p) 

 

 

A equipe de direção de arte é composta por cenógrafos, figurinistas, maquiadores e 

profissionais de efeitos especiais. Todos eles responsáveis pela criação e construção de um 

universo visual homogênio e integrado às outras áreas envolvidas na produção do filme. O 

cenógrafo, encarregado da composição do espaço cênico, não só se limita à parte das loca-

ções, mas também à produção dos objetos que preenchem o ambiente. Por essa razão, é im-

portante que o cenógrafo tenha noção de cores e texturas. Vera Hamburger (2014) ratifica:  
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O cenógrafo deve dominar o desenho livre e construtivo, assim como a 

história da arquitetura, do design e da arte; que tenha intimidade com o 

manuseio das cores e texturas, além de conhecimento técnico da 

construção e dos tratamentos cenográficos (HAMBURGER, 2014, p.25).    

 

 

No filme “O Grande Hotel Budapeste”, pode-se apreciar o equilíbrio da composição 

entre cenário e cores, elegante e glamouroso porque o roteiro assim o exige. A paleta de 

cores usadas nos ambientes, não passa despercebida. Define um efeito estético que permite 

compreender aos personagens e apreciar cada detalhe que preenche o ambiente. 

 

                Figura 1 – recepção do “O Grande Hotel Budapeste” 1930 

 
Fonte: Wes Anderson Palettes Tumblr 

 

 

Associado ao cenógrafo está o figurinista, o qual possui uma natureza independente, 

composta por uma equipe que vai desde criadores de vestuário até o pessoal auxiliar para a 

manutenção das peças. A figurinista do “O Grande Hotel Budapeste”, foi Milena 

Canonero
7
, que trabalhou em outros filmes de Anderson. Ela comenta, sobre o trabalho 

realizado no filme, em uma entrevista feita a Janet Kinosian para Los Angeles Times: As 

cores dos figurinos deviam ser fortes, vibrantes, alegres e muito coloridas principalmente 

no uniforme roxo combinando com elementos que podem ser vistos em roupas de diferentes 

origens. Muito coloridos e assessórios peculiares”.  

 

                                                 
7
 Milena é uma renomada figurinista de origem italiana que realiza trabalhos para a televisão, teatro e cinema 

dentro dos Estados Unidos. Canonero já foi premiada quatro vezes com o Oscar de melhor figurino, e com o 

Budapeste ganhou, também o BAFTA de melhor figurino. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro - RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 4 

                    Figura 2 – Parte da paleta de cores do figurino 

 
Fonte: Wes Anderson Palettes Tumblr 

 

Finalmente, o trabalho do maquiador é diretamente sobre a pele do ator. Ele vai dis-

farçar o ator, dotando-o de qualidades e particularidades que a personagem possui. Graças 

aos efeitos plásticos, pode-se acentuar ou eliminar marcas de expressão e falsear idades. No 

caso do filme, foi notório e excepcional o uso de efeitos plásticos no envelhecimento da 

atriz Tilda Swinton. Trabalho de Marck Coulier e Frances Hannon.  

 

Figura 3 - Tilda Swinton na pele de Madame D 

.  
Fonte: Foto de Fox Searchlight 

 

Já a relação do profissional de efeitos especiais se estabelece de forma distinta, pois 

a grande maioria desses profissionais não trabalham no próprio set de gravação, como 
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normalmente, acontece com os maquiadores ou figurinistas. Isso ocorre usualmente porque 

eles são contratados como serviços terceirizados por empresas especializadas. Trazendo es-

se ponto ao contexto do filme, percebe-se que para a elaboração dos efeitos especiais, a 

produção também optou por contratar uma empresa especializada, essa informação foi 

confirmada em uma entrevista feita pelo fundador da Art of VFX ao supervisor de efeitos 

especiais Gabriel Sanchez, quem comenta:  

 

Devido ao calendário do nosso envolvimento e configurar o escritório na 

Alemanha, eu nunca estava no set. Nossa programação era consistente [...] 

Cada artista sabia quando eu queria ver os resultados e eu teria na sessão 

do meio-dia uma revisão em que nós concordaríamos o que seria dirigido 

para a sessão de avaliação final do dia (SANCHÉZ apud FREI , 2014,  

tradução nossa) 
8
. 

 

3.  Figurino  

 

Por muito mérito, Milena Canonero conquistou o Oscar de melhor figurino. Desde o 

início o grande acerto do filme foram as cores escolhidas. Fala-se de guerra, e o clima 

deveria ser sombrio, com tons frios e cinzas, porém o filme traz tons pastel compondo com 

cores vibrantes. Outro ponto importante sobre o figurino desenhado por Milena é a demar-

cação entre as décadas relacionadas no filme. Para a década de 60, o figurino era quase do 

mesmo tom que os imóveis do hotel, trazendo assim a carga denotativa de que o hotel 

estava na decadência e dando uma ideia de vazio no próprio ambiente. Já na década de 30 

os figurinos chamavam muito a atenção, especialmente pelas escolhas do roxo e do ver-

melho nos uniformes.  

 

Figura 4 – Figurinos em tons terra menos chamativos nos anos 60s  

 
Fonte: Foto de Fox Searchlight 

                                                 
8
 Due to the timing of our involvement and setting up the German office, I was never on set. Our schedule was 

consistent. [...]Each artist knew when I wanted to see results and I would have a mid-day review session in 

which we would agree on what would be addressed for the end-of-day review session. 
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O figurino masculino possui um contexto histórico, segundo a colunista Maria 

Borges (2015): “As peças utilizadas fazem uma mistura entre as décadas 20, 30, 40 e têm 

como principal referência à alfaiataria masculina inglesa cujo maior representante é o 

príncipe Eduardo VII”. Outro ponto que Borges (2015) comenta sobre o figurino é a postura 

inglesa que M. Gustave transmite ao usar o fraque – terno, três peças com paletó cortado 

para trás. No site O Chaplin, comenta que entre as peças que o príncipe Eduardo VII usava 

era a jaqueta Norfolk. Jude Law veste uma jaqueta Norfolk no início do filme.  

 

 

Figura 5 – Peça Eduardiana e a ligação com o figurino de M. Gustave 

 
Fonte: Fotomontagem feita pela autora  

 

 

 

Canonero comenta para Los Angeles Times (2015), sobre o filme: “Wes possui uma 

visão bastante criativa e precisa, ele motiva e estimula as pessoas, e isso traz muita 

criatividade a minha mente”. Milena Canonero teve a liberdade de criar um figurino com 

detalhes que remetesse a Alemanha e a Áustria. Outras fontes de inspiração da figurinista 

foram os pintores Kees van Dongen, George Grosz o Tamara de Lempicka e fotógrafos 

como Man Ray o George Hurrell.  

 

 

 

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro - RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 7 

Figura 6 - The “pink shirt” pintura de estilo Art Decó de Tamara de Lempicka e a 

imagem de Agatha no Grande Hotel  Budapeste 

 
Fonte: Foto de Lola Delgado 

 

 

O italiano Umberto Tirelli
9
 foi outra das referências que a ganhadora do Oscar usou. 

Ela se inspirou nos bocetos
10

 de Tirelli para criar os uniformes dos empregados do Grande 

Budapest. A paleta de cores para os uniformes foi escolhida depois de uma visita à loja 

Hainsworth em Londres. Um dos figurinos que destacava entre os empregados do hotel era 

o do aprendiz Zero Mustafa, cuja roupa evidenciava a hierarquia dos trabalhadores. Além 

disso, ele era o único que levava um chapéu com as siglas “Lobby Boy” em dourado.  

 

 

Figura 7 – Figurino dos uniformes dos empregados do Grande Budapeste 

 
Fonte: Foto de Fox Searchlight 

 

 

O toque de moda e alta sociedade nos remete novamente à famosa Madame D, que 

além da maquiagem, destaque-se pelo figurino, elegante e sofisticado. A blogeira Lola 

                                                 
9
 Umberto Tirelli era um alfaiate,  italiano, figurinista e designer. 

10
 É o mesmo que esboço, rascunho, desenhos. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Sarto&usg=ALkJrhi1VZ-_Xbflsx9Ab8CYueGHCJmKDg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=it&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Costumista&usg=ALkJrhgvy_bP9c1G-GdEg-duFBi2tCnnPA
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Delgado argumenta que Canonero imaginou a personagem Madame D como Peggy 

Guggenheim, e que se inspirou no quadro de Retrato de Adele Bloch-bauer I e na obra O 

Beijo, do pintor  Gustave Klimt.  

 

Figura 8 – Madame D e a inspiração de Milena Canonero em Gustave Klimt 

 
Fonte: Foto de Lola Delgado Pozo 

 

Milena Canonero pensou em cores pastel para a personagem de Agatha, trazendo ao 

mesmo tempo as cores usadas no local de trabalho "Mendels". No figurino da atriz, 

percebe-se uma harmonia entre as cores azul e rosa. Para a blogueira Lola Delgado, a 

figurinista consegue um toque simples e humilde colocando no figurino da personagem 

uma jersey de cor beige. Anderson adicionou uma folha de trigo no cabelo da personagem. 

 

   Figura 9 – Agatha usa o figurino mais simples de todos os personagens 

 
Fonte: Foto de Lola Delgado Pozo 
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Algumas marcas italianas também garantiram seu lugar no filme. Wes Anderson fez 

parcerias com Prada e Fendi para contribuir com a materialização do figurino. Entre os 

atores que vestiram essas roupas estão Tilda Swinton, Willem Dafoe e Adrien Brody. A 

colunista Borges faz uma diferenciação entre os figurinos masculinos, com influência do 

príncipe Eduardo VII, e os figurinos das marcas italianas:  

 
O figurino do filme O Grande Hotel Budapeste destaca-se principalmente 

pelo vestuário masculino, que contextualiza uma época em que o 

“confortável, porém chic” era a regra social.  Os casacos Prada criados 

para os personagens Dimitri (Adrien Brody) e Jopling (Willien Dafoe) são 

as únicas peças mais contemporâneas no contexto pós-guerra americano. 

Elas descaracterizam o estilo eduardiano e o transforma com o eixo 

temporal do filme em peças da década de 20 a 40. Ou seja, em praticidade 

(BORGES, 2015).  

 

 

Figura 10 – Esboço e imagem do figurino do personagem Jopling,  

confeccionado por Prada  

 
Fonte: Fotomontagem feita pela autora 

 

 

Milena Canonera, na revista Vogue, confirma a boa relação que Anderson tinha com 

as marcas Fendi e Prada. Além disso, explica para Janet Kinosian, da LA Times, que as 

marcas não só forneceram as roupas de couro dos personagens Dimitri (Adrien Brody) e 

Jopling (Willien Dafoe), mas também roupas em pele para criar os figurinos de Tilda 

Swinton (Madame D.) e Edward Norton, que interpreta o Inspetor Henckel. Para ele, 

fizeram um casaco estilo militar em astracã cinza.  
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Figura 11 – Esboço e imagem do Inspetor Henckel confeccionado por Fendi 

 
Fonte: Fotomontagem feita pela autora 

 

 

 

Figura 12 – Figurino final de todos os personagens do GB 

 
Fonte: Foto de Gran Hotel Budapest 

 

 

4. Maquiagem  

 

O que mais chamou a atenção no filme foi a maquiagem de Tilda Swinton, que teve 

que envelhecer 30 anos para protagonizar a personagem Madame D. A comentarista da 
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New York Magazine, Miranda Siegel, relata que Tilda Swinton suportava cinco horas de 

maquiagem e cabelo todas as manhãs.  

O maquiador Mark Coulier, em uma entrevista da VF Hollywood, menciona que 

Wes Anderson queria que Madame D fosse uma senhora idosa de alta sociedade. Para isso, 

explica que usou uma “borracha de silicone muito macia que está encapsulado em uma 

barreira de plástico que dissolve na pele”. Madame D era uma mulher de 84 anos, os quais 

foram meticulosamente detalhados por traços como pele enrugada e manchada pelo tempo, 

sinais, catarata, dentes de senhora idosa etc. Tudo isso foi pensado, comenta Mark Coulier.  

Eles optaram por penteados clássicos usando como referencia penteados da década 

de 20, 30 e 40. Um dos penteados que mais impressiona é a criação da uma peruca 

exuberante de Madame D.  

Figura 13 – Processo de maquiagem de Madame D 

 
Fonte: Foto de El Gran Hotel Budapest 

 

 

 

 

 Figura 14 – Penteados do Grande Hotel Budapeste 

 
Fonte: fotomontagem feita pela autora 
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Figura 15 – Marca de nascença da personagem Agatha 

 
Fonte: Foto de Fox Searchlight 

 

 

No caso dos personagens masculinos, os bigodes representavam a figura do príncipe 

Eduardo VII.  Frances Hannon comenta que os bigodes de cada personagem possuem esti-

los diferentes que refletem a personalidade de cada um. A seguir a descrição de cada um 

deles:  

 Dmitri (Adrien Brody), o vilão da história, forte e com as pontas levantadas.   

 Henckels (Edward Norton), militar bem aparado e preciso.  

 Jude Law tiene la misma forma de bigote que Tom Wilkinson, porém mais 

rejuvenecido. 

Nota-se a relevância do uso do bigode no início do filme na cena em que Zéro (Tony 

Revolori) desenha o bigode com um lápis. 

 

 

Figura 16 – Diversas formas de bigodes apresentadas no filme 

  
Fonte: Fotomontagem feita pela autora  
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Considerações 

 

Há muitos anos, os filmes de Wes Anderson são muito bem reconhecidos pela quali-

dade visual, pelos insólitos cenários e pelo cuidado na fotografia. O último filme produzido 

e roteirizado por ele mostra, mais uma vez, que é capaz de criar imagens que cativam e 

prendem ao espetador. O uso de cores vibrantes, a paleta de cores dos cenários, os figurinos 

e a maquiagem fazem do Grande Hotel Budapeste um universo singular. 

Entender a direção de arte do filme “O Grande Hotel Budapeste” é mergulhar nos 

aspectos históricos de uma época exuberante e luxuosa, a década de 30. São grandes 

contrastes entre as cores. O vermelho vivo e um roxo mais fechado dos uniformes dos 

funcionários do hotel. Além do cinza das figuras de autoridade e o preto de luto da família 

da Madame D. O contraste dos figurinos femininos também demarcou um ênfase histórico. 

Madame D representa os famosos e loucos anos 20, onde a silhueta feminina não era 

exposta. Ela usa colares, vestidos retos cuja cintura fica na altura do quadril escondendo os 

seios e qualquer aspecto curvilíneo. Por outro lado, Agatha representa os anos 30 trazendo 

de volta as curvas femininas. A cintura bem afinada, vestidos até o joelho e casacos 

utilitários, que denotavam a época pós-guerra. 

A direção de arte também se encarrega de criar um equilíbrio entre o que o roteiro 

oferece e o que o orçamento oferece. Parafraseando o dito por Vera Hamburger (2014), 

entenda-se que o trabalho da direção de arte é um desempenho em equipe. É um grupo 

humano trabalhando com um só propósito, com pouco tempo e a grande maioria das vezes 

com pouco orçamento.  

Os cenógrafos, figurinistas, maquiadores e pessoal de efeitos especiais são 

profissionais capazes de dotar de realismo ou ficcionalidade um filme, de elevar a qualidade 

estética do roteiro, mas principalmente mostrar que aquilo que esta na tela mesmo sendo 

real ou não transmite a sensação de sê-lo.  
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