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RESUMO

 Mais do que um manifesto dos ideais de Philip K Dick, Do Androids 

Dream of Electric Sheep?, que deu vida aos filmes Blade Runner de Ridley Scott 

e Blade Runner 2049 de Denis Villveneuve, é a base do desenvolvimento de 

um imaginário que liga a arquitetura e o cinema de ficção científica. A criação 

de uma distopia que parte de uma cidade real, Los Angeles, para a sua versão 

no futuro, segue a linguagem do urbanismo, desenvolvendo temas como 

a densidade, mobilidade, hierarquia e o ecossistema, sempre diretamente 

ligados aos eventos do enredo como guerras nucleares, catástrofes naturais e a 

extinção da vida animal. A conexão entre as duas disciplinas é aqui apresentada 

através da coerência da evolução citadina ao longo dos anos e da importância 

da cenografia na construção cinematográfica, expondo casos específicos que 

merecem destaque em ambos os filmes. A análise passa por identificar as 

possíveis referências, tanto cinematográficas como arquitetónicas, utilizadas 

pelos realizadores, e por explorar a arquitetura dos locais destacados, assim 

como a sua espacialidade e desenho. Por fim, pretende-se analisar a veracidade 

das construções imaginadas por Ridley Scott no ano de 1982 na atualidade e 

compreender como a exploração de uma distopia conseguiu obter um resultado 

no qual podemos encontrar “beleza num desastre”. Sendo o cinema uma forma 

de representação da arquitetura e esta uma forma imprescindível de transmitir 

ideias ou conceitos que complementam um enredo, a análise arquitetónica de 

ambos os filmes passa por compreender como a conceção espacial é utilizada 

para contar uma história e como esta é tão relevante ou, em alguns casos, mais 

relevante do que a própria narrativa. 
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ABSTRACT

 More than a manifesto of Philip K Dick’s ideals, Do Androids Dream of 

Electric Sheep?, that resulted in bringing Ridley Scott’s Blade Runner and Denis 

Villveneuve’s  Blade Runner 2049 to life, it is the base for developing an imaginary 

that connects architecture. and science fiction cinema. The development of 

a dystopia based on a real city, Los Angeles, to its future version, follows the 

language of urbanism, developing themes such as density, mobility, hierarchy 

and the ecosystem, always directly linked to plot events such as nuclear wars, 

natural disasters and the extinction of all animal life. The connection between the 

two disciplines is presented here through the coherence of city evolution over the 

years and the importance of scenography in the cinematographic construction, 

exposing specific cases that deserve to be highlighted in both films. The analysis 

involves identifying the possible cinematographic and architectural references 

used by the filmmakers and exploring the architecture of the highlighted scenes 

as well as their spatiality and design. Finally, it is intended to analyze the veracity 

of the constructions imagined by Ridley Scott in 1982 to the present day and 

to understand how the exploration of a dystopia managed to obtain a result in 

which we can find beauty in a disaster. Since cinema is a form of architecture 

representation and it is an indispensable way of conveying ideas or concepts 

that complement a plot, the architectural analysis of both films involves the 

understanding of how spatial conception is used to tell a story and how it is so 

relevant or, in some cases, more relevant than the narrative itself.
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“Architecture is everything, it extends to everything.”  1

Le Corbusier

 Como dizem as palavras de Corbusier no livro When the Cathedrals 

were White (1964), a disciplina da arquitetura está presente em tudo e estende-

se para tudo. Neste caso particular, pretende-se destacar as potencialidades de 

um estudo interdisciplinar da arquitetura, com base num interesse pessoal pela 

arte do cinema. Este fascínio surgiu após o contato com a sétima arte através 

de filmes como 2001: A Space Oddyssey (1968), A Clockwork Orange (1971) e 

Shining (1980) de Stanley Kubrick, Star Wars IV: A new Hope (1977), de George 

Lucas, Rear Window (1954), de Alfred Hitchcock, Playtime (1967), de Jaques Tati, 

entre muitos outros que me motivaram a pesquisar mais sobre a temática e 

tentar compreendê-la melhor. Rapidamente percebi que a arquitetura estava 

presente na criação de novos mundos e contextos e que esta ajudava ainda na 

representação de sonhos e imaginários que na vida real não seriam possíveis.

 Com o objetivo de limitar o trabalho dentro do vasto tema, a presente 

dissertação foca-se apenas num género cinematográfico específico, sendo neste 

caso, a ficção científica. Para tal análise, foram escolhidos os filmes Blade Runner 

(1982), do realizador inglês Ridley Scott e, a sua sequela, Blade Runner 2049 (2017) 

do realizador canadiano Denis Villeneuve. 

 A questão que aqui se levanta é porquê Blade Runner e não outro filme 

que tenha marcado a coexistência das duas disciplinas num só produto final? 

A resposta baseia-se no facto de que Ridley Scott não fez apenas um filme 

que conjuga o cinema e a arquitetura, mas sim uma obra cinematográfica 

extremamente apelativa no sentido visual que retrata problemas de uma cidade 

fictícia como qualquer outra cidade real. Na realidade, a escolha poderia ser 

infinita, mas Blade Runner trata de algo mais, a vontade de criar uma cidade 

1 Le Corbusier, When the Cathedrals Were White, Nova Iorque: McGraw-Hill, 1964. 

P.120.

1.1 APRESENTAÇÃO
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imaginária, baseada na vivência de uma cidade real e a vontade de fazer com que 

estas duas realidades se encontrem de maneira credível, trazendo lembranças 

de uma cidade já conhecida por todos como a cidade de Los Angeles.  

 Para melhor enquadrar o objeto de estudo em questão, Blade Runner 

(1982), dirigido por Ridley Scott, é baseado no livro de Philip K. Dick, Do Androids 

Dream of Electric Sheep?, e retrata uma distopia vivida na cidade de Los Angeles 

no ano de 2019, onde temas como o impacto da poluição, a população excessiva, 

um ambiente violento composto por criminalidade e uma administração 

burocrática e autoritária são explorados através de uma narrativa obscura e 

tenebrosa, indicando, para além da temática futurista recorrente em Hollywood 

nos anos 70, uma influência do expressionismo alemão dos anos 20 e uma 

narrativa do film noir americano, explorando contrastes, sombras, iluminação 

obscura e ângulos de câmara excêntricos, descritos por Henry James na sua 

crítica como uma beleza terrível ou a imaginação do desastre. 2

 Na narrativa de Ridley Scott, uma linha de androides chamados de 

replicants e descritos como sendo “mais humanos que os humanos” foram 

produzidos artificialmente para exercer tarefas indesejadas pela população. Rick 

Deckard (Harrison Ford), personagem principal do enredo, é um blade runner e 

caçador de replicants, sendo o seu trabalho “reformar” 3  aqueles que deixassem 

de obedecer às ordens dos seus superiores e servissem de ameaça para a 

população.

 A distopia oferecida por Ridley Scott composta por edifícios sombrios 

iluminados pela publicidade e uma imensidão de carros voadores que atravessam 

a cidade infinita poderia facilmente ser continuada 35 anos depois com as 

mesmas referências do film noir americano, porém, Denis Villeneuve, no novo 

filme Blade Runner 2049, atingiu um outro nível com uma exuberante forma 

de representar a estética da obra original através de uma explosão de cores que 

demonstram uma série de emoções e temas que vão surgindo ao longo da 

história sem comprometer a aparência da cidade retratada no filme de 1982.

 O enredo do novo filme conta com a personagem K, um blade runner que, 

2 WILLIAMS, Douglas E. Ideology as Dystopia. An interpretation of Blade Runner. 
Political Science Review vol.9 nº 4, Nova Iorque: Sage Publications, 1988. P. 381-394.

3 No enredo do filme a palavra “reforma” é utilizada como um eufemismo do ter-
mo “morte”.
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assim como Rick Deckard, mantém a sua função como caçador de androides. 

Contudo, os replicants que existiram em 2019 foram substituídos por uma nova 

série mais obediente, criada por Niander Wallace, personagem que se tornou 

responsável pela antiga Tyrell Corporation.

 O processo criativo de Villeneuve conta com algumas temáticas que se 

tornaram importantes na progressão da história e que podem ser comparadas 

diretamente com o seu equivalente na obra de Ridley Scott.

 Tendo como base a distopia vivida em Los Angeles, pretende-se analisar 

o desenvolvimento da cidade fictícia, desde o ano de 2019, correspondente ao 

enredo pertencente ao filme Blade Runner (1982), até ao ano de 2049, ano em 

que é retratada a história na obra de Villeneuve em Blade Runner 2049 (2017). 

Deste modo, propõe-se descrever tanto a cidade como os espaços  nela  presentes, 

analisando aspetos como a mobilidade, a densidade, a publicidade e alguma 

arquitetura de destaque. Procura-se também avaliar a forma como a cidade real 

de Los Angeles evoluiu para o produto final apresentado nos filmes de forma a 

conjugar a arquitetura conhecida por nós e o imaginado para a composição final. 

 Sendo o cinema uma forma de representação da arquitetura e esta uma 

forma imprescindível de transmitir ideias ou conceitos que complementam 

um enredo, a análise arquitetónica de ambos os filmes passa por compreender 

como a conceção espacial é utilizada para contar uma história e como esta é tão 

relevante ou, em alguns casos, mais relevante do que a própria narrativa.   

“With his intensive visual background it’s not surprising 

that Ridley Scott believed (in 1982, at least) that a film’s 

design can be just as important- and in some cases, 

perhaps more so- than the actual narrative.” 4  

Paul M. Sammon

 

4 “Com a sua intensa experiência visual, não seria inesperado que Ridley Scott 

acreditasse (em 1981, pelo menos) que o design de um filme poderia ser tão importante 

– e em alguns casos até mais – do que a própria narrativa” Traduzido livremente de: SAM-

MON, Paul M. Future Noir, The making of Blade Runner. Nova Iorque: Dey Street books, 

2017. P. 80.
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5 Warner Bros., 1971.

7 Warner Bros., 1980.

4 Les Films Corona, 1971.

8 The Ladd Company, 1982.

2 Specta Films, 1967.

9 Alcon Entertainment, 2017.

3 MGM, 1968.1 Alfred J. Hitchcock Produc-
tions, 1954.

6 Lucas Films, 1977.
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 Primeiramente, propõe-se uma descrição do universo vivido em Blade 

Runner a partir de um contexto geral originado no livro Do Androids Dream of 

Electric Sheep? de Philip K. Dick, com a intenção de se compreender com clareza 

as circunstâncias em que o objeto se insere. Para tal, pretende-se entender não 

só o ambiente que surge no livro que o origina, mas também a principal temática 

do cinema de ficção científica existente na década em que foi realizado. 

 Posteriormente, segue-se uma análise detalhada da cidade fictícia 

retratada em ambos os filmes, com o desenvolvimento de temáticas relacionadas 

com o urbanismo, acompanhado por alguma arquitetura com mais protagonismo 

e desenvolvimento.

 De modo a que se compreenda totalmente a importância da caracterização 

do espaço para o entendimento do enredo, segue-se uma análise detalhada de 

espaços específicos de ambos os filmes. Para isto, será feita uma análise que 

engloba movimentos de câmara, texturas, objetos, iluminação, movimentos 

das personagens e todas as restantes particularidades que possam caracterizar 

aqueles espaços.

 Por fim, pretende-se comparar as duas obras num contexto geral e 

compreender a sua evolução final, apontando aspetos positivos e negativos uma 

vez que se trata de uma adaptação de um real conhecido para um mundo fictício 

cuja intenção passa por se tornar legítimo, destacando não apenas a importância 

da arquitetura para a criação do cinema, mas também como o cinema de ficção 

científica influenciou o próprio pensamento da arquitetura.
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“It is my belief that science fiction is an invaluable 

critical tool to reflect on the evolution of our 

technologies and how they continually redefine 

who we are and how we live. Perhaps more than 

ever, architecture can learn a great deal from this 

prompt.”  5

David T. Fortin

 Para melhor compreender a pertinência do caso de estudo em 

questão, deve-se perceber primeiro a importância da interdisciplinaridade 

da arquitetura e de que forma o espaço se encontra presente na prática 

de outras disciplinas, mais especificamente na arte do cinema.  

 O projeto de arquitetura depara-se com questões sociais, políticas, 

culturais, económicas e ambientais para o seu desenvolvimento, no 

qual são estudados os seus possíveis utentes, a sua envolvente e as suas 

alterações. 

 O cinema, que veio como uma nova forma de representação, trouxe 

outra aproximação ao exercício de projeto de arquitetura, uma vez que é 

capaz de recriar espaços e realidades que são familiares ao espectador, 

retratando visualmente momentos do seu dia a dia.

5 “Acredito que a ficção científica é uma ferramenta crítica imensurável para refle-

tir acerca da evolução tecnológica e como esta redefine continuamente quem somos e 

como vivemos. Talvez mais do que nunca, a arquitetura pode aprender imenso com esta 

causa.” Traduzido livremente de: FORTIN, David Terrance, Architecture and Science-Fic-

tion Film: Philip K. Dick and the Spectacle of Home, Farnham: Ashgate Publishing, Ltd., 

2011. Prefácio.

1.2 A HARMONIA ENTRE DUAS 
DISCIPLINAS
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10  La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, Auguste e Louis Lumière, 1895.

11 Le Voyage dans la lune, Georges Méliès, 1902.

12 Frankenstein, Searle Dawley, 1910.
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 No caso particular da ficção científica, o pensamento de projeto 

é elevado  à  criação  de  um novo  universo, uma  nova realidade  que 

difere daquela vivida pelo ser humano, expandindo o seu processo 

criativo para além do conhecido e trazendo consigo problemas do 

interesse da arquitetura. Deste modo, torna-se importante relembrar que 

a arquitetura tem uma grande influência no cinema de ficção científica 

mas esta influencia também a prática da arquitetura, que reflete acerca 

dos problemas levantados pela ficção, tentando solucioná-los. Portanto, 

ambos os processos criativos são acompanhados pelos receios vividos 

pelos seus autores e pela população em geral ao longo dos anos, sofrendo 

alterações consoante o tempo em que se encontram inseridos.

 O desenrolar do cinema e literatura de ficção científica ao longo 

dos anos desenvolve-se como um espelho dos acontecimentos históricos. 

Todo o tipo de imaginário que represente uma realidade alternativa e que 

esteja ligado a um facto científico é considerado como ficção, mesmo 

que este tipo de pensamento seja representado a partir de uma invenção 

antiga como a roda, ou até a descoberta do fogo. Sendo assim, os métodos 

de representação só atingiram o seu exponente máximo, no que toca a 

aproximidade com a realidade, com a prática da sétima arte.

 Temáticas recorrentes como o uso da eletricidade, a ida à lua e 

outros avanços tecnológicos que levassem a imaginação do homem 

a pensar no futuro e em realidades paralelas, foram as preferidas dos 

autores do género, que desenvolveram obras cinematográficas como Le 

Voyage dans la lune (1902) [imagem 11], de Georges Méliès, e Frankenstein 

(1910) [imagem 12] de J. Searle Dawley. Posteriormente, temáticas como a 

invenção da aeronave, a teoria da relatividade e a descoberta de outras 

galáxias fora da Via Láctea deram continuidade à exploração da ficção 

científica expandindo esse universo para muito além da Terra. 

 As utopias acompanharam este processo até o início da primeira 
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guerra mundial. Aspirava-se a um mundo sem conflitos acompanhado 

de muitos avanços tecnológicos, trazendo tópicos como a igualdade 

de género e a utilização de autómatos que viviam em harmonia com o 

homem. 

 “The century’s first great mechanical man was actually a woman; 

Olimpia in ETA Hoffmann’s short story ‘The Sandman’ (1816). She is so 

lifelike that an impressionable young man called Nathaniel falls in love 

with her, a love that eventually sends him mad when he sees her eyes 

lying on the ground.” 6 Olimpia veio mais tarde influenciar a maior obra de 

ficção científica dos anos 20, Metrópolis (1927), de Fritz Lang, influenciando 

por sua vez, muitos outros filmes ao longo dos anos para além de Blade 

Runner. 

 Ao contrário das utopias criadas na segunda metade do século 

XIX, proporcionadas pelo avanço rápido da tecnologia após a revolução 

industrial, as distopias que surgem a seguir são associadas a eventos 

mundiais que originaram um pensamento cético acerca do mundo. 

 A primeira guerra mundial foi o principal evento que fez desencadear 

esta série de pensamentos, o cenário deixou de ser o futuro brilhante 

construído pela tecnologia e passou a ser a realidade destruída após os 

eventos da guerra. As tecnologias aí desenvolvidas, deixaram de ter como 

objetivo a prosperidade, voltando-se para a devastação de cidades inteiras, 

deixando para trás um palco de angústia e derrota. 

 O cinema europeu, que era até então o mais desenvolvido 

mundialmente, sofreu assim uma queda significativa, fruto da devastação 

6 “O primeiro grande homem mecânico do século era na verdade uma mulher; 

Olimpia no conto de E.T.A. Hoffmann ‘The Sandman’ (1816). Ela era tão realista que um 

impressionável jovem chamado Nathaniel se apaixona por ela, um amor que eventual-

mente o deixa louco quando vê os seus olhos no chão.” Traduzido livremente de: GOLDER, 

Dave; NEVINS, Jess; THORNE, Russ; DOBBS, Sarah; LANGFORD, David; MILLS, Patty: The 

astounding Illustrated History of Science Fiction, Londres: Flame Tree Publishing, 2017. P. 

20.
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causada nos países afetados pelos conflitos. Sentindo-se vitoriosos, os 

americanos viram, portanto, uma oportunidade de crescimento no 

cinema mundial, criando novos estúdios acompanhados de grandes 

produções. Por outro lado, o cinema europeu reergueu-se com novas 

correntes artísticas como o expressionismo alemão, que acabou por iniciar, 

mais tarde, uma nova revolução no mundo cinematográfico, ligando 

notoriamente a prática da arquitetura e a arte do cinema. Uma vez que o 

cinema era mudo, os cenários e as expressões das personagens tornaram-

se na melhor ferramenta para a compreensão do enredo, funcionando 

como se o espectador tivesse de captar a trama apenas pelas sensações 

causadas pelos elementos utilizados em cena. 

“In her analysis, Woolf singled out the most 

frequently affirmed insights about potential 

encounters between film and architecture in the 

1920s. The new art of film could depict the intensely 

exciting experience of life in the modern city, and it 

could represent the world of dreams, fantasies, and 

thoughts – “arenas of the soul” – more effectively 

and provocatively than other media.”  7

Dietrich Neumann

7 “Virginia Woolf destacou um possível potencial no encontro entre arquitetura e 

cinema nos anos 20. A nova arte do cinema poderia retratar a intensa e emocionante ex-

periência da vida na cidade moderna e poderia representar um mundo de sonhos, fanta-

sias e pensamentos – “arenas da alma” – de forma mais eficaz e provocativa do que outros 

meios” Traduzido livremente de: Virginia Woolf in NEUMANN, Dietrich, Film Architecture: 

Set Designs from Metropolis to Blade Runner, Munique: Prestel, 1996. P. 7.
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13 The Cabinet of Dr. Caligari, Robert Wiene 1920.

15 Der Golem, wie er in die Welt kam ,Paul Wegener and Carl Boese, 1920.

14 Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, Friedrich Wilhelm Murnau 1922.
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 A necessidade de comunicação através do espaço veio, portanto, 

acompanhada do envolvimento da prática da arquitetura, sendo o 

expressionismo alemão o maior promotor desta interdisciplinaridade. 

Filmes como Das Cabinet des Dr. Caligari (1920)[imagem 13], de Robert 

Wiene;  Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens (1922) [imagem14], de 

Friedrich Wilhelm Murnau, fizeram parte da divulgação de uma nova 

forma de representar sentimentos através do exagero dos seus cenários 

acompanhados de uma caracterização única das personagens. Perspetivas 

exorbitantes e contrastes de luz e sombra marcados por pinturas que 

complementavam os equipamentos do set ajudavam a dramatização 

do enredo, fazendo com que o observador fizesse parte daquele mesmo 

mundo e interagisse diretamente com a história e os seus protagonistas. 

“Caligari thus demonstrated how set design could 

both support a film’s narrative and participate 

stylistically in important contemporary artistic 

discussions”   8

Dietrich Neumann

 Este desenvolvimento artístico não deixou de vir acompanhado 

dos devastadores efeitos da guerra, porém, apesar de toda a destruição, 

a tecnologia continuou a ser desenvolvida, iniciando-se as produções em 

massa. Este avanço acompanhou o reaparecimento de uma temática 

já desenvolvida anteriormente no fim do século XIX, a produção de 

androides, mas desta vez, acompanhada de distopias. No cinema, surgem 

cada vez mais as representações da cidade como são os casos de Der 

8  “Caligari demonstrou como o design de um set pode tanto suportar a narrativa 

de um filme como participar esteticamente em importantes discussões artísticas con-

temporâneas.” Traduzido livremente de: NEUMANN, Dietrich, Film Architecture: Set De-

signs from Metropolis to Blade Runner, Munique: Prestel, 1996. P. 7.
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16 Der Letzte Mann, de F. W. Murnau, 1924.

18 Metropolis, Fritz Lang, 1927.

17 Asphalt, Joe May, 1929.
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Letzte Mann (1924) [imagem 16], de F. W. Murnau, Asphalt (1929) [imagem 

17], de Joe May e Metrópolis (1927) [imagens 18] de Fritz Lang, retratando 

“...distantes visões das cidades alemãs nas quais a sua arquitetura é 

variadamente representada através de centros urbanos movimentados, 

tráfego agitado, luzes de néon e lojas sóbrias ou com projeções distópicas 

de uma futura megalópole”  9   sendo que Metrópolis retrata não só uma 

visão distópica da cidade como as grandes produções da tecnologia. 

 Metrópolis, de Fritz Lang, foi o grande marco do cinema dos anos 

20, tratando-se do melhor exemplo para descrever a harmonia originada 

através do encontro da arquitetura e do cinema. Inspirado no androide 

Olimpia de The Sandman, já mencionada anteriormente, Metrópolis 

relata a história de um jovem de classe alta que se apaixona por uma 

mulher da classe trabalhadora. A trama conta ainda com a presença de 

um androide que toma o lugar da jovem com o intuito de destruir a sua 

reputação. O filme apresenta muito mais do que apenas uma história, 

revela a construção de um novo universo através da representação de uma 

distopia e a capacidade de unir as duas disciplinas concordantemente. 

 A experiência arquitetónica de Fritz Lang é visível durante todo o 

desenvolvimento da obra. A divisão social, acompanhada de uma divisão 

física na composição da cidade mostra um conhecimento histórico e 

arquitetónico relevante, que, mais tarde, transporta ensinamentos para 

filmes de ficção científica futuros e principalmente para os filmes de 

Ridley Scott e Denis Villeneuve. 

9 Ibidem. P. 7
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“Not only might a designer be required to invent 

cities, individual buildings, and spaces but also 

to provide them with a history, with patterns and 

traces of use, in order to connect them with the film’s 

narrative and endow them with meaning. The set in 

order to be a good set, must act. Whether realistic, 

expressionistic, modern or historical, it must play its 

role… The set must present the character before he 

appears, must indicate his social position, his tastes, 

his habits, his lifestyle, his personality.”  10

Robert Mallet-Stevens

 O expressionismo alemão, abriu portas para a exploração dos filmes 

a preto e branco dos anos seguintes, uma vez que eram explorados os 

contrastes de luz e sombra conjugadamente com a linguagem de cada 

filme. O film noir é um grande exemplo dessa apropriação artística na 

qual a iluminação e os ângulos de câmara são aproveitados para melhor 

contar o enredo do filme. Estes, foram maioritariamente inspirados nos 

livros de género policial do início dos anos 30, após a crise de 1929. 

 O film noir, desenvolvido nos Estados Unidos durante os anos 40 e 

50, é caracterizado pela utilização de ângulos tortos e baixos, de forma a 

promover uma sensação de desconforto por parte do espectador; grandes 

contrastes de luz e sombra, especialmente focados na personagem 

10 “Um designer não é apenas requisitado para criar cidades, edifícios individuais e 

espaços, mas também para lhes proporcionar uma história, com padrões e traços de uso, 

de forma a conectá-los com a narrativa do filme e dotá-los de significado.” Traduzido livre-

mente de: Robert Mallet-Stevens, “Les Dècor moderne au cinema” (1929), in PINCHON, 

Jean-François, MALLET-STEVENS, Rob: Architecture, Furniture, Interior Design, Cam-

bridge, MA: MIT Press, 1990, P.92 in NEUMANN, Dietrich, Film Architecture: Set Designs 

from Metropolis to Blade Runner, Munique: Prestel, 1996. P. 8.
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principal com o intuito de gerar dúvida sobre as intenções e caráter da 

mesma; centros urbanos abandonados das grandes cidades americanas 

como Nova Iorque, Los Angeles, Chicago ou São Francisco, usados como 

locais de filmagem de modo a reforçar a ideia de cidade criminal.

 Simultaneamente, decorriam os conflitos referentes à Segunda 

Guerra Mundial, trazendo uma obsessão por parte dos americanos em 

relação ao desastre, desenvolvendo obras de ficção científica voltadas 

para a devastação da Terra devido à presença de guerras nucleares, sendo 

os ataques de Hiroshima e Nagasaki os principais causadores desse 

comportamento.  

 Por outro lado, na Europa existia uma vontade de representar o 

terror originado pela guerra, o sofrimento dos cidadãos afetados pela 

mesma e, ao mesmo tempo, a realidade do ser humano face aos efeitos 

da devastação causada por um regime ditatorial que ocupava alguns 

países. Em Itália, o cinema tenta acompanhar o desenvolvimento francês 

ao reerguer-se com uma nova vertente cinematográfica, o neorrealismo 

Italiano,  trazendo a sétima arte para as ruas, com a presença de 

cenários e atuações realistas que retratavam verdadeiramente a vida no 

país, a destruição pela guerra e o dia a dia do cidadão comum. Foram 

abandonados os cenários artificiais, fazendo com que as próprias cidades 

fossem palco de representação. A cidade passou, portanto, a ser o 

principal elemento dos filmes e a contratação de cidadãos comuns sem 

experiência alguma para representar os principais papéis das tramas 

trouxe uma veracidade ao enredo, conseguindo assim o seu objetivo 

principal que era desprender-se de um sistema controlador para, por fim, 

conseguir mostrar ao mundo a realidade dos habitantes. O exemplo mais 

conhecido desta vertente cinematográfica é o filme Ladri di Biciclette 

(1948) [imagem 24] do realizador Vittorio de Sicca, que conta com a 

participação de atores amadores como as suas personagens e a vida do 
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21 Ladri di biciclette, Vittorio di Sica, 1948.

19 The Naked City, Jules Dassin, 1948.

20 Killer’s Kiss, Stanley Kubrick, 1955.
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dia a dia dos trabalhadores para que conseguissem manter a sua família.

“Tudo o que afecta o homem afecta a cidade, e é por 

isso que, muitas vezes, o que há de mais recôndito 

e significativo numa cidade, ser-vos-á dito pelos 

poetas e novelistas. A grande novelística do século 

passado teve quase sempre uma cidade como 

pano de fundo.” 11

Fernando Chueca Goitia

 O cinema continua a utilizar a cidade como pano de fundo porém 

não apenas para retratar momentos da realidade mas como base para 

a criação de cidades fictícias. A ficção científica procura criar novas 

espacialidades através de problemas levantados pela própria arquitetura, 

fazendo com que, ao contrário das representações estáticas como o 

desenho e a fotografia, o espectador tenha a oportunidade de as observar 

em movimento. O cinema proporciona ainda a utilização de planos que 

o homem não tem acesso no seu dia a dia, permitindo uma melhor 

exploração tridimensional do objeto criado. 

 As utopias oferecem um futuro próspero com a representação de 

sonhos de uma cidade perfeita onde o construído e o homem coabitam 

harmoniosamente, enquanto as distopias apresentam os medos e as 

consequências das ações humanas ao longo do tempo e o impacto que 

estas causam na cidade e na sua arquitetura.

11 GOITIA, Fernando Chueca, Breve história do Urbanismo, Lisboa: Presença, 1982. 
P. 7.
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“But film has indeed – on numerous occasions – 

faithfully translated the boldest dreams (and the 

worst nightmares) of architecture” 12

Donald Albrecht

12 “Mas o filme realmente - em numerosas ocasiões - traduziu fielmente os mais 

ousados sonhos (e os piores pesadelos) da arquitetura ” NEUMANN, Dietrich, Film Archi-

tecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, Munique: Prestel, 1996. P. 30.
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2.1 SERÁ QUE OS ANDROIDES SONHAM 
COM OVELHAS ELÉTRICAS?

“A science fiction story is a story built around human 

beings, with a human problem, and  a human solution, 

which would not have happened at all without its 

scientific content.” 13

 Philip K. Dick, um dos principais autores de ficção científica, também foi 

influenciado pelos pensamentos pós-guerra, transmitindo dúvidas e receios nas 

suas obras, como é o caso de Do androids dream of electric sheep? . Batalhando 

contra problemas pessoais e psicológicos, Philip K. Dick, é conhecido como um 

exemplar escritor de ficção científica nos anos 60 e 70, como o vencedor do 

prémio Hugo pela obra The Man in the High Castle, que descreve uma realidade 

alternativa na qual a Alemanha Nazi teria ganho a Segunda Guerra mundial. 

 Apesar de fazer parte de um grupo de escritores que desenvolvia diversos 

temas nos anos 60, Dick inspirava-se na natureza da realidade para a construção 

da sua escrita, perguntando-se constantemente acerca do que é ou não real, 

conjugado com os problemas mentais e alucinações que sofria na altura. O autor 

menciona em Science Fiction: A Very Short Introduction de David Seed que: “We 

live in a society in which spurious realities are manufactured by the media, by 

governments, by corporations, by religious groups, political groups – and the 

hardware exists by which to deliver these pseudoworlds right into the heads of 

the reader, the viewer, the listener” 14  Esta temática foi recorrente após a segunda 

13 “Uma história de ficção científica é uma história construída à volta de seres hu-

manos, com problemas humanos e soluções humanas, a qual não teria de todo acon-

tecido sem o seu conteúdo científico.” Traduzido livremente de: GOLDER, Dave; NEVINS, 

Jess; THORNE, Russ; DOBBS, Sarah; LANGFORD, David; MILLS, Patty: The astounding Illus-

trated History of Science Fiction, Londres: Flame Tree Publishing, 2017. P.8.

14 “vivemos numa sociedade na qual realidades espúrias são manufaturadas pelos 

media, governos, corporações e grupos religiosos – e este equipamento existe de forma 

a transferir estes ‘pseudomundos’ diretamente para a cabeça do leitor, espectador e ou-

vinte.” Traduzido livremente de: GOLDER P. 115.
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26 Dell, 1978.

24 Penguin, 1976.

30 Triad Grafton, 1987.

27 Daw, 1983.

29 Moewig, 1984.28 Triad Grafton, 1984.

22 Ace, 1957. 23 Ace, 1972.

25 Granada, 1977.
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Guerra Mundial quando foi despertado um medo geral acerca de uma possível 

conspiração comunista por parte da União Soviética. Um exemplo do receio por 

parte dos americanos dos anos 40 e 50 é exposto na obra distópica de George 

Orwell Nineteen Eighty-Four de 1949. 

 Philip K. Dick escreveu o livro Do Androids Dream of Electric Sheep?, 

primeiramente publicado em 1968, durante o auge da guerra do Vietnam e, 

segundo o autor, citado em Future Noir :The Making of Blade Runner, “Written 

during a time when I thought we had become as bad as the enemy.”  15

 A cidade de São Francisco, descrita por Philip K. Dick na obra que inspiraria 

mais tarde o filme Blade Runner, era assombrada pelos vestígios de uma guerra 

nuclear. A Terra, que fora uma vez superpovoada, foi deixada por aqueles que 

emigraram para um mundo colonial ou simplesmente não resistiram aos efeitos 

da guerra. “O pó que contaminara a maior parte da superfície da Terra não 

tivera origem em nenhum país, e ninguém, nem o inimigo do tempo da guerra, 

o planeara.” 16  Os seus efeitos foram devastadores, a natureza foi desaparecendo 

simultaneamente com a população, e aqueles que permaneceram, sofriam as 

suas consequências.

“A nuclear conflict (“world war terminus”) has resulted 

in omnipresent radioactive dust. This substance has 

destroyed most animals. Life, caused many humans to 

either die or become mental defectives.” 17

Paul M. Sammon

 

 O livro focava-se não apenas na profissão e vida pessoal de Deckard mas 

também no facto de os animais se terem tornado tão raros que passaram a ser 

15 “Escrito num momento em que eu pensei que nos tínhamos tornado piores que 

os nossos próprios inimigos” Traduzido livremente de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The 

making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 41.

16 DICK, Philip K. Será que os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? Lisboa: 

Relógio D’Água, 2016. P. 22.

17 SAMMON, Paul M. Future Noir: The Making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey 

Street Books, 2017 P.19.
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considerados um item luxuoso. Um dos objetivos principais da personagem é 

obter o poder monetário suficiente para possuir um animal verdadeiro, que seria 

possível através do seu trabalho como caçador de recompensas.

 Apesar de ser baseado na obra de Philip K. Dick, Blade Runner não 

segue o enredo do livro, baseando-se somente na criação da envolvente e nas 

principais características e personagens, sendo que a história segue, no filme,  

um rumo distinto. Philip Dick interessava-se mais na construção de um enredo 

que alertasse o leitor para possíveis problemas ambientais e desafios da guerra. 

Regia-se pelo medo do controlo absoluto, e pela devastação e abandono da 

Terra. A personagem principal, Deckard, é retratada no livro com uma pessoa 

arrogante à beira do divórcio, queixando-se constantemente do que o rodeia 

enquanto o enredo do filme se foca na atuação da personagem como caçador 

de androides, proporcionando ao mesmo tempo mais momentos de ação e um 

caráter aproximado aos filmes policiais nos anos 50.

 O que Dick não esperava é que, futuramente, alguém se interessaria 

pela sua escrita, desejando convertê-la para um guião de cinema e inseri-la no 

universo das grandes obras de Hollywood.
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2.2 DANGEROUS DAYS

 Segundo Paul M. Sammon, em Future Noir: The making of Blade 

Runner, o processo de transformação do livro de Philip K. Dick para um guião 

cinematográfico iniciou-se com o interesse, em 1969, por parte do realizador 

Martin Scorcese e do escritor Joy Cocks. Contudo, a ideia não foi concretizada. 

 Ao longo dos anos surgiram outras oportunidades para a adaptação 

do livro, porém, todas sem sucesso. Até que, em 1975, o ator e argumentista 

Hampton Fancher, viu uma oportunidade de investimento e, por sugestão de 

um amigo, adquiriu os direitos de Do Androids Dream of Electric Sheep? com o 

intuito de fazer a sua adaptação para o cinema. Interessado vivamente pela obra, 

mesmo tratando-se da sua segunda opção 18, negociou com Philip Dick, e iniciou 

a busca pelos restantes membros da equipa e um estúdio que estivesse disposto 

a investir.  Foi então que o produtor executivo Brian Kelly se juntou a Hampton 

para o início da produção, agregando mais tarde o produtor Michael Deeley à 

equipa. Deely era conhecido pela produção de filmes como Robbery (1967), The 

Italian Job (1969) e Deer Hunter, vencedor do Óscar de melhor filme em 1978. 

 O primeiro rascunho de Fancher para o guião de Sheep? 19, tendo mais 

tarde o título sido alterado para Dangerous Days, contava com preocupações 

ambientais como principal motivação para a caracterização da envolvente. “At 

the time I wrote my first Sheep? screenplay, I’d become increasingly alarmed 

about environmental matters (…) Where are the owls? Where are the trees? 

Where is the fresh water?” 20  menciona Fancher em Future Noir: The making of 

18 “The first book Fancher thought of obtaining was William Buroughs’ Naked 

Lunch” Paul M. Sammon, Future Noir: The Making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey 

Street Books, 2017 P. 27.

19 Termo utilizado por Paul M. Sammon para se referir ao livro Do Androids Dream of 

Electric Sheep? de Philip K. Dick em Paul M. Sammon, Future Noir: The Making of Blade 

Runner, Nova Iorque: Dey Street Books, 2017.

20 “Na altura que escrevi o guião de Sheep? tornei- me cada vez mais alarmado 

sobre problemas ambientais. Onde estão as corujas? Onde estão as árvores? Onde está 

a água fresca? Traduzido livremente de: Paul M. Sammon, Future Noir: The Making of 

Blade Runner, New York: Dey Street Books, 2017 P. 41.
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Blade Runner. Tantos detalhes levaram o escritor a pensar minuciosamente na 

escolha de um realizador, pois o desenvolvimento visual do filme era uma peça 

muito importante para a sua compreensão. 

 Com a ausência de um realizador para prosseguir com o projeto, Fancher 

deparou-se com o filme Blood Brothers (1978), de Robert Mulligan, despertando 

alguma atenção para o seu trabalho. Todavia, Mulligan parecia uma estranha 

escolha para um filme de ficção científica como Blade Runner, uma vez que era 

predominantemente conhecido pelos seus romances. 

 Apesar do romance vivido por Rachael e Rick Deckard na trama, Mulligan 

não era a melhor escolha para a construção da película, abandonando o projeto 

de Dangerous Days e trazendo Fancher, Deely e Kelly de volta ao ponto de 

partida.

“The story behind Ridley Scott’s refusal and later 

acceptance of Blade Runner is a fairly complex one. It 

involves Italian film directors, American cult Novels, and 

a recent death within Scott’s family. This complicated 

process began simply enough, however; Ridley Scott had 

always been Deeley’s first choice as the perfect director 

for Fancher’s script.”  21

Paul M. Sammon

 Ridley Scott nasceu a 30 de novembro de 1937 em South Shields, Inglaterra 

e desde muito cedo mostrou interesse pelas artes como a pintura e a escultura. 

Enquanto aluno do Royal College of Art em Londres descobriu a sua verdadeira 

paixão pelo cinema, trocando rapidamente a pintura pelo design de cenários e 

a criação de guiões. O seu primeiro projeto Boy and Bicycle (1965), foi realizado 

através da ajuda de familiares, contando com a participação do seu irmão Tony 

como personagem principal e do seu pai como personagem secundária. 

 Scott iniciou realmente a sua carreira após ter trabalhado como cenógrafo 

21 “A história por trás da recusa, e mais tarde aceitação de Blade Runner por Ridley 

Scott é bastante complexa. Envolve produtores italianos, romances de culto, e uma re-

cente morte na família de Scott. Este complicado processo começou de forma simples, 

embora Ridley Scott tenha sempre sido a primeira escolha de Michael Deeley como o 

perfeito diretor para o guião de Fancher”. Traduzido livremente de: SAMMON P.47.
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para a televisão inglesa, dedicando-se inteiramente à publicidade e aos anúncios 

de televisão para diversas marcas como Chanel [imagem 31] e Guiness, muitos 

dos quais são vencedores de prémios devido à qualidade das suas edições e à 

construção única dos seus cenários.

 Em 1977 estreia-se o primeiro filme do fantástico percurso de Ridley Scott, 

The Duellists [imagem 32]. Infelizmente o filme não atingiu o público desejado 

pelo diretor, que se redimiu mais tarde, em 1979, com o filme Alien [imagem 33], 

que o tornou conhecido pelos incríveis cenários e efeitos especiais. 

 Mesmo sem qualquer interesse prévio em ficção científica, Ridley Scott 

foi capaz de produzir um dos maiores clássicos do género, criando um marco 

na história do cinema da qual apenas se destacavam obras como 2001: A Space 

Odysey (1968), de Stanley Kubrick e Star Wars (1977) de George Lucas.

 A produção de Alien trouxe antigos ensinamentos por parte do diretor, 

que menciona em Future Noir: The making of Blade Runner que “Commercial 

advertising teaches you all sorts of things that you don’t really learn about 

when you’re in school. Film schools tend to only deal with very esoteric subjects. 

People tend to forget that the result has got to somehow communicate with the 

audience.”  22

 Scott aprendeu com a experiência publicitária formas de cativar a sua 

audiência através dos componentes de uma cena, aglomerando elementos 

como objetos, música, luz e movimento que ajudassem na composição de um 

espaço e despertassem todos os tipos de reações. Em Alien vivemos espaços 

claustrofóbicos e peculiares, suficientemente cativantes de modo a tornar mais 

interessante a sua vivência e apreciação, que conjugada com o enredo, faz-nos 

compreender as nomeações para os prémios de efeitos especiais e direção de 

arte nos Óscares de 1979. 

 Com toda a fama e reconhecimento de Alien, Scott foi escolhido por 

Deeley como o diretor ideal para tornar o guião de Fancher numa realidade. No 

entanto, Ridley Scott encontrava-se muito ocupado com outros projetos e recusou 

a oferta, aceitando-a mais tarde devido ao atraso de um projeto no qual estava 

a trabalhar. Scott viu-se sem opções, e passando por um momento difícil da sua 

22 “A Publicidade ensina todo o tipo de coisas que não se aprendem na escola. As 

escolas de cinema tendem a lidar apenas com assuntos esotéricos. Tendem a esquecer 

que o resultado tem de alguma forma, comunicar com o público.” Traduzido livremente 

de SAMMON P. 52.
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32 The Duellists, Ridley Scott, 1977.

33 Alien, Ridley Scott, 1979.

31 Chanel No. 5: The Swimming Pool, Ridley Scott, 1979.



41

vida após o falecimento do seu irmão mais velho, decidiu aceitar a proposta de 

Deeley e produzir o segundo filme de ficção científica da sua carreira. 

 Iniciou-se assim o processo de adaptação do guião de Fancher para o 

universo cinematográfico de Ridley Scott, que, ajudou a transformar a história 

de Do Androids Dream of electric Sheep? num grande espetáculo visual. Scott 

preocupava-se com questões que o escritor não sabia responder como o porquê 

de os androides terem voltado à Terra ou como era a tal cidade do futuro para 

além da apenas mencionada desocupação.

 Outra questão levantada foi o nome da profissão de Rick Deckard, que não 

poderia continuar a ser chamado somente de detetive. Fancher encontrou um 

antigo livro intitulado Blade Runner, tornando-se instantaneamente interessado 

pelo título, levou-o a Ridley Scott que o aprovou não só como título da profissão 

de Deckard, mas como título da película.

 Embora Fancher tenha sido o principal promotor do projeto, acreditava que 

Ridley Scott não era a melhor opção para diretor do filme, fazendo com que isso 

fosse um problema quando, mais tarde, começaram a surgir desentendimentos 

entre os mesmos.

“Hampton’s take on the material was very lyrical and sci-

fi, in the purest sense of the word. But Ridley wanted more 

meat and potatoes; he saw the film as a detective thriller. 

He kept urging Hampton to provide him with more clues, 

more mystery, more detecting. Hampton wouldn’t do 

that.”   23

Katy Haber

 Tal discordância levou a que Hampton Fancher deixasse a produção 

de Blade Runner, fazendo com que Ridley Scott procurasse outro escritor para 

satisfazer as suas vontades. Deste modo, David Peoples foi escolhido para se juntar 

à equipa, sendo conhecido por escrever os guiões do documentário The Day after 

23 “A abordagem de Hampton ao material era muito lírica e sci-fi, no mais puro 

sentido da palavra. Mas Ridley queria mais carne e batatas; ele via o filme como um 

suspense policial. Ele insistia em pedir que Hampton lhe providenciasse mais pistas, mais 

mistério e mais ‘detecting’. E Hampton não o faria.” Katy Haber in: SAMMON P. 63.
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Trinity (1981) de John H. Else e do filme Unforgiven (1992) de Clint Eastwood.

 Peoples trouxe mudanças para o guião, acrescentando a trama 

policial tão desejada pelo diretor ao enredo, juntamente com todas as pistas e 

descobertas de um detetive como era suposto fazer a personagem de Harrison 

Ford. No entanto, outras dúvidas surgiram durante a investigação das ações da 

personagem principal, a palavra androide aparentava não ser a mais correta para 

ser utilizada no filme pois já havia sido banalizada e utilizada recorrentemente 

em diversos contextos. Os androides de Blade Runner não eram simplesmente 

robôs, eram mais do que simples máquinas de metal e aparentavam ser muito 

mais do que apenas um androide. Desta forma, Peoples chegou a um novo 

termo: Replicant, este que era utilizado na ciência para descrever a clonagem de 

células, mais propriamente com o termo replicating. Blade Runner agora tinha 

um termo característico do seu próprio universo para chamar às criações da Tyrell 

Corporation, juntando-se ao já atribuído termo para a profissão do caçador de 

recompensas. 

  Após a solução de tantas complicações acerca da história e a tão 

aguardada concordância entre o diretor e o novo escritor, era de esperar que o 

guião estivesse pronto a iniciar as filmagens, mas Ridley Scott ainda não se havia 

contentado com o resultado final, fazendo as suas próprias alterações com a 

restante equipa de produtores para assim conseguir iniciar a produção do filme.  

 Scott contou como a presença do designer de produção Lawrence G. 

Paul, o diretor de arte David L. Snyder e o designer futurista Syd Mead para, por 

fim, inicar a produção do filme. O problema é que Philip K. Dick não estava a 

par da produção do filme, trazendo problemas para o estúdio e a sua produção 

apontando as fragilidades do guião escrito por Fancher. Contudo, Dick não sabia 

das alterações feitas por David Peoples e após ler o guião final do filme deu o seu 

consentimento para o início da sua elaboração. 

 Embora conheçamos atualmente o filme de 1982 como um grande 

sucesso, o resultado da sua bilheteira em 1982 deixou muito a desejar.  A competir 

com filmes como E.T. The Extra-terrestrial de Steven Spielberg e Rocky III, Blade 

Runner não fez o suficiente para cobrir o exorbitante orçamento para a altura, 

obtendo reações diversas tanto dos espectadores quanto dos críticos que 

alegavam que Blade Runner era apenas um filme coberto de efeitos especiais e 

nada mais.
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“Science-fiction devotees may find ‘’Blade Runner’’ 

a wonderfully meticulous movie and marvel at the 

comprehensiveness of its vision. Even those without a 

taste for gadgetry cannot fail to appreciate the degree of 

effort that has gone into constructing a film so ambitious 

and idiosyncratic. The special effects are by Douglas 

Trumbull, Richard Yuricich and David Dryer, and they are 

superb. So is Laurence G. Paull’s production design. But 

‘’Blade Runner’’ is a film that special effects could have 

easily run away with, and run away with it they have.

And it’s also a mess, at least as far as its narrative is 

concerned. Almost nothing is explained coherently, and 

the plot has great lapses, from the changeable nature 

of one key character to the frequent disappearances of 

another. The story lurches along awkwardly, helped not 

at all by some ponderous stabs at developing Deckard’s 

character. As an old-fashioned detective cruising his way 

through the space age, Deckard is both tedious and 

outre.”  24

Janet Maslin

24 MASLIN, Janet. Futuristic ‘Blade Runner’ in The New York Times: 25, junho de 1982 

p. 10, consultado em 18 de dezembro de 2018, disponível online em: https://www.nytimes.

com/1982/06/25/movies/futuristic-blade-runner.html.
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“I always spend a great deal of time building a library of 

weird and wonderful illustrations (…) That’s usually where 

I begin a project” 25  

Ridley Scott

 

 Uma vez que se tratava de um novo universo para o realizador, as referências 

para o design da futura cidade de Los Angeles foram cruciais. Scott iniciou a 

sua pesquisa com ilustrações que o ajudassem, em conjunto com o enredo, a 

formar uma imagem única para o filme. A primeira referência, recorrentemente 

mencionada pelo diretor, é a pintura Nighthawks de Edward Hopper [imagem 

34], “I was constantly waving a reproduction of this painting under the nose of 

the production team to illustrate the look and mood I was after in Blade Runner.” 

26 A banda desenhada francesa foi também alvo de pesquisa do diretor, obtendo 

um gosto pessoal pela revista Metal Hurlant, sendo o seu ilustrador favorito Jean 

Geraud, mais conhecido como ‘Moebius’, trazendo as suas ilustrações para o 

projeto cinematográfico através da obra The Long Tomorrow (1975) [imagens 43 

e 44], uma paródia do film noir americano. 

 À semelhança da obra de Hopper, é também possível observar a 

presença do trabalho dos arquitetos futuristas Antonio Sant’Elia e Hugh Feriss, 

que acompanhavam as mudanças industriais, produzindo inúmeros desenhos 

que idealizavam uma cidade futurística com grandes arranha-céus repletos de 

sombras e contrastes.

25 “Eu sempre passo muito tempo a construir uma biblioteca de ilustrações estra-

nhas e maravilhosas (…) Geralmente é onde eu começo um projeto “ Traduzido livremente 

de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey Street 

books, 2017 P. 82.

26 Ibidem.
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36 Depthscrapers. Everyday 
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40 The Metropolis of Tomorrow, 
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37 The city of the future.” B. 
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39 The Metropolis of Tomorrow, 
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38 The Metropolis of Tomorrow, 
Hugh Ferriss. 

35 How You May Live and Travel 
in the City of 1950. Frank R. Paul, 
Popular Science Monthly, 1925.

34 Nighthawks, Edward Hopper, 1942.
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41 New City: Tenement Building with Exterior Elevators. Antonio Sant’Elia, 1914.
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43 The Long Tomorrow (capa). Moebius, 1975.
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44 The Long Tomorrow. Moebius, 1975 P. 1.
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45 Das Cabinet des Dr. Caligari. Robert Wiene. 1920.

46 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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“Shades, shadows, and volumes on a par with the 

legendary architectural visions of Hugh Ferris articulate 

a skyline full of foreboding” 27

Syd Mead

 Contudo, o mesmo não poderia ser feito sem antes mencionar as 

referências cinematográficas disponíveis até a década de 80. Em conformidade 

com as ilustrações mencionadas anteriormente, a escuridão remete-nos tanto 

para o expressionismo alemão quanto para o film noir americano, explorando os 

contrastes entre a luz e sombra.

 Para além do uso da perspetiva no expressionismo, Ridley Scott retirou 

outros ensinamentos do cinema alemão. A forma como são representadas as 

personagens, com a utilização de grandes contrastes na criação de silhuetas,  

levou a que o diretor incluísse algumas referências em Blade Runner, tendo 

como exemplos os conhecidos filmes Das Cabinet des Dr. Caligari [imagem 45]

de Robert Wiene e Nosferatu, eine Symphonie des Grauens de Murnau.

 No entanto, a grande megalópole presente no filme de Fritz Lang, 

Metrópolis [imagens 47 e 49], é a maior referência do diretor, trazendo não só 

aspetos de organização espacial mas também uma ideia de como transmitir a 

sensação de poder. David Dryer menciona em Future Noir: the making of Blade 

Runner de Paul M. Sammon que existem imensas referências de Metrópolis 

na obra de Ridley Scott. As imagens da cidade vistas antes de Deckard ser 

introduzido, bem como o jogo de luz presente no escritório de Tyrell, foram ideias 

retiradas diretamente do filme de Fritz Lang. 28 

27 Ibidem.

28 “Someday, I want to take shots from Fritz Lang’s metropolis and shots from BR 

and run them back to back. Because there’s an awful lot of Metropolis in Blade Runner.” 

David Dryer in SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, Nova Iorque: 

Dey Street books, 2017 P. 127.
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47 Metropolis,. Fritz Lang. 1927.

50 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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49 Metropolis,. Fritz Lang. 1927.

50 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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51 Metropolis,. Fritz Lang. 1927.

52 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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53 Metropolis,. Fritz Lang. 1927.
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 Por outro lado, a escuridão retratada no filme faz também parte das 

referências do film noir americano dos anos 50, utilizando a luz e a sombra 

como forma de caracterização dos espaços e personagens à semelhança do 

expressionismo alemão. 

 O film noir, conhecido por representações de um detetive misterioso 

acompanhado de uma femme fatale, cobertos por um jogo de luz e sombra, 

normalmente através de estores que filtram a luz vinda do exterior que realçam 

a escuridão presente na face de cada um como forma de representação do seu 

caráter duvidoso, está também presente na criação de Scott, o que nos permite 

fazer comparações diretas com algumas obras do género, realçando as suas 

principais características [imagens 55 e 56].

 O fumo, por exemplo, é característico dos filmes dos anos 40 e 50, trazido 

para Blade Runner através dos carros e chaminés nas ruas ou pela caracterização 

das personagens que fumam constantemente ao longo da obra [imagens 57 e 

60].  

 A criminalidade é também uma característica trazida do film noir. “Now 

the moviegoer is being represented as a less severe version of the underworld, 

with likable killers and corrupt cops. Good and evil go hand in hand to the point 

of being indistinguishable.” 29   Rick Deckard é uma personagem duvidosa quanto 

às suas verdadeiras intenções, encaixando-se no cliché do film noir através do 

seu figurino, composto por uma gabardine típica dos detetives, porém com um 

toque moderno através do uso de uma gravata com formas geométricas, e pelo 

seu comportamento, no qual a bebida é constante na sua apresentação.

 A personagem Rachael representa outra característica comum, sendo 

apresentada no filme como femme fatale, uma vez que se envolve com a 

personagem principal, trazendo problemas para o mesmo. A sua roupa reflete 

também os anos 50, tendo semelhanças com a personagem Mildred Pierce, do 

filme de Michael Curtiz em 1945 [imagens 59 e 60].

 Tal como o filme noir representa vilões que cativam o espectador, 

Blade Runner apresenta o caráter humano dos replicants, que mesmo sendo 

29 “Agora o espectador é representado como uma versão menos severa do sub-

mundo, com assassinos simpáticos e policiais corruptos. O bem e o mal andam de mãos 

dadas a ponto de serem indistinguíveis.” Traduzido livremente de: BORDE, Raymond and 

CHAUMENTON, Etienne, A Panorama of American Film Noir, trans. Paul Hammond, 1st 

US edition edition, São Francisco: City Lights Publishers, 2002.
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artificialmente criados para o trabalho, começam a demonstrar sentimentos 

como os humanos. 

 No filme, os replicants são detetados através do olhar. É interessante 

analisar a importância dos olhos no enredo, porque é através do olhar que se 

expressam os sentimentos. Afinal, os olhos são as janelas da alma e o espelho do 

mundo, o que mostra uma grande conexão entre o interior de cada pessoa e o 

mundo que está à sua volta. 

 O tema do olho e da visão remete para a observação. Relembrando as 

preocupações de Philip K. Dick, o constante controlo por parte do poder é muito 

presente na criação espacial. Referências como 2001: A Space Odyssey (1968) 

[imagem 63], de Stanley Kubrick, onde a máquina que observa os tripulantes de 

uma nave ganha poder sobre os mesmos, é um paralelo ao caso dos replicants, 

no qual a máquina deixa de obedecer o seu criador. Da mesma forma, a obra de 

George Orwell, 1982, surge como referência, sendo esta feita em Blade Runner 

através das grandes publicidades que inundam as ruas de Los Angeles, espelho 

do controlo vivido no enredo.
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 “The story of Blade Runner 2049 spans over a decade, 

from the birth of the idea to its release in October 2017. 

Cynthia Yorkin’s husband, Bud Yorkin, was a financier on 

the original Blade Runner with Jerry Perenchio, however 

neither partner wanted to pusue a sequel. Then, in 2007, 

the couple tossed around the idea of doing a sequel or a 

prequel, because it had become so beloved.” 30

Tanya Lapoint

 Devido ao impacto do filme de Ridley Scott, a Alcon Entertainment, em 

conjunto com a Warner Brothers interessou-se, em 2011, em desenvolver uma 

sequela do filme de 1982, intitulado Blade Runner 2049, reunindo as pessoas 

necessárias para a produção do filme que se passaria 30 anos após a narrativa do 

primeiro. O novo filme contava, mais uma vez, com a participação dos escritores 

Hampton Fancher e Michael Green, Ridley Scott como produtor executivo 31, 

Cynthia Sikes como produtora, Denis Gassner 32 como designer de produção, 

Roger Deakins como cinematógrafo e Denis Villeneuve como diretor.

 A escolha de Denis Villeneuve para a direção não foi casual, pois assim 

como Ridley Scott, Villeneuve possui uma forte relação com o impacto visual 

de um filme, utilizando as mais variadas ferramentas para complementar os 

seus espaços e personagens, afirmando que dentre os seus filmes favoritos se 

30 LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan 

Books, 2017. P. 64.

31 Ridley Scott não pode assumir o cargo de diretor do filme uma vez que se encon-

trava indisponível com a direção do filme The Murder on the Orient Express (2017).

32 Denis Gassner trabalhou com Francis Ford Coppola em One from the Heart, filme 

passado em Las Vegas, porém construído por completo em set, com a exploração das 

luzes néon que foram posteriormente utilizadas por Ridley Scott no filme Blade Runner 

(1982).

2.4  AUGUST 32ND ON EARTH
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encontram Drive (2011) e 2001: A Space Odyssey (1968), ambos com uma grande 

poesia visual. Uma imagem deve ter sempre um impacto emocional no público, 

criando, porém ao mesmo tempo, uma certa desorientação de um ponto de vista 

individual.33

 Denis Villeneuve nasceu a 3 de outubro de 1967 em Trois-Rivières, Québec, 

Canadá, irmão do também realizador Martin Villeneuve. Quando novo, deixou 

o interesse pelas ciências para seguir o seu sonho pela sétima arte, estudando 

cinema na faculdade de Québec. O realizador iniciou a sua carreira com curtas 

metragens como La Couser Destination Monde (1990), REW FFW (1994) [imagem 

66] e Cosmos (1996) [imagem 67], tendo como o seu primeiro filme August 

32nd on Earth (1998) [imagem 69], muito bem recebido pela crítica canadiana e 

selecionado para concorrer à categoria de melhor filme estrangeiro nos Óscares.

 O seu segundo filme Maelström (2000), por sua vez, atraiu a atenção do 

cinema internacional, vencendo o prémio Genie no festival de Cannes. Incendies 

(2010) [imagem 70], foi nomeado para a categoria de melhor filme estrangeiro, 

sendo escolhido pelo New York Times  como um dos dez melhores filmes do 

ano. A sua carreira continuou com os conhecidos filmes Prisoners (2013) e Enemy 

(2013) [imagem 70 e 71], atingindo o auge da sua carreira com Sicario (2015).

 No entanto, foi com o filme Arrival (2016) que Villeneuve conquistou o 

público, tendo sido o seu primeiro contato com a ficção científica através da 

adaptação de Story of your Life, de Ted Chiang, e adaptado por Eric Heisserer. 

Com o seu enorme sucesso, foi nomeado para oito categorias dos Oscars de 2017, 

incluindo melhor filme, melhor direção e melhor adaptação, vencendo apenas a 

categoria de melhor edição de som.

 O trabalho de Villeneuve é algo particular, uma vez que geralmente 

desenvolve o enredo à volta de um personagem principal à procura de respostas, 

de alguém ou algo. Este personagem tem dificuldades em encontrar o esperado 

e quando o faz é confrontado por uma confusão de pensamentos e dificuldades 

que o atrapalham na sua jornada, uma vez que se envolve emocionalmente na 

investigação, perdendo assim, o seu sentido de realidade. 

 Esta exploração foi trazida para o filme Blade Runner 2049 através da 

33 “I love when an image can have a strong emotional impact  on the audience but 

create a disorientation from an individual point of view.” Denis Villeneuve in Denis Ville-

neuve on Directing Bladerunner 2049, BAFTA Guru, YouTube, consultado em 24 de maio 

de 2019, disponível online em: https://www.youtube.com/watch?v=xBQDif3tjUg&t=241s.
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personagem K, um blade runner que traduz todas as características acima 

mencionadas. Os seus trabalhos acabam por ser uma representação de 

inseguranças e receios, assim como as obras de ficção científica mencionadas 

anteriormente, utilizando o cinema como forma de digerir a realidade. Contrastes 

de luz e sombra, cenas escuras com a presença de silhuetas como auxílio de 

filmagem são características da filmografia do diretor. O mau tempo e os ângulos 

de câmara ajudam na desorientação do público que, acompanhado da música 

tenebrosa e impactante causam sensações de desconforto e ansiedade. 

 No entanto, dentro de tanta escuridão, Villeneuve utiliza a cor para 

acompanhar os sentimentos, alternando o caos com momentos mais claros que 

trazem calma ou esperança. Villeneuve refere numa entrevista no canal BAFTA 

Guru  que precisa de beleza e poesia nos seus filmes pois tem de garantir que 

toda essa escuridão encontre por fim, algo belo.

 Outra característica importante nas obras do diretor é a interação entre o 

ator e o espaço, afirmando ser crucial a interação entre ambos.

 “The more I work with them the more I feel comfortable, 

and I love working with actors. When I cast my actors I 

hope they inspire me and as they’re all different, I love 

when someone is an author himself meaning that he 

will develop his own point of view about the character, 

bringing ideas on the set that will surprise me. I have 

always a precise idea about whatever I want to do and 

there’s nothing more exciting than someone creating 

chaos in front of the cameras. I’m trying to create 

environments on set that will allow this to happen, I try to 

give them the space as much as possible so they can feel 

that they have a space to bring ideas to.”  34

34 “Quanto mais eu trabalho com eles, mais me sinto confortável, e adoro trabalhar 

com atores. Quando eu escolho os meus atores espero que me inspirem e, sendo to-

dos diferentes, adoro quando são também autores, significando que desenvolvem o seu 

próprio ponto de vista sobre a personagem, trazendo ideias sobre o set que me surpreen-

dem. Eu sempre tenho uma ideia precisa sobre o que eu quero fazer e não há nada mais 

emocionante do que alguém a criar caos em frente às câmeras. Eu tento criar ambien-

tes no set que permitem que tal aconteça, tento dar-lhes todo o espaço disponível para 

que possam sentir que têm um local para trazer ideias.” Traduzido livremente de: BAFTA.

Denis Villeneuve 
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 Villeneuve refere ainda a importância da criação de um storyboard, uma 

vez que este permite que o diretor transponha os seus sonhos para o papel e, 

consequentemente, para as câmaras, à semelhança do processo de projeto 

de arquitetura no qual o arquiteto procura as suas referências, desenha o seu 

imaginário e finaliza o projeto com a sua construção. 

 Para além das características acima mencionadas Villeneuve apresenta 

ainda uma constante no seu trabalho: uma personagem feminida capaz de 

enfrentar o mundo dos homens, nem sempre se encaixando no papel de femme 

fatale do film noir mas apresentando uma força capaz de enfrentar quaisquer 

obstáculos que encontre que seu caminho.

 As técnicas utilizadas pelo diretor na sua filmagem incluem a utilização 

de amplas lentes de forma a captar o máximo de envolvente possível, assim 

como movimentos de câmara (panning) que mostram o espaço de uma forma 

lenta ou acompanham as personagens mostrando sempre o ponto de vista do 

espectador.

 Ainda que Villeneuve possua tanta experiência e semelhanças com 

a filmografia de Ridley Scott, é certo que produzir uma continuação para a 

brilhante obra de 1982 se tratava de um trabalho extremamente difícil, pois Denis 

Villeneuve não podia falhar na produção de uma sequela para um filme tão bem 

concebido. Contudo, apesar das dificuldades e desafios, o diretor aceitou-o e 

iniciou o seu trabalho para o novo filme Blade Runner 2049.

“Artistically it’s such a big challenge but such a beautiful 

one” 35

 Denis Villeneuve

35 “Artisticamente é um desafio enorme mas é também um belo desafio”. Traduzi-

do livremente de: BAFTA.
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“It is a challenging job because you’re dealing with a 

film’s history. So you have to be respectful of the world 

that was already created and integrate that original 

aesthetic, but also create individuality and stand-alone 

visuals for the people who haven’t seen the original. It’s 

kind of like you’re sitting on the edge of a knife blade.”. 36

Denis Villeneuve

 A melhor forma de iniciar a criação da nova imagem de Blade Runner 

sem comprometer a imagem criada 35 anos antes por Ridley Scott seria através 

da cidade. Quando Dennis Gassner, designer de produção, perguntou a Denis 

Villeneuve como descreveria ser a aparência do filme, este respondeu com a 

palavra “brutalidade”. O mundo seria composto por elementos que fossem 

robustos o suficiente para lutar contra os elementos e permanecerem intactos, 

como as pirâmides 37 . Para tal, Gassner expandiu o mundo criado por Ridley Scott, 

enquanto manteve a sua progressão natural. Segundo Villeneuve, a sequela foi 

profundamente inspirada pelo seu precedente, porém, houve uma tentativa de 

que esta inspiração não se tornasse numa paródia. Deste modo, detalhes como 

a construção de um novo spinner38, novas vistas aéreas da cidade, o clima e a 

arquitetura foram desenvolvidos de forma a refletir a evolução do aspeto da 

futura cidade de Los Angeles de 2019.

 Assim como Ridkey Scott, Villeneuve foi fortemente marcado pela banda 

desenhada de Moebius, inspirando-se nas suas obras para a criação de um futuro 

36 MILLER, Julie, The Unlikely Inspiration Behind Blade Runner 2049’s Futuristic De-

sign in Vanity Fair, consultado em 26 de maio de 2019, disponível online em: https://www.

vanityfair.com/hollywood/2017/10/blade-runner-2049-production-design?.

37 Ibidem.

38 Carro voador utilizado pelos blade runners Deckard e K. O spinner foi o primeiro 

elemento criado para o novo filme de Denis Villeneuve.

2.5 A CONSTRUÇÃO DO UNIVERSO DE 
BLADE RUNNER 2049
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passado em 2049 no qual a União Soviética ainda controlava grande parte do 

mundo e Steve Jobs não existia.39

 Para além de Moebius, Enki Bilal também foi uma forte influência para o 

diretor, especialmente com La Foire aux Immortels de 1980 [imagens 78 e 79], 

retratando uma distopia vivida em 2023 na cidade de Paris.

 A criação de um storyboard para Blade Runner 2049 foi de tal importância 

que Villeneuve reuniu os artistas Sam Hudecki e Darryl Henly, juntamente com o 

designer de produção Dennis Gassner para a produção de imagens concetuais 

para o filme. Com a intenção de se criar algo autêntico, que diferisse dos filmes 

de ficção científica da atualidade, o diretor pensou na cidade de Pequim imersa 

em nevoeiro, iluminada apenas pelos alçados publicitários que preenchiam o 

edificado ou diferentes escalas.

“The architecture is more brutal, designed to resist 

extreme weather. Most buildings look like bunkers, while 

others resemble spaceships.” 40

Denis Villeneuve

 Acompanhando as características da filmografia do diretor, Blade Runner 

2049 continuou a ser uma exploração dos contrastes entre a luz e sombra,descrito 

pelo editor Joe Walker como “...a master class of silhouette” 41. Contudo, a aparição 

casual da luz ilumina a escuridão, sendo descrito por Tanya Lapoint como neon 

noir ao invés de neo noir, devido à grande utilização das luzes néon ao longo da 

obra.42

 

39 “A arquitetura é mais bruta, projetada para resistir às condições climáticas ex-

tremas. A maioria dos edifícios assemelham-se a bunkers, enquanto outros se parecem 

com naves espaciais”  Traduzido livremente de: Denis Villeneuve in LAPOINTE, Tanya, The 

Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 6.

40 Ibidem. P. 26.

41 Joe Walker in LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 2049, Los An-

geles: Titan Books, 2017. P. 64.

42 Ibidem.
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 Todavia, não foi apenas na evolução da cidade que Villeneuve pensou 

durante a criação deste novo universo. Enquanto que no primeiro filme exemplos 

de uma arquitetura comum nos sçao apresentadas, no segundo, a arquitetura 

existente mostra não só uma evolução da primeira como uma série de referências 

que remetem para a mesma. “We used elements from the first movie and tried 

to use them with humility and tried to find a strength in them. Bust this movie 

has its own personality.” 43, significando que em vez de usar locais reais para a 

sua produção, o diretor criou novos espaços que se assemelhassem àqueles do 

43 Josh Rottenberg, Denis Villeneuve Explains How ‘Blade Runner 2049’ Is No Rep-

licant of the Original Neo-Noir Sci-Fi Fan Favorite, latimes.com, accessed May 27, 2019, 

https://www.latimes.com/entertainment/movies/la-ca-mn-0903-sneaks-blade-runner-

gallery-20170903-story.html.
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primeiro filme, espelhando apenas pequenos detalhes presentes nos mesmos 

para dar uma ideia de continuidade enquanto mantinha a sua autenticidade.

 Uma vez que o primeiro filme transmitia uma ideia de um possível futuro 

para o mundo e não apenas uma invenção típica dos filmes de ficção onde o real 

acaba por se perder no meio de imaginários e sonhos, Denis Villeneuve tentou 

com que a montagem de Blade Runner 2049 fosse o mais real possível, seguindo 

as estratégias de Scott ao construir espaços nos quais se apresentariam as suas 

personagens, atuando nos mesmos de uma forma imersiva.

 As técnicas de efeitos especiais foram evitadas ao máximo, sempre com o 

objetivo de alcançar a veracidade da sua história. Villeneuve escolheu como local 

de filmagem a Hungria, no Korda Studios em Etyek, próximo à capital Budapeste. 

 Devido ao trabalho recorrente com o cinematógrafo Roger Deakins, as 

imagens dos filmes de Villeneuve são bastante constantes, utilizando técnicas do 

film noir americano, tal como Ridley Scott, tendo as suas obras repletas de sombras, 

silhuetas e imagens distorcidas como forma de provocar algum mistério acerca 

das personagens. Contudo, Deakins e Villeneuve quebram a escuridão com o 

posicionamento inteligente da cor, utilizando maioritariamente o contraste entre 

as cores quentes e frias, normalmente o azul e o amarelo, que complementam o 

enredo uma vez que possuem um significado. Deakins utiliza o contraste entre 

cores complementares nos mais pequenos detalhes das suas criações. No filme 

Sicario (2013), podemos observar a constante aparição das cores laranja e azul de 

forma equilibrada onde o objeto principal em cena contrasta com o seu pano de 

fundo [imagem 82]. Enquanto em Blade Runner (1982), o azul e o amarelo são 

utilizados por Ridley Scott de forma a representar as diferentes classes sociais 

ou espaços interiores e exteriores, enquanto Villeneuve utiliza as cores frias 

como representações de obstáculos e as cores quentes como descobridoras da 

verdade. Em Blade Runner 2049, as cores são utilizadas como complemento ao 

enredo. O branco, o amarelo, o verde e o azul são as principais cores utilizadas, 

contrastando com a escuridão que cerca as personagens durante o filme. A cor 

amarela é utilizada quando as respostas estão prestes a ser encontradas, seguida 

da cor branca, tratando-se do seu objetivo final: a verdade. A cor azul representa 

os obstáculos pelos quais as personagens têm de passar de forma a obter o 

que pretendem, aparecendo com frequência nas cenas da cidade ou quando 

surge um conflito. A cor verde aparece no filme apenas em dois momentos: 

sempre que a personagem Joi aparece em cena ou na plantação de proteína 
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86 Cor azul, Blade Runner 2049, Denis Ville-
neuve, 2017.

87 Contraste entre as cores azul e amarela, 
Bade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

91 Cor branca, Blade Runner 2049, Denis 
Villeneuve, 2017.

90 Cor branca, Blade Runner 2049, Denis 
Villeneuve, 2017.

93 Joi, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.

92 Sapper, Blade Runner 2049, Denis Ville-
neuve, 2017.

89 Cor amarela, Blade Runner 2049, Denis 
Vileneuve, 2017.

88 Cor amarela, Blade Runner 2049, Denis 
Villeneuve, 2017.
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pertencente a Niander Wallace, mostrada no início do filme, constatando que o 

verde é representativo dos seus produtos. 

 As utilização das cores não foi o único elemento transportado para o novo 

filme de Villeneuve, havendo comparações diretas entre as duas obras, algumas 

passando desapercebidas a alguns olhos, mas importantes para a continuação 

da história contada em 1982. 44

 Ridley Scott, ao fazer o storyboard [imagem 94] para a conceção de Blade 

Runner, imaginou uma cena inicial em que uma casa de campo surgia, com um 

aspeto familiar ao espetador, com uma panela no fogo, possivelmente uma sopa, 

enquanto o detetive Rick Deckard era apresentado a confrontar o replicant que 

a habitava. Embora a cena não tenha sido gravada para o filme original, Denis 

Villeneuve utilizou-a como referência para a abertura de Blade Runner 2049, 

apresentando a reforma do replicant Sapper pelo novo blade runner K. A única 

diferença era o facto de que na ideia original de Scott, o blade runner retirava o 

maxilar ao replicant como prova de que o tinha reformado, enquanto na sequela 

a personagem apenas retira o seu olho.

 A temática do olho que surge no primeiro filme mantém-se, sendo 

explorada de diferentes formas logo no início da trama. Na cena de abertura do 

filme é-nos apresentado um texto que contextualiza a obra, sendo a primeira 

palavra replicant, trazendo o olhar do espectador para o canto superior esquerdo 

da tela [imagem 99], o que permite observar o número de série de um possível 

replicant.

 A seguir a lógica de Metrópolis (1927) e Blade Runner (1982) o olho em 

detalhe também é apresentado na trama, seguido da imagem de uma vasta 

plantação de painéis solares em forma circular, relembrando também o formato 

do olho. 

44 Em Blade Runner de Ridley Scott (1982), o blade runner Rick Deckard pergunta 

à personagem Racheal, enquanto atuava o seu teste, o que faria se uma vespa pousasse 

na sua mão, ao que Racheal respondeu “I’d kill it of course”, enquanto em Blade Runner 

2049 o replicant K surge com a mão coberta por abelhas sem ter qualquer tipo de reação, 

mostrando a diferença entre as criações de Tyrell e Wallace.
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95 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.

97 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.

98 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.

96 Presença do piano por onde passa 
Deckard, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

101 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.

100 Painéis solares insprirados na Ivanpah 
Solar Power Facility no estado da Califórnia. 
Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

102 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.

99 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.
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3.1  A CIDADE

“Eu também não sei há quanto tempo, entrei numa 

cidade e desde então continuei a penetrar cada vez mais 

pelas suas ruas. Mas como pude chegar aonde dizes tu se 

me encontrava noutra cidade, afastadíssima de Cecília, 

e nunca mais saí dela?” 45

Italo Calvino

 À semelhança da cidade de Cecília, descrita por Italo Calvino na obra 

As cidades invisíveis, a cidade de São Francisco descrita por Philip K. Dick era 

também uma cidade infinita, onde o vasto território foi preenchido ao longo dos 

anos sem que os seus habitantes se apercebessem, aprendendo a viver apenas 

na imensidão de ruas que os circundava.

 A evolução de uma cidade conta ainda, para além da expansão da malha 

urbana, com a transformação do modo de habitar e o desenvolvimento de novas 

infraestruturas que correspondam às necessidades da sociedade.

 A cidade que nos é apresentada em Blade Runner e Blade Runner 2049, 

assim como qualquer outra cidade, sofreu alterações ao longo dos anos, tendo 

sido desenvolvida a diversos níveis, destacando-se a densidade populacional, 

o contraste entre as classes sociais, o comércio, os métodos de transporte e os 

grandes motivos por trás de todas as mudanças ao longo do tempo, como as 

guerras nucleares e desastres naturais consequentes.

 Vemos a evolução de Los Angeles de 2019 até o ano de 2049 onde, à 

semelhança de Cecília, o seu vasto território foi preenchido, deixando de haver 

uma separação definida entre as restantes cidades. “As cidades misturam-se - 

disse o cabreiro - Cecília está em toda a parte.” 46

 

45 CALVINO, Italo, Trad. José Colaço Barreiros, As cidades invisíveis, Alfragide: Teore-

ma, 2011 P. 163.

46 Ibidem.
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 Após a Guerra nuclear, denomenada de World Terminus por Philip K. Dick 

na sua obra, a população que ocupava a extensa superfície da Terra emigrou 

para as novas colónias localizadas em outros planetas, deixando a imensidão 

de edifícios abandonada. Contudo, existiam requisitos para que os habitantes 

se pudessem deslocar para as novas colónias e aqueles que não os cumpriram, 

foram deixados para ocupar o vasto espaço vazio. A restante população era 

composta por criminosos, doentes e corruptos, espelhando as suas ações nas 

ruas da cidade repletas de lixo e vandalismo. Um novo dialeto formado por uma 

mistura de línguas asiáticas e europeias, reflete as referências do diretor às ruas 

de Hong Kong, Tokyo e a Nova-iorquina Chinatown. 

“My first idea was to put a mixture of genuine Spanish, 

French, Chinese, German, Hungarian, and Japanese into 

Cityspeak”. 47

Ridley Scott

 Enquanto alguns locais foram completamente abandonados, o centro 

da cidade foi densificado, tornando necessário o desenho de habitações que 

abrigassem o maior número de pessoas no menor espaço possível. Um exemplo 

que ilustra perfeitamente a problemática da superpopulosa cidade de Tokyo, é 

a Nagakin Capsule Tower do arquiteto Kisho Kurokawa [imagem 103 e 104], que 

desenvolve uma unidade de micro habitação constituída por pequenas cápsulas 

que contêm apenas o essencial para o dia a dia do seu habitante. As cápsulas 

foram fabricadas individualmente e transportadas para o local de construção 

da torre. Estas, são equipadas com uma cama, casa de banho, televisão e rádio 

embutidos e alguma arrumação. 

 O conceito tornou-se famoso ao longo dos anos, sendo atualmente 

47 “A minha primeira ideia foi inserir uma mistura genuína de espanhol, francês, 

mandarim, alemão, húngaro e japonês numa linguagem típica da cidade.” Ridley Scott 

in: SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey Street 

books, 2017 P. 132.

3.2  DENSIDADE
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103 Nakagin Capsule Tower. Kisho Kurokawa. Tóquio, 1972.

104 Nakagin Capsule Tower. Kisho Kurokawa. Tóquio, 1972. Axonometria e Planta.
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utilizado em hotéis que disponibilizam apenas uma pequena cápsula  como 

quarto, contendo apenas o suficiente para que os seus hóspedes possam passar 

a noite.

“In today’s increasingly congested cities, architects and 

city planners are proposing changes to city codes in 

order to promote the creation of ‘micro-living units’ much 

like the one designed by Mead for the film. Such units 

are already a reality and in use in various parts of the 

world, most notably Tokyo, where the demands of over-

population are painfully apparent.” 48

Syd Mead

 A problemática da habitação em centros muito densificados leva à 

formação de edificados não autorizados como são o caso das favelas existentes 

na América Latina. A população apropria-se do espaço vazio para a construção 

de uma habitação própria e quando não a constroem, habitam localidades já 

construídas porém abandonadas. Enquanto vemos este aglomerado de casas 

na Cidade do México e no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo vemos o 

abandono no centro, que acaba por ser habitado pelos sem abrigo e as suas 

famílias. São levantados problemas quando o proprietário tenta retomar a sua 

propriedade, tendo de retirar famílias inteiras do seu edifício. O Museu de Arte de 

São Paulo da arquiteta Lina Bo Bardi [imagem 108], tem sido alvo desta ocupação 

por parte dos sem abrigo, uma vez que estes utilizam o grande vão característico 

do edifício como proteção e moradia. 

 Em Blade Runner, a evolução da densidade da cidade de Los Angeles 

de 2019 para 2049 passa muito por esta problemática. O vasto território espalha-

se finalmente, de forma a tornar irrelevante o conceito de cidade ou país, onde 

o território foi completamente ocupado pelo edificado e pelo fenómeno da 

48 “Nas cidades contemporâneas, cada vez mais congestionadas, os arquitetos e 

urbanistas vão propondo mudanças para promover a criação de “unidades de micro-vi-

da”, muito parecidas às que Mead concebeu para o filme. Este tipo de unidades já são 

uma realidade e são usadas em várias partes do mundo, principalmente Tóquio, onde os 

problemas de sobrelotação são visivelmente aparentes ”. Traduzido livremente de: MEAD, 

Syd: The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist, Londres: Titan Books, 2017. P 132.
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105 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

107 Ezbet el-Haggana, Cairo, Egito.

106 Sicario, Denis Villeneuve, 2015.

108 Ocupação por parte dos sem abrigo, MASP, São Paulo, Brasil.
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109 Hong Kong, Kin Cheung, 6/05/2017.

111 Coffin-Homes, Kin Cheung, 28/03/2017.

110 Coffin-Homes, Kin Cheung, 17/03/2017.

112 Coffin-Homes, Kin Cheung, 28/03/2017.
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113 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

115 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

114 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

116 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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sobrepopulação. 

 Em contraste com a abertura do filme de Ridley Scott, o spinner do blade 

runner K voa sobre um edificado escuro [imagem 105], mostrando mais uma vez 

o abandono da Terra através da emigração para outros planetas. A decadência 

daqueles que permanecem é notada através das suas habitações. Vistas aéreas 

da Cidade do México foram utilizadas para compor o cenário dos subúrbios de 

Los Angeles  na qual os seus habitantes se deslocam para o centro a procura de 

alimento e melhores condições.

 A comparação com as cápsulas de Nagakin deixa de fazer sentido em 

2049 uma vez que a situação se tornou ainda mais problemática. O apartamento 

do blade runner K, por exemplo, encontra-se num edifício de antigos escritórios 

que foram transformados em habitação, enquanto os seus acessos são ocupados 

pela população desesperada por se proteger do mau tempo. Villeneuve construiu 

as cenas do mercado de rua, no qual a personagem K tenta encontrar a origem 

do cavalo de madeira, de forma a que fosse possível ver parte da população a 

habitar jaulas, assemelhando-se às Coffin homes de Hong Kong [imagens 109-

112], onde o espaço mal chega para ocupar o seu habitante. Embora pensado 

para compor o espaço, a caracterização não chegou a fazer parte do corte final 

do filme [imagem 116]. Por outro lado, em contraste com o centro, Las Vegas 

surge no enredo como uma cidade fantasma, abandonada pela sua população 

devido aos altos níveis de radioatividade, podendo ser comparada às cidades de 

Chernobil e Prypiat. 
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 A hierarquia pensada para Blade Runner assemelha-se àquela pensada 

por Fritz Lang em Metrópolis. Contudo, enquanto uma apresenta uma hierarquia 

baseada na distinção entre a classe trabalhadora e a classe alta, proprietária da 

grande indústria, a outra é feita através da distinção entre aqueles que ficaram na 

Terra por não terem as condições necessárias para se deslocarem e aqueles que 

têm o poder monetário suficiente para controlar os restantes. Esta hierarquização 

é feita através de níveis, sendo a classe baixa instalada nas zonas inferiores da 

cidade e a classe alta nos grandes arranha céus.

 A divisão entre classes é um tema recorrente na arquitetura antiga e 

medieval, sendo a Mesopotâmia e o antigo Egito as principais manifestações 

desta vertente. As pirâmides aparecem como um símbolo de poder e a sua altura 

procura alcançar o divino, ou seja, o poder máximo sobre todos.

 Em Blade Runner, é notória a distinção entre as classes, pois uma é 

apresentada maioritariamente durante a noite e em ambientes escuros, nos quais 

a cor azul é predominante [imagens 117-123], complementando o tom sombrio da 

narrativa, e a outra é representada numa tonalidade mais clara, simbolizando não 

só a luz do dia mas também a riqueza e o poder através da cor dourada [imagens 

124-130].  Os veículos também são limitados consoante a classe social. A classe 

baixa permanece no solo, embora com um aspeto mais futurista, enquanto a 

classe alta e a polícia são portadoras de veículos voadores, capazes de chegar às 

zonas mais altas e imponentes.

 No entanto, 30 anos após o término do poder da Tyrell Corporation, surge 

a Wallace Corporation, substituindo a anterior e permanecendo no topo da 

hierarquia em termos de poder. O seu edificado é mais alto que a antiga Tyrell 

Corp. e mais imponente.

 Com a evolução da cidade, surgiram novos arranha-céus, sendo mais 

notória a diferença de escalas inseridas no espaço. Dennis Gassner e a sua equipa 

criaram milhares de edifícios para a conceção do filme, construindo a cidade 

através de camadas que iam desde a base já construída na Los Angeles de Ridley 

Scott para o topo da nova Wallace Corporation.

3.3  HIERARQUIA
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117 Tyrell Corp. Escritório.

123 Fábrica de olhos.

120 LAPD Escritório .

121 Ridleyville.

122 Entrada Ennis House.

118 Ridleyville.

124 Tyrell Corp. Sede.

130 Apartamento Deckard.

127 Rick Deckard na sede da Tyrell Corp.

128 Apartamento Deckard.

129 Club.

125 Escritório Eldon Tyrell.

119 LAPD Sede . 126 Detalhe em azul após se baixar um es-
tore.
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“Architecture is the background to human activity. 

Always has been. So when you’re doing a movie like Blade 

Runner, you have to treat architecture as part of the 

story. My concept for Blade Runner was that the street 

level was now the basement of the city. People who aren’t 

doing too well only live there. The more fortunate never 

go below the 40th floor.” 49

Syd Mead

 A divisão entre as classes sociais é ainda mais notória na obra de Villeneuve 

uma vez que a classe baixa luta para sobreviver num mundo onde a comida é 

escassa e as condições climatéricas impedem com que mesma sobreviva nas 

ruas, aproveitando-se sempre de antigas peças para novas construções sem ter 

a oportunide de usufruir da tecnologia que o futuro lhes apresenta. Contudo, na 

nova história, a utilização de cores não foi utilizada da mesma forma que Ridley 

Scott. 

 

49 “A arquitetura é o pano de fundo da atividade humana. Sempre foi. Então, ao faz-

er um filme como Blade Runner, temos que tratar a arquitetura como parte da história. 

Meu conceito para Blade Runner era de que o nível da rua era agora o porão da cidade. 

Apenas as pessoas que não estão muito bem vivem lá. Os mais afortunados nunca vão 

abaixo do 40º andar”. Traduzido livremente de: LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of 

Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 26.
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“My first reaction was that privacy was virtually gone.”50

Stanley Kauffman

 No primeiro Blade Runner, a escuridão é apenas quebrada através dos 

grandes placares publicitários que compõem a imagem da cidade. Nova Iorque, 

Tokyo e Londres [imagens 1361-133] são aqui utilizados como referências pela 

utilização de imponentes formas de publicidade cheias de luz e movimento, 

fazendo com que este seja o único elemento de iluminação nos espaços interiores, 

uma vez que a luz artificial é raramente utilizada. A publicidade presente junto 

aos altos edifícios da cidade representa marcas de grande influência como 

Coca-Cola, Atari, Jim Beam, Trident, Michelop, Jovan, TDK, Shakey’s, Pan-

Am e Budweiser, que existiam na década de 80, quando foi realizado o filme, 

sendo mantidas no universo espelhado no ano de 2019. Esta, surge aqui como 

representação do poder das grandes empresas, refletindo o consumo dos seus 

habitantes, sendo diariamente manipulados pelas mesmas. A luz que penetra o 

interior dos espaços demonstra a falta de privacidade dos seus habitantes. Para 

além das marcas acima mencionadas, anúncios sobre as colónias fora da Terra 

estão presentes nas ruas mostrando, mais uma vez, a insistência da mudança 

de um mundo totalmente devastado para outro com um futuro mais próspero. 

Como exemplos temos os diversos placares e luzes néon espalhados pelas zonas 

mais baixas da cidade, enquanto nas zonas mais altas são predominantes os 

grandes ecrãs com imagens em movimento.

 Com o intuito de completar o cenário foram ainda criadas revistas fictícias 

para que compusessem as montras apresentadas no filme [imagens 134-138], 

dando uma maior verosimilhança ao futuro proposto por Ridley Scott. Nas 

imagens podemos ver as capas das revistas da equipa de Scott, seguido dos 

50 “A minha primeira reação foi de que a privacidade tinha praticamente desapa-

recido” Traduzido livremente de: FORTIN, David Terrance, Architecture and Science-Fic-

tion Film: Philip K. Dick and the Spectacle of Home, Farnham: Ashgate Publishing, Ltd., 

2011 P.89.

3.4  PUBLICIDADE



100

131 Movie Houses, New York em 1953.

132 Piccadilly Circus. Londres em 1965.

133 Tokyo, 1980.
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134 Revista Dorgon.

140 Placares Néon.

137 Revista Moni.

143 Luz vinda do exterior.

136Revista Kill.

142 Publicidade que invade 
o edifício.

139 Placares Néon.

145 Placares néon.

135 Revista Creative Evolu-
tion.

141 Luz vinda do exterior.

138 Revista Zora.

144 Ecrãs em movimento.
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146 Publicidade, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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diferentes tipos de publicidade que surgem no filme e a invasão dos mesmos 

nos espaços interiores.

 No entanto, 35 anos após, Denis villeneuve desenvolveu a inserção 

da publicidade de uma forma brilhante em Blade Runner 2049. Os placares 

estáticos deixaram de existir e uma nova publicidade cheia de movimento e 

dimensão ocupou o lugar dos antigos ecrãs de Scott. Para que tal fosse possível, 

Dennis Gassner criou, com a sua equipa, um dispositivo voador que servisse 

simultaneamente como projetor, seguindo os ocupantes das ruas de Los 

Angeles enquanto lhes mostrava o anúncio mais conveniente [imagem 151]. A 

privacidade, que já era escassa em 2019, tornou-se inexistente em 2049, a mesma 

não só passou a invadir as propriedades através da sua luz intensa como também 

passou a seguir os cidadãos pelas ruas, sabendo todos os seus gostos e feitios.

“Advertisements have enough artificial intelligence to 

sense customers nearby and interact with them directly.”51

John Nelson

 À semelhança do primeiro filme, foram criados inúmeros placares com 

luzes néon [imagem 146] para compor as cenas de rua, mantendo ainda as já não 

existentes marcas Atari e Pan Am, de forma a dar uma continuidade ao enredo 

do filme anterior. Sendo uma dos primeiros elementos que se observa do spinner 

de K nas imagens da vista aérea da cidade, a publicidade atingiu um outro nível, 

sendo capazes de penetrar a intensa neblina que circundava a Terra.

 De certa forma, os ensinamentos e preocupações de Philip K. Dick 

quando escreveu Do Android Dream of Electric Sheep? mantiveram-se neste 

novo universo. O ser humano está constantemente a ser observado, os anúncios 

e outras ofertas são criadas através do controlo de pesquisas dos seus utilizadores, 

“perseguindo-os” de certa forma. Atualmente, as grandes empresas controlam 

dispositivos através da sua localização, pesquisa e escrita, fazendo que o futuro de 

2049 seja, mais uma vez, plausível e não apenas uma fantasia criada por um filme 

51 “Os anúncios têm inteligência artificial suficiente para detetar clientes próximos 

e interagir diretamente com os mesmos.” Traduzido livremente de: LAPOINTE, Tanya, The 

Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 26.
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149 Publicidade, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017

148 Vista aérea, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

150 Publicidade Atari, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

147 Storyboard, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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151 Drones publicitários, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

153 Publicidade Joi, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

152 Publicidade Joi, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

154 Vista do interior do apartamento de K, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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de ficção.

 O característico placar da personagem Joi surge para o blade runner K 

propositadamente, sabendo que este seria um potencial comprador do produto 

uma vez que tinha acabado de o perder. O próprio anúncio da nova companheira 

muda consoante a vontade do seu usuário, sendo adaptável a qualquer pessoa 

que o adquira. No Japão, já podemos ver criações de autómatos quase idênticos 

ao ser humano que desempenham a mesma função, tratando-se também, de 

um possível futuro para a nossa real atualidade.



 A aparição da personagem em três dimensões foi feita através de efeitos 

visuais, contudo, o produtor Roger Deakins instalou um grande ecrã LED com a 

imagem final da atriz Ana de Armas, que representa Joi no enredo, de forma a 

que a iluminação sobre a personagem K fosse o mais autêntica possível, como se 

estivesse realmente a interagir com o anúncio [imagem155].

 Outra semelhança com a obra de Scott é a invasão da luz exterior para o 

interior do apartamento do novo blade runner. Desta vez, a personagem senta-

se à frente de uma grande janela e observa a publicidade exterior como se fosse 

uma televisão [imagem 154]. 
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 O clima é uma das formas utilizadas por Ridley Scott para representar o 

universo descrito por Philip K. Dick, fazendo com que o pó libertado pela guerra 

nuclear impeça que a luz solar passe para as partes mais baixas da cidade, sendo 

o sol e a luz presentes apenas nas cenas onde é representado o edifício da Tyrell 

Corporation, caracterizado pela sua altura e imposição sobre a cidade, já que se 

trata de um edifício representativo de poder.

 Também a chuva é constante na obra de Ridley Scott, deixando um marco 

pessoal uma vez que nasceu e cresceu com a característica chuva britânica 

[imagem 156]. Os guarda-chuvas, iluminados pelas luzes néon, fazem parte da 

imagem das ruas inferiores da cidade, protegendo os cidadãos da chuva ácida 

provocada pelas alterações climatéricas.

“Besides neon, the dominant feature of the Ridleyville 

set was its precipitation. Lots of it. Scott’s vision of the 

future included a near-perpetual acid rain, one caused 

by out-of-control industrialization and the worst kind of 

Greenhouse Effect.” 52

Paul M. Sammon

 As preocupações ambientais foram trazidas da obra de Philip K. Dick, que 

se foca na extinção da vida animal, sendo esta substituída por animais falsos. No 

filme podemos ver os brilhantes olhos da coruja falsa de Tyrell [imagem157], a 

cobra utilizada no espetáculo do snake pit  e ainda outros animais que aparecem 

a serem vendidos nas rua de Ridleyville, possivelmente através de contrabando. 

 Como constatamos da obra de Dick, a vegetação é escassa ou inexistente, 

aparecendo em cena apenas em alguns momentos. O escritório de Tyrell 

52 “Para além do néon, a característica dominante de Ridleyville era a precipitação. 

Muito. A visão do futuro de Scott incluía uma chuva ácida quase perpétua, causada pela 

industrialização fora de controlo e o pior efeito estufa existente.” Traduzido livremente 

de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey Street 

books, 2017 P. 117.

3.5  ECOSSISTEMA
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156 Chuva constante.

157 Coruja artificial pertencente à Tyrell Corp.

158 Bonsai no apartamento de Deckard.

159 Bonsai no escritório de Tyrell.
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apresenta dois vasos com bonsais, enquanto no apartamento de Rick Deckard, 

é possível observar um terceiro [imagens 158 e 159]. 53 Ainda assim, na cozinha 

do detetive estão presentes cinco vasos de plantas que, pela sua aparência, não 

requerem muito cuidado, como o caso dos catos e suculentas. Porém, existe 

a possibilidade de que, assim como os animais representados nos filmes, a 

vegetação seja falsa e utilizada apenas como método decorativo.

 Na edição original do filme, um final alternativo no qual Deckard e a 

replicant Rachael fugiam num carro por uma montanha coberta de vegetação 54 

foi filmado. Contudo, na versão final, de 1997, o final é alterado, sendo substituído 

apenas pela cena em que Deckard foge com Rachael e são vistos pela última vez, 

a entrar no elevador da sua residência.

 Na obra de Villeneuve, no entanto, o aquecimento global tomou conta 

da superfície da Terra, afundando cidades inteiras enquanto outras sobreviviam 

através da construção de uma grande muralha que as circundava. A chuva 

constante é também representada ao longo da trama, sendo substituída por 

neve ao longo do filme, também de forma a marcar a vida pessoal do diretor, 

habituado às baixas temperaturas do Canadá. Os guarda chuvas néon foram 

substituídos por transparentes e os grandes casacos mantiveram-se para 

suportar o clima inconstante. Villeneuve utiliza, em Blade Runner 2049, uma 

característica constante nas suas obras, a chuva como forma de distorção da 

imagem, atribuindo um caráter misterioso à mesma.

 A única vegetação representada ao longo do filme é uma árvore já morta e 

uma flor que ainda sobrevive por cima do local onde foi enterrada a personagem 

Rachael. O formulário que vemos a personagem K preencher no início da trama 

é feito de plástico [imagem 160] devido à falta de árvores e a possível extinção do 

papel como conhecemos.

  O cavalo de madeira encontrado por K, é outro vestígio da existência de 

vegetação uma vez que se tratava de madeira verdadeira. Os únicos animais 

53 A planta de origem japonesa Bonsai tem como significado “cultivado, plantado 

em bandeja ou vaso”. A planta deve ser uma réplica de uma árvore da natureza em min-

iatura. Deve simular os padrões de crescimento e os efeitos da gravidade sobre os galhos, 

além das marcas do tempo e estrutura geral. Essencialmente é uma obra de arte produz-

ida pelo homem através de cuidados especializados. Paralelo com os Replicants de Tyrell.

54 Ridley Scott não tinha filmagens aéreas para este possível final portanto filma-

gens de The Shining, de Stanley Kubrick, foram utilizadas para compor a cena do diretor..



112

160 Plástico para escrita, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

161 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.



presentes no enredo são o cão e as abelhas de Deckard, no entanto, sem saber 

dizer se são verdadeiros ou apenas mais uma cópia produzida pelas grandes 

indústrias.

“Animals and plants have all gone extinct, and basic 

commodities are hard to come by.” 55

Harrison Ford

 

 

55 “Animais e plantas foram todas extintas, e comodidas básicas são difíceis de 

obter.” Traduzido livremente de: LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 

2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 176.
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162 Veículo desenhado por Syd Mead.

3.6  MOBILIDADE

 Ridley Scott menciona em Future Noir: The making of Blade Runner 

que pelo facto de estar  constantemente a voar e a aterrar de helicóptero no 

topo dos edifícios nova-iorquinos, imaginou que a cidade futura de Los Angeles 

teria um grande tráfego aéreo. Contudo, devido à hierarquização mencionada 

anteriormente, nem todos os habitantes teriam acesso aos veículos voadores, 

sendo estes utilizados apenas pela polícia e pela classe alta. Os restantes 

veículos mantiveram-se no solo, a funcionar como ainda hoje os conhecemos. 

A necessidade de um veículo característico do futuro fez com que Ridley Scott 

entrasse em contacto com o designer futurista Syd Mead, que acabou por fazer 

parte do design do restante cenário. Mead começou pelo desenho de um táxi 

[imagem 162], imaginando-o como se fosse construído à base de peças soltas, 

como a cidade à sua volta.

“Meads designs were instrumental in giving from to 

the concept of ‘retro-fitting’, the process of creating a 

unique object by means of a strategic assemble of allied 

components.” 56

Craig Hodgetts

 

 

 

56 “Os projetos de Mead foram fundamentais para concretizar o conceito de “ret-

ro-fitting”, o processo de criar um objeto único por meio de uma montagem estratégi-

ca de componentes aliados.” Traduzido livremente de: MEAD, Syd: The Movie Art of Syd 

Mead: Visual Futurist, Londres: Titan Books, 2017. P 93.
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164 Táxi desenhado por Syd Mead.

163 Ambulância desenhada por Syd Mead.
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 O famoso spinner, carro desenhado por Mead para o detetive Deckard, 

contém uma cúpula em vidro uma vez que era necessário a visão do tráfego 

aéreo em todo o seu redor, contando também com a presença de equipamentos 

de uma tecnologia avançada porém com um aspeto antigo.

 Stephen Dane, por sua vez,  criou um “Tanker” com 12m de comprimento 

como sendo um veículo designado para a recolha de lixo tóxico.

“Additionally, the vehicles of 2019 Los Angeles’ bus system 

– represented by one large, heavily retrofitted public 

transport vehicle and four smaller ‘minibuses’ or people’s 

taxis – were identified by signs on the buses proclaiming 

them to be part of the ´Megatrans’ group.” 57

Paul M. Sammon

 Outros veículos foram também desenhados por Mead para compor as 

cenas do filme como bicicletas e uma ambulância [imagem 163], embora nem 

todos tivessem sido construídos.

57 “Além disso, os veículos do sistema de autocarros de 2019 Los Angeles - represen-

tados por um grande veículo de transporte público retrofitted e quatro pequenos mini-

bus ou táxis - foram identificados por sinais que os proclamavam parte do grupo “Meg-

atrans”. Traduzido livremente de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade 

Runner, Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 113 e 114.

165 Veículos desenhados por Syd Mead.
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 Já na obra de Villeneuve, o spinner [imagem 166] foi o primeiro elemento 

a ser desenhado, seguido de novos táxis e de novos meios de transporte público. 

Mead voltou a pensar, com a ajuda de Roger Deakins nas possíveis evoluções dos 

meios de transporte, sendo o spinner o seu foco inicial. O spinner do blade runner 

K, pode ser comparado diretamente  ao spinner desenhado para Deckard, tendo 

este evoluído ligeiramente, mantendo as características principais do primeiro 

mas oferecendo-lhe ao mesmo tempo uma ligeira atualização. Para além do 

equipamento instalado no seu interior para chamadas de vídeo e outras funções, 

a nova invenção contava com um drone instalado na sua parte superior, utilizado 

para o reconhecimento do território e possíveis relatórios da polícia.

 No entanto, outro spinner é apresentado em cena [imagem 175], a 

personagem Luv surge na trama com um automóvel de luxo, destacando-

167 Conceito Autocarro, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

166 Conceito Spinner, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.



se daquele utilizado por K durante o seu trabalho. Este spinner apresentava 

uma maior área revestida em vidro para uma maior visibilidade e traços mais 

modernos. Foram construídos dois protótipos em tamanho real e transportados 

para os locais de filmagem na Hungria, locomovendo-se através de baterias 

como parte das cenas.

 Assim como na obra de Ridley Scott, o spinner era apenas disponível para 

as classes altas, mantendo esta mesma vertente na sua sequela, sendo necessária 

a criação de outros métodos de transporte para a restante população.

 Como Syd Mead já havia criado táxis para o filme original, uma evolução 

dos mesmos foi apresentada em cena. A trama conta ainda com um autocarro 

[imagem 167], uma rede de metro que é observada nas zonas mais baixas da 

cidade, um limpa neves, necessário devido as novas condições atmosféricas e 

alguns carros antigos que podem ser reconhecidos pelo público como é o exemplo 

do Volkswagen que surge à entrada do apartamento do blade runner, fazendo 

também referência aos carros antigos que surgiam nas cenas de Ridleyville no 

filme de 1982.

 Um Ford Escort dos anos 90 [imagem 174], pertencente à personagem 

Mariette, também é apresentado à porta do prédio do blade runner, resultado da 

junção de novas peças para que se enquadre melhor no ano de 2049.

168 Conceito Táxi, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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169 Drone, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

171 Interior do Spinner, Blade Runner, Ridley Scott, 1082.

170 Interior do Spinner, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

172 Limpa neves, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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173 Volkswagen, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

175 Spinner K, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

174 Ford Escort, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

176 Spinner Luv, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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“I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships 

on fire off the shoulder of orion. I watched C-Beams glitter 

in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments 

will be lost in time, like tears in rain.” 58

Roy Batty

 A arquitetura, em conjunto com a cenografia, desempenha um papel 

importante na produção cinematográfica. É através desta capacidade de se 

relacionar com as diversas áreas que nos permite criar novos universos, sonhos e 

imaginários. O trabalho entre o arquiteto e o cliente, neste caso a própria obra de 

ficção científica, ensina-nos a utilizar todas as condicionantes e desafios a nosso 

favor, tornando-nos capazes de produzir não só os sonhos de habitar e as suas 

utopias mas também os pesadelos e as sombrias possibilidades do futuro. 

 A cenografia surge em Blade Runner como uma ferramenta que procura 

trazer profundidade às palavras dos seus escritores, transformando-as na beleza 

de um desastre que acabou por ser imortalizado nos ecrãs pela sua autenticidade 

e audácia.

58 Written by David Peoples and altered by Rutger Hauer in the Ridley Scott film 

Blade Runner, 1982 Alcon Entertainment.

A BELEZA DO DESASTRE



126



127

4.1 A CIDADE 

BLADE RUNNER

“The atmosphere of Blade Runner - constant drizzling, 

no doubt polluted rain, bleak light, the dissonant hum 

of machines, men and hawkers, and layer upon layer of 

cables and abandoned structures – is Mead’s triumph. No 

film before or since has had so pervasive a mood, a mood 

that seeps into your skin, a mood that darkly underscores 

events as they unfold.” 59

Craig Hodgetts

 A cidade representada no filme de Ridley Scott é o primeiro elemento 

que nos salta à vista. A sua imensidão é notoriamente um contraste ao que seria 

uma cidade previamente planeada, onde o rural e o urbano se tornam num só, 

mostrando que até as indústrias passaram a fazer parte do centro da cidade. 

As chaminés e o fogo são protagonistas na cena de abertura, caracterizando o 

aspeto confuso da cidade infinita que mostra ser a nova cidade de Los Angeles 

em 2019. Embora bastante populosa, a real cidade de Los Angeles sofreu 

algumas alterações ao longo dos anos [imagens 177-182], mantendo o seu caráter 

horizontal nos subúrbios enquanto no centro se erguiam altos edifícios de caráter 

público. Até ao atual ano de 2019, a cidade de Los Angeles não apresentou um 

crescimento significativo em altura, em contraste com Nova Iorque [imagem 183 

e 184], onde o edificado alto é protagonista da sua malha, também retificada, 

servindo assim como base para a criação de Ridley Scott.

59 “A atmosfera de Blade Runner - chuviscos constantes de chuva poluída, luz som-

bria, zumbidos dissonantes de máquinas, homens e vendedores ambulantes, e camada 

sobre camada de cabos e estruturas abandonadas - é um triunfo de Mead. Nenhum 

filme antes, ou depois, teve um ambiente tão penetrante, que se infiltra em na pele do 

espectador, e que sombriamente ressalta os eventos à medida que estes se desdobram” 

Traduzido livremente de: MEAD, Syd: The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist, Londres: 

Titan Books, 2017. P 118.
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183 Vista aérea de Manhattan em 1939. 184 Vista aérea de Manhattan em 1961.

181 Vista aérea de Los Angeles em 1961.

180 Vista aérea de Los Angeles em 1960.

182 Vista aérea de Los Angeles em 1963.

177 Vista aérea de Los Angeles em 1950.

179 Vista aérea de Los Angeles em 1960.

178 Vista aérea de Los Angeles em 1956.
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“The city we present is overkill, but I always get the 

impression of New York as being overkill. You go into New 

York on a bad day and you look around and you feel this 

place is going to grind to a halt any minute - which it 

nearly does all too often. All you need is a garbage strike 

or a subway strike or an electrical blowout and you have 

absolute chaos.” 60

Ridley Scott

 A ideia inicial do diretor era de utilizar a cidade de Nova Iorque nas 

suas filmagens, porém, sendo os estúdios localizados na Califórnia, algumas 

incoerências seriam notadas ao longo do filme, pois não faria sentido filmar 

o Bradbury Building, que se localiza em Los Angeles, quando a história se 

passava em Nova Iorque. Contudo, a ideia da cidade manteve-se na criação dos 

espaços, pois o imaginário do diretor passava pelo caos nela presente, querendo 

transformar as antigas ruas de Nova Iorque num futuro espaço de Los Angeles.

 Outra ideia também abandonada foi a união entre as cidades de Los 

Angeles e São Francisco, chamando-a de San Angeles - uma nova megalópole 

na qual o vasto território entre as duas se tinha preenchido por completo. 

Deixando de lado a ideia, passou para a transformação da cidade de Los Angeles 

apenas, utilizando espaços conhecidos pelos seus habitantes, o que tornaria o 

futuro autêntico e mais próximo ao espectador. O Bradbury Building, servindo 

de instalações para a personagem Sebastian, a Union Station, que serviu 

de localização para a LAPD, o Pan Am Building, servindo de hotel durante a 

investigação de Deckard, The Second Street Tunnel e por fim, a Ennis House de 

Frank Lloyd Wright. 

 Contudo, a maior parte das filmagens do exterior da cidade foram feitas 

em estúdio, tornando-se num dos maiores e mais detalhados cenários alguma 

60 “A cidade que representámos é exagerada, mas também tenho sempre a im-

pressão de que Nova York é um exagero. Quando se entra em Nova York num dia mau 

e se olha em volta, sente-se que a qualquer momento vai parar tudo – algo que quase 

acontece com muita frequência. Tudo que é necessário para que isso aconteça é uma 

greve dos trabalhadores do lixo. ou uma greve no metro, ou uma falha elétrica para que 

se crie um caos absoluto.” Traduzido livremente de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The 

making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 84.
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185 Blade Runner, Ridley Scott. 1982.

186 Blade Runner, Ridley Scott. 1982.

187 Blade Runner, Ridley Scott. 1982.

188 Blade Runner, Ridley Scott. 1982.
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vez construídos.

 O filme inicia com a imagem da vasta cidade de Los Angeles, mostrando 

um infinito panorama coberto por torres industriais e altíssimos arranha-céus, 

que, quando comparados com as imponentes instalações da Tyrell Corporation, 

aparentam ser pequenos e sem importância [imagens 185 a 188].

“O olhar do cinema sobre o espaço urbano organizou-

se historicamente segundo algumas figuras retóricas 

recorrentes. A mais frequente e difundida, a ‘mais 

clássica’, é a cidade vista do alto. Seja porque o cinema 

nasceu ao mesmo tempo que o aeroplano, com o qual 

compartilharia a ambição de ocupar o lugar - elevado 

e central - que na pintura medieval representava o 

olho de Deus, o facto é que é do céu que muitos filmes 

se aproximam da cidade e da terra. Olham de cima e 

dominam. Ou têm a ilusão de dominar a morfologia do 

urbano, ao adoptar um ponto de vista sobre-humano.” 61

António Rodrigues

 A criação da imagem da cidade iniciou-se com a completa transformação 

do seu caráter horizontal de 1982, com os seus subúrbios organizados numa 

grelha reticulada, para a imagem de uma cidade vertical, na qual os seus edifícios 

ganhariam altura, devido a escassez do espaço horizontal. 

 A regra por trás da altura dos arranha-céus tem como base o antigo World 

Trade Center em Nova Iorque, um dos edifícios mais altos do mundo, utilizando 

duas vezes e meia a sua altura para conceber o modelo utilizado no filme.

 De forma a representar a infinita cidade de Los Angeles, Ridley Scott 

contou com a ajuda de uma equipa de maquetistas, criando um modelo da 

cidade com 4m de comprimento e 5.5m de largura, representando, através do 

uso da perspetiva, a imensidão que aparenta ter durante as cenas do filme. A 

maquete foi construída com folhas de acrílico e fundações em gesso, sendo 

61 RODRIGUES, António. Cinema e Arquitectura, Cinemateca portuguesa: Lisboa: 

Museu do cinema, 1999 P. 184.
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189 Dangerous Days: Making Blade Runner. Maquete da cena de abertura.

190 Detalhe. 191 Detalhe. 192 Detalhe.

193 Dangerous Days: Making Blade Runner.. Trabalho em maquetes.
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detalhadas apenas as torres apresentadas nas primeiras filas, enquanto o resto 

era caracterizado apenas pela iluminação [imagem189]. 62  

“To provide the tabletop model’s illumination, photofloods 

were first shone through the underside of the Hades 

landscape model’s plexiglass foundation. This provided a 

strong source of light from beneath the miniature. Next, 

a number of very small ‘grain of wheat’ lightbulbs were 

inserted at various point throughout the miniature.” 63

Paul M. Sammon

 Todavia, as partes que não eram filmadas através de maquetes ou em 

verdadeiras localizações da cidade de Los Angeles foram filmadas nos fundos 

dos estúdios da antiga Burbank Studios, onde tinham ocorrido filmagens dos 

clássicos do film noir como The Maltese Falcon de John Huston (1941) e The Big 

Sleep, de Howard Hawks (1946). 64 

 A rua com características da antiga Nova Iorque foi palco das filmagens 

das zonas mais baixas da cidade, sendo completamente remodelada para que se 

inserisse na linguagem pretendida no filme. A mesma foi utilizada durante todas 

as filmagens de rua, sempre através de novos ângulos de câmara e disposição 

de objetos para fazer parecer com que o filme se passava em diferentes locais da 

cidade.

62 SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey 

Street books, 2017 P. 269.

63 “Para fornecer a iluminação ao modelo, Hades utilizou projetores na parte in-

ferior da base de acrílico. Fornecendo uma forte fonte de luz debaixo da miniatura. Em 

seguida, pequenas lâmpadas foram inseridas em vários pontos ao longo da miniatura.” 

Traduzido livremente de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, 

Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 270

64 Ibidem. P. 109.
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194 Detalhes feitos por Syd Mead para o ‘Noodle Bar’ onde Deckard é apresentado.
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“Once we decided we’d be shooting on the Old New York 

Street, I had a number of photos taken of the existing 

façades on that part of the lot. Then Syd Mead studied 

these photos and began laying the retrofitting piping 

and tubing and all that other detail over some tempera 

sketches he’d made based on the photographs of those 

façades. That’s the way we detailed the street.” 65

 Rapidamente a equipa começou a tratar o set como ‘Ridleyville’, sendo 

este composto por uma exuberante quantidade de luzes néon que foram 

reaproveitadas do filme One From the Heart, de Francis Ford Coppola (1981).

 A temática ‘retrofitting’ 66 é aqui utilizada de forma a que o universo fosse 

criado a partir da junção de peças antigas em novos modelos. Tudo o que vemos 

ao longo do filme são apropriações de antigos equipamentos, atualizados para 

que se encaixassem no futuro, daí o aspeto antigo dos componentes da cidade. 

“With a nod to the streets of Hong Kong and 1960s Times 

Square, the storefronts in Blade Runner exude a sordid 

atmosphere, perfectly expressed here with pallid lighting 

– a ‘hole in the wall’ setting which contrasts with the worn 

masonry of decaying structures.”  67

65 “Quando decidimos filmar na Old New York Street, tirei várias fotos das fachadas 

existentes naquela parte do lote. De seguida o Syd Mead estudou as fotos e começou a 

adaptar a tubagem e todos os outros detalhes sobre alguns esboços de tempera que 

tinham sido criados com base nas fotografias das fachadas. Foi assim que detalhamos 

a rua.” Lawrence G. Paul in SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, 

Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 110.

66 Retrofit é um termo utilizado principalmente na engenharia para designar o pro-

cesso de modernização de algum equipamento já considerado ultrapassado ou fora de 

norma.

67 “Como uma pequena homenagem às ruas de Hong Kong e Times Square de 

1960, as lojas em Blade Runner transmitem uma atmosfera sórdida, perfeitamente ex-

pressa com iluminação pálida - um cenário de “hole in the wall” que contrasta com a 

maçonaria usada das estruturas em decadência.” Traduzido livremente de: MEAD, Syd: 

The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist, Londres: Titan Books, 2017. P 130.

Syd Mead

Lawrence G. Paul
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195 Detalhes feitos por Syd Mead para o aspeto final da cidade.

198 Imagens do set de Blade Runner, Ridley Scott. 1982.

196 Blade Runner, Ridley Scott. 1982. 197 Blade Runner, Ridley Scott. 1982.
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 As filmagens feitas no exterior foram realizadas durante a noite de 

forma a tornar as imagens mais autênticas, sendo descritas por Ridley Scott, no 

documentário Dangerous Days: Making Blade Runner,  como uma noite escura 

e molhada repleta de fumo e pessoas; uma arquitetura típica de uma banda 

desenhada. 

 Plataformas, ondulações, altos, baixos, colunas, placares, tubos e carros 

são alguns dos elementos que compõem as imagens da cidade vista do alto que 

mergulha nas suas ruas escuras através de movimentos de câmara, sendo ainda 

iluminadas pelas fachadas do comércio existente e acompanhada pela multidão  

de pessoas que as percorre. Nova Iorque é o exemplo perfeito para descrever o 

aspeto da nova Los Angeles que, inspirada na criação distópica de Philip K. Dick, 

é caracterizada pela diferença de altura dos seus edifícios.

 Ridley Scott manteve as fachadas típicas de Nova Iorque de forma a 

reforçar a ideia da cidade e Syd Mead transformou-as como forma de colagem 

onde os mais variados objetos eram adicionados à pré existência consoante às 

necessidades da população. Deste modo, o arranha-céus passou a ser também 

a característica a principal de Los Angeles, porém acompanhado de uma 

desorganização que a faz única e, por sua vez, diferente de Nova Iorque. 

 Num ponto de vista arquitetónico da organização da cidade torna-se 

importante referir as utopias que surgiram após a revolução industrial e que 

possam ter servido de exemplo para as criações do cinema, nas quais eram 

imaginadas cidades inteiras que se organizavam de uma forma considerada 

perfeita, melhorando assim, as condições de vida dos seus habitantes.

 O desenvolvimento destas ideias vinha acompanhado de uma organização 

espacial horizontal, na qual a cidade era dividida entre setores segundo a sua 

função. Um exemplo prático e conhecido é a cidade  utópica de Le Corbusier para 

3 milhões de habitantes que, à semelhança da construída cidade de Brasília, era 

também organizada em planta, tendo a sua malha separada pela sua função. 

 Um outro ponto de vista surgia nos anos 50 com a arquitetura de 

Alison e Peter Smithson, que foram responsáveis por repensar as premissas do 

international style através de uma arquitetura que repensava a história, o lugar e 

a localidade. O casal de arquitetos fez parte da exposição This is Tomorrow (1956) 

em Londres, mostrando a sua capacidade de pensar para além do seu tempo, 

deixando para trás todos os preconceitos do homem quando pensavam na arte.

 Dentre os seus trabalhos destaca-se o desenho de um plano urbanístico, 
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203 Hauptstadt, Alison and Peter Smithson.

200 Robin Hood Gardens. Alison and Peter 

Smithsons.

199 Robin Hood Gardens. Alison and Peter 

Smithsons.

202 Hauptstadt, Alison and Peter Smithson.201 The Economist. Alison and Peter Smithsons.
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que seguia o conceito de “The streets in the Sky” 68 para a reconstrução da cidade 

de Berlim após a Segunda Guerra Mundial. The Hauptstadt Project [imagem 

202 e 203] era baseado na separação entre peões e automóveis, criando uma 

hierarquização de ruas semelhante aos desenhos do arquiteto Antonio Sant’Elia e 

ao filme Metrópolis de Fritz Lang, tornando a organização horizontal das cidades 

numa organização vertical, onde a separação dos setores era feita à semelhança 

da cidade idealizada por Ridley Scott.

 Ainda nas obras de Alison e Peter Smithson, tanto os projetos para o Robin 

Hood Gardens [imagens 199 e 200]  e The Economist [imagem 201] utilizaram a 

premissa The streets in the sky, fazendo mais uma vez a separação em altura 

e o afastamento da cidade. O Robin Hood Gardens, por sua vez, é composto 

por galerias com grandes dimensões para que sirvam também para o lazer. O 

edificado foi projetado de forma a que fosse feita uma separação com a cidade, 

voltando-se para um jardim interior. Já o edifício para o The Economist possui 

uma plataforma que o eleva em relação ao nível da rua, garantindo mais uma vez, 

a separação entre ambos.

“Na arquitectura, a colagem consiste na transferência 

de linguagens ou de referências de um contexto para 

outro, e a montagem a integração destes elementos 

numa nova criação. A montagem é uma forma de 

alegoria, que tem a capacidade de articular formas, 

eventos ou imagens dessemelhantes, de tal forma que 

desperta novos significados e novas formas de entender 

a realidade. Processos idênticos ocorrem e são utilizados 

na montagem fílmica.” 69

António Rodrigues

 

68 Utilizado primeiramente para a construção do complexo habitacional The Robin 

Hood Gardens.

69 RODRIGUES, António. Cinema e Arquitectura, Cinemateca portuguesa: Museu do 

cinema, Lisboa, 1999 P. 37.



204  Vista aérea. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

206 Food Court. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

207 Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.



BLADE RUNNER 2049

 Mas como seria a evolução da cidade imaginada por Rildey Scott 35 

anos após a sua criação? Foi esse o trabalho designado a Denis Villeneuve, que 

acompanhou as mesmas referências utilizadas por Scott em 1982, evoluindo-

as concordantemente ao mesmo tempo que analisa outros aspetos que 

influenciariam o crescimento citadino.

 De forma a conseguir o aspeto butalista pretendido pelo diretor, o primeiro 

contato do espectador com a nova cidade é através da vista aérea, proporcionada 

pela imagem do spinner do novo blade runner, K. A primeira diferença visível na 

obra de Villeneuve é a densidade que a malha apresenta em cena. Enquanto 

que no primeiro filme a diferença de alturas entre o edificado ainda era notória, 

em Blade Runner 2049, o edificado foi densificado de tal forma que a malha é 

composta por densos blocos como se a cidade tivesse sido compactada como o 

lixo, de maneira conter o maior número de pessoas no menor espaço possível. 

 A aproximação feita pela câmara permite-nos uma visão a nível do 

homem, observando a evolução da colagem feita anteriormente por Syd Mead, 

que também participou na construção da sequela. Aqui a colagem atingiu um 

outro nível, a cidade constrói-se com o aglomerado de habitações sobrepostas, à 

semelhança de uma favela. 70

 A densidade agora é de tal forma presente que torna a cidade mais escura, 

diferindo da luz proveniente dos edifícios da apresentação da cidade de 2019. 

Talvez demonstre a deslocação das pessoas para as colónias ou apenas o o facto 

de a cidade estar a morrer, conjugada com um tom enferrujado como se tivesse 

sido corroída pelo tempo. 

 A luz começa a surgir à medida em que o spinner se aproxima do solo, 

com a representação da publicidade que acaba por servir de iluminação das ruas 

para a população que a circunda [imagem 205].

 O homem é agora obrigado a olhar para o alto, a ver a informação que 

lhe é transmitida através da altura dos edifícios, podendo ainda ser comparada 

com a cidade de Nova Iorque uma vez que nos é causado o mesmo impacto, ou 

seja, a vontade de manter um certo  afastamento de forma a observar a cidade 

em altura, direcionando o nosso olhar para o céu, apenas com a exceção de 

70 Filmagens da cidade do México foram utilizadas para algumas cenas do filme.
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Mariette

A sketch of Mariette, whose look involves plenty of fake fur.
Sam Hudecki/Alcon Entertainment and Warner Bros.

207 Esboço para o vestuário da personagem Mariette, no qual se sobressaem o uso da pele sintética 

e o plástico. Sam Hudecki. Alcon Entertainment.
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que na nova cidade de Los Angeles, o espaço necessário para fazer com que tal 

observação seja possível é inexistente.

 A ocupação da parte baixa da cidade é feita por cidadãos de toda a 

parte, as máquinas de comida são protagonistas, mostrando mais uma vez o 

poder dos produtos fabricados por Niander Wallace. A cidade mantém-se em 

constante movimento, os seus habitantes comem em pé [imagem 206] e algo 

como saborear um prato num restaurante ou até mesmo num noodle bar, como 

Deckard faz no primeiro filme, já não é possível. As partes escuras mesclam-se 

com a iluminação da publicidade, mantendo o contraste do film noir, ao mesmo 

tempo que representa uma explosão de luzes de diferentes cores e cheias de 

movimento. As colunas são ainda protagonistas das zonas baixas da cidade, com 

aspetos geométricos que seguem a linha de pensamento de Ridley Scott para o 

primeiro filme.

 O figurino das personagens faz com que Los Angeles fosse uma mistura 

entre Tokyo e Londres, com a utilização de roupas excêntricas, com um toque 

futurista subtil no qual o plástico é muito presente.

 A expansão do território tornou-se de tal forma importante que o diretor 

explorou outras localidades para além da cidade de Los Angeles, por tal motivo 

menciona California 2049 no início do filme e não apenas Los Angeles. A cidade 

cresceu de tal forma que se tornou necessário mostrar o que se passava ao seu 

redor.

 Em contraste com a densa cidade de Los Angeles, é-nos apresentado, 

pela primeira vez, campos de cultivo pertencente à Wallace Corp. representando 

a ruralidade, embora não existam árvores e não se cultive alimentos de origem 

vegetal. A plantação de painéis solares foi baseada numa verdadeira localização: 

a Ivanpah Solar Power Facility, localizada no limite da fronteira entre os estados 

da Califórnia e Nevada. 

 O spinner é o principal elemento que nos permite visualizar o vasto 



território da distopia criada em Blade Runner, no qual a personagem K sobrevoa 

por diferentes localidades, mostrando não só os efeitos do tempo e do clima 

como o abandono e as ruínas deixadas pelo homem. 

 Partes da cidade consumidas pelas águas do mar são representadas, 

como já mencionado anteriormente, reforçando a ideia de destruição, obrigando 

mais uma vez a deslocação da população para o centro. Neste caminho, o blade 

runner apresenta-nos uma outra localidade, descrita por Tanya Lapoint em The 

Art and Soul of Blade Runner como The Trash Mesha. Este terrítório é utilizado 

no enredo como depósito de lixo, onde alguns habitantes procuram elementos 

que possam ser reaproveitados, inserindo-se também na temática retrofitting. 

A inspiração para a criação deste local teve como base as fotografias de Edward 

Burtynsky do desmantelamento dos navios de Bangladesh. 71

71 Após o desastre de derrame de petróleo ocorrido em 2004 as seguradoras re-

cusaram-se a cubrir os custos e impediram que os navios voltassem a circular de forma 

a evitar um novo desastre. o Artista Edward Burtynsky acompanhou o desmantelamento 

dos navios após o ocorrido chamando a obra de Shipbreaking.



 As fotografias de Burtynsky Shipbreaking [imagem 208], como todas as 

suas obras, aparecem como imagens do fim dos tempos. As minas e pedreiras 

abandonadas, as pilhas de pneus descartados, os infindáveis campos de torres 

de petróleo e os enormes monólitos de petroleiros aposentados mostram como 

as nossas tentativas de progresso industrial muitas vezes deixam um resíduo de 

destruição. No entanto, há algo extraordinariamente belo na própria expansão 

dessas imagens - é como se a vasta perspetiva do autor se abrisse para uma visão 

mais ampla das coisas. Para Burtynsky, a própria natureza pode, ao longo do 

tempo, recuperar as mais ambiciosas incursões humanas na terra. Enquanto as 

necessidades e desejos humanos mudarem, a paisagem também mudará. 72

 

72 BURTYNSKY, Edward. Shipbreaking, consultado em 18 Junho, 2019, disponível on-

line em: https://www.edwardburtynsky.com/projects/photographs/shipbreaking.

208  Shipbreaking, Fotografia de Edward Burttynsky, 2004.
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209 Maquetes para as filmagens de The Trash Mesha, Blade Runner 2049, Denis Ville-
neuve, 2017.

210 Maquetes para as filmagens de The Trash Mesha, Blade Runner 2049, Denis Ville-
neuve, 2017.
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 As cenas do filme foram criadas através da construção de maquetes que 

dessem escala ao local, sendo estas conjugadas com uma construção em set que  

as complementava [imagens 209 a 211].

 O navio que serve de abrigo para os órfãos foi filmado nos arredores 

de Budapeste, mais precisamente no edifício da central elétrica de Inota, 

pertencente aos anos 50 e corroído pelo tempo. O edificado foi abandonado nos 

anos 80, tornando-se no local perfeito para as filmagens do Trash Mesha.

211 Maquetes para as filmagens de The Trash Mesha, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.
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  E como se não bastasse, Villeneuve expandiu a história para o estado de 

Nevada, mostrando também a abandonada cidade de Las Vegas, deixada pela 

nuvem tóxica que a circunda, abandonada por todos, restando apenas ruínas 

e o pó que contaminara a Terra como é descrito no livro de Philip K. Dick. A 

representação da cidade de Las Vegas foi entregue inteiramente a Syd Mead, 

que através de um excelente trabalho trouxe uma tonalidade diferente ao filme, 

ao mesmo tempo que utilizava elementos que remetiam para a obra de Ridley 

Scott.

212  Las Vegas, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.



“The challenge was to bring this iconic city into a 

dystopian future, just as Ridley Scott had done with Los 

Angeles in the first film. Dropping a bomb on the city was 

a good start. The blast would have been strong enough 

to obliterate human life, but not enough to destroy 

buildings.” 73

Tanya Lapoint

73 “O desafio era trazer essa cidade icónica para um futuro distópico, assim como 

Ridley Scott havia feito com Los Angeles no primeiro filme. Deixar cair uma bomba 

na cidade foi um bom começo. A explosão teria sido forte o suficiente para destruir a 

vida humana, mas não o suficiente para destruir os edifícios.” Traduzido livremente de: 
LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. 

P. 176.
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 Las Vegas era agora um deserto, consumido pela areia e abandonado 

pela população, tornando-se no local ideal para o refúgio de Rick Deckard que 

aparenta não ser afetado pelo elevado nível de radiação. As estátuas relembram 

a habitação de J. F. Sebastian porém atingindo uma nova escala.

 Mead pensou em Las Vegas a partir da cidade de Dubai, porém decidiu 

manter alguns elementos familiares ao espectador como é o caso do Luxor Hotel, 

acrescentando-lhe elementos que representassem a evolução da cidade ao 

longo do tempo. 

 Ainda a manter a veracidade desta obra de ficção científica, as maquetes 

e as enormes construções em set foram utilizadas para as filmagens de todos 

os espaços. O detalhe é de tal forma importante que ajuda a caracterizar o caos 

presente até numa simples janela de um edifício.

213 Las Vegas, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.



214 Bradburry Building, habitação de J. F. Sebastian. Blade Runner, Ridley Scott, 1982.
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 De forma a complementar o estudo da evolução da cidade presente 

em Blade Runner 2049, foi possível traçar os passos dados pela personagem K 

ao longo do filme, resultando assim na construção de um mapa [imagem 215] 

no qual se podem observar as diferentes localidades visitadas pelo mesmo, 

representando mais uma vez a veracidade do enredo que passa por criar 

espaços fictícios num mundo já conhecido pelo espectador. No desenho estão 

retratados os possíveis locais tomados pelas águas do mar, como já mencionado 

anteriormente, a fortaleza construída à volta da cidade de Los Angeles, assim 

como os seus caóticos subúrbios e arredores.

 A extensão do território representado em cena cobre a vasta cidade que 

se uniu em território desde a cidade de San Diego, fronteira com o México, até a 

cidade de São Francisco, ou seja, cerca de 800km de ocupação de um mundo 

superpopuloso, possibilitando ainda o encontro do espectador com o deserto 

americano que foi ocupado por uma paisagem artificial através da exploração da 

energia solar e a produção de proteína pertencente à Wallace Corporation.
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4.2  O PODER

TYRELL CORPORATION

 Assim que a imagem da cidade de Los Angeles surge na tela, os dois 

edifícios pertencentes à Tyrell Corporation roubam a cena, sendo estes de uma 

escala monumental e de uma arquitetura exuberante.

 O seu proprietário, Eldon Tyrell é nada mais do que a representação do 

capitalismo presente no enredo de Blade Runner, possuindo o maior império 

industrial da cidade de Los Angeles através da produção de replicants e da 

exploração de colónias fora da Terra. A sua importância é notória devido à escala 

da sua sede, destacando-se em relação a qualquer outro edifício existente em 

cena, no qual a sua arquitetura foi concebida de forma a que refletisse com vigor 

o contraste social e a representação de poder.

 De forma a dar vida ao edifício, Ridley Scott reuniu um conjunto de 

referências que pudessem ajudar na sua conceção, sendo estas apresentadas em 

dois momentos: um primeiro que indica as referências exteriores e a sua relação 

com a cidade e um segundo que revela a construção dos espaços interiores 

representados em cena. 

 Existem diversas maneiras de se tentar compreender as referências 

de Scott para o design exterior do edifício, sendo que numa primeira análise, 

as referências do próprio cinema são as mais notórias quando comparadas à 

produção do diretor. Neste caso, o paralelo entre Blade Runner e o filme Metrópolis, 

já mencionado anteriormente, torna-se relevante pois a sede de Tyrell  assemelha-

se à indústria retratada na obra de Fritz Lang [imagem 216], aparecendo não só 

com uma grande escala mas também como símbolo do capitalismo. Os grandes 

edifícios representados nas cenas de abertura de Metrópolis são, à semelhança 

de Blade Runner, grandes arranha céus habitados pelas classes mais altas. Na 

primeira cena do filme de 1927, é focado um edifício particular, que apresenta 

características físicas semelhantes àquelas da sede da Tyrell Corporation na obra 

de Scott.

 Por outro lado, o seu aspeto exterior relembra também a arquitetura Maia 

e as pirâmides escalonadas do antigo Egito, destacando ainda o simbolismo 
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216 Metropolis,. Fritz Lang. 1927.

218 2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrik. 1968.

217 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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religioso por trás da sua utilização. 74 O paralelismo entre a arquitetura do antigo 

Egito e a sede da Tyrell Corporation é possível na medida em que, assim como 

os faraós, Tyrell representa o poder máximo presente no enredo, utilizando a 

monumentalidade da sua habitação e local de trabalho para expressar o seu 

domínio.

“With this very emphasis on mass and relatively small 

attention given to interior spaces, Maya architecture is 

composed of a few relatively simple elements: the house, 

the volume of platform or pyramid, and the path or steps 

that animated the first two.” 75   

Mary Ellen Miller

 Sendo as construções em altura representativas da conexão entre o 

homem e o divino, a Tyrell Corporation apresenta uma forma semelhante porém 

distinta das antigas construções devido ao acesso feito por elevadores ao invés 

de escadas [imagem 217]. Embora também possuam uma escala monumental, 

as pirâmides do antigo Egito são de uma escala muito inferior à da sede de Tyrell, 

que se destaca na infinidade de arranha-céus que ocupam a cidade de Los 

Angeles de 2019. 

 

“Far below the Tyrell pyramid, the street-level masses 

jostle for every square inch of their living room.” 76

74 Os templos e túmulos serviam para a celebração da morte e de culto aos deuses, 

sendo estes distintos mas cumpridores da monumentalidade pretendida na época.

75 “Com tal ênfase no peso e relativamente pouca atenção dada aos espaços in-

teriores, a arquitetura maia é composta por alguns elementos relativamente simples: a 

casa, o volume da plataforma ou pirâmide e o caminho ou as etapas que animam os 

dois primeiros.” Traduzido livremente de: BORSI, Franco; MARWOOD, Pamela: The Monu-

mental Era: European Architecture and Design, 1929 - 1939. Londres: Lund Humphries, 1987 

P. 12

76 “Muito abaixo da pirâmide de Tyrell, a multidão a nível da rua disputa cada 

centímetro quadrado de sua sala de estar.” Traduzido livremente de: SAMMON, Paul M. 

Future Noir: The making of Blade Runner, Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 141

Paul M. Sammon
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219 Pirâmide Chichén Itzá, México.

220 Blade Runner, Ridley Scott.1982.

221 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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 Para além da representação de poder por parte das construções mortuárias, 

o antigo Egito também praticava o culto aos deuses, oferecendo a construção 

dos templos a esta prática específica. A cidade de Tebas, por exemplo, foi sede 

do governo central no império novo, tendo como a sua divindade o deus Amon. 

O deus é identificado como o sol, sendo conhecido como o deus fecundador, 

vivificador e alimentador cujos raios representavam o poder intelectual. A relação 

entre Tyrell e o divino surge na medida em que é apenas possível observar o sol no 

topo do edifício, estabelecendo uma ligação entre os raios do poder intelectual 

do deus com o criador dos replicants. 

 Em contrapartida, o interior do edifício remete-nos para uma questão 

política, relembrando a arquitetura alemã presente durante a segunda Guerra 

Mundial, já que Scott refere que o enredo se passa num local de terceiro mundo 

administrado por um governo fascista.77     

 As primeiras cenas do filme mostram-nos uma seção de uma das torres 

de Tyrell composta por oito salas ocupadas pelos seus funcionários. No enredo, 

a presença de um funcionário é requisitada por um supervisor, de forma a que 

este fosse avaliado pelo Voi Kampff Test 78. A sala em questão [imagens 221 a 223] 

é composta por uma janela horizontal comprida, colunas robustas que seguem a 

linguagem geral do edifício e divisórias revestidas por ornamentos geométricos 

que remetem para a arquitetura Maia já mencionada anteriormente.  A grande 

mesa onde se sentam os dois funcionários é ocupada por poucos objetos, tornando 

o espaço simples porém imponente. A cor azul é predominante, assim como a luz 

escassa e a presença do fumo, trazendo mais uma vez, as características do film 

noir americano.

77 MEAD, Syd: The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist, Londres: Titan Books, 2017. 

P 93

78 Teste científico e psicológico aplicado para diferenciar os humanos e os replicants.
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222 Perfil Longitudinal, escala 1:200, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

223 Planta zona de escritórios, Tyrell Corporation, escala 1:200, Blade Runner, Ridley 

Scott, 1982. A verde, percurso de Leon Kowalski e a azul, percurso de Holden.
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“To this end I did a lot of research in the modern style. 

I also wanted Tyrell’s office to smack of a neofascist 

or ‘Establishment Gothic’ look, because that was the 

character of the man. He was omnipotent, a member of 

a rich, powerful class who had so cloistered himself away 

from the masses that he literally ran his empire from a 

tower.” 79

Lawrence G. Paull

 

 

 Já a sala de Tyrell [imagens 225, 227, 228 e 229], onde Deckard se reúne com 

o mesmo para aplicar o teste à personagem Rachael, apresenta características 

únicas que têm como objetivo a representação máxima do poder do seu 

proprietário. O interior da sala foi também inspirado no filme Metrópolis, sendo a 

sua semelhança notória nos escritórios retratados em ambos os filmes através da 

grande janela que se fecha por uma cortina comum na obra de Lang e por uma 

versão futurista da mesma na obra de Scott.

 

79 “A este ponto, fiz imensa pesquisa acerca do estilo moderno. Eu também queria 

que o escritório de Tyrell tivesse um visual neofascista ou “establishment gothic look”, 

porque era essa o personalidade do homem. Ele era omnipotente, membro de uma 

classe rica e poderosa que se isolava tanto das massas que literalmente dirigia seu 

império de uma torre.” Traduzido livremente de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The mak-

ing of Blade Runner, Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 141
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224 Metropolis,. Fritz Lang. 1927.

225 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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226 Metropolis,. Fritz Lang. 1927.

227 Blade Runner, Ridley Scott.1982.
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229 Planta do escritório de Eldon Tyrell, Tyrell Corporation, escala 1:200, Blade Runner, Ridley Scott, 

1982. A verde, percurso de Eldon Tyrell e a azul, percurso de Rachael.

228 Perfil longitudinal do escritório de Eldon Tyrell, Tyrell Corporation, escala 1:200, Blade Runner, 

Ridley Scott, 1982. 
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“The Communist revolution in Russia, the Fascist 

revolution in Italy and the Nazi revolution in Germany all 

needed architecture to bequeath a new image to history, 

and to offer contemporary society a strong rallying 

point.”80

 

 O escritório de Eldon Tyrell [imagem 228] demonstra a monumentalidade 

presente na arquitetura Nazi, possuindo um pé direito elevado e colunas de 

grande aparato81   assentes num chão polido que reflete a sua envolvente. A 

mesa e a vista são protagonistas na cena que, conjugadas com o movimento 

da luz 82 vinda do exterior realça a cor dourada presente no ornamento. Estas 

características surgem de forma a transmitir uma sensação de inferioridade por 

parte do seu visitante, ao mesmo tempo que espelha o poder do seu proprietário 

e habitante. 

80 “Tanto a revolução comunista na Rússia, a revolução fascista na Itália e a rev-

olução nazi na Alemanha, precisavam de arquitetura para legar uma nova imagem à 

história e oferecer à sociedade contemporânea um forte ponto de convergência.” Traduz-

ido livremente de: BORSI, Franco; MARWOOD, Pamela: The Monumental Era: European 

Architecture and Design, 1929 - 1939. Londres: Lund Humphries, 1987 P. 32

81 Ridley Scott tinha previamente desenhado as colunas com grandes capitéis, in-

vertendo-as de forma a que o peso dos capitéis se transformassem em grandes bases 

geométricas que se enquadravam melhor em cena. As mesmas colunas podem ser ob-

servadas em algumas cenas no exterior, pintadas de forma a que se inserissem no ambi-

ente vandalizado que as ruas transmitem.

82 Douglas Trumbull afirma em The making of Blade Runner que as ondulações de 

luz são apenas uma forma de estímulo visual criada por Ridley Scott sem qualquer tipo 

de justificação ou explicação para as mesmas. O efeito foi feito através do posicionamento 

de bandejas espelhadas com água para que refletissem a luz, dando uma noção de mov-

imento.
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230 Maquete feita em estúdio. Blade Runner, 

1982.

231 Pormenor da maquete feita em estúdio. 

Blade Runner, 1982.

232 Maquete da sede da Tyrell Corporation feita em estúdio. Blade Runner, 1982.
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 A luz solar é vista pela única vez a partir deste espaço, mostrando não 

só a sua importância em relação aos restantes como a sua altura em relação 

à cidade, encontrando-se acima das nuvens que cobrem a parte inferior da 

mesma causando as destruidoras chuvas ácidas. A luz é por fim filtrada tornando 

o espaço de cor dourada numa tonalidade azul repleta de sombras e fumo com 

a chegada do detetive.

 Deste modo, a arquitetura imponente, rica em ornamento e detalhe, cria 

um certo contraste entre o edifício de Tyrell e o problema de habitação presente 

no enredo, no qual este habita grandes espaços vazios enquanto o resto da 

população tem dificuldades em alojar-se em boas condições. Mais uma vez, a 

trama traz problemas reais para a sua representação no cinema, mostrando o 

grande contraste entre as classes sociais.

 Por fim, a filmagem das torres de Tyrell foram feitas em estúdio através de 

maquetes extremamente detalhadas [imagens 230 a 232] acompanhadas de um 

plano de luz por trás das suas faces.

 Os espaço interiores, no entanto, foram filmados em estúdio, sendo o 

escritório de Tyrell um quadrado com 24m de lado e o pé direito com 6m de altura 

composto por seis colunas sendo duas delas invertidas. Estas mesmas colunas 

foram utilizadas em diversas partes do filme, trazendo uma linguagem linear ao 

mesmo, sendo adaptadas em tamanho e formato consoante a sua necessidade.



WALLACE CORPORATION

  “In 2049, as humans and replicants co-exist in a 

world on the brink of extinction, one man is responsible 

for the survival of the former and the fabrication of the 

latter. As a result of his fierce ambition, Niander Wallace 

has become the richest and most powerful man on 

Earth, surpassing the Tyrell Corporation both in size and 

accomplishments.” 83    

83  ”Em 2049, enquanto humanos e replicants coexistem num mundo à beira da 

extinção, um homem é responsável pela sobrevivência do primeiro e pela fabricação do 

segundo. Como resultado da sua feroz ambição, Niander Wallace tornou-se no homem 

mais rico e poderoso da Terra, superando a Tyrell Corporation tanto em dimensão quan-

to em realizações.” Traduzido livremente de: LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade 

Runner 2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 119 .

Tanya Lapoint



 Anos após a queda de Tyrell em 2019, um jovem candidato surge no enredo 

de forma a representar o poder das grandes indústrias na caótica Los Angeles de 

Denis Villeneuve. Niander Wallace, o novo magnata invisual, não se interessava 

apenas em dar seguimento ao que já tinha sido feito anteriormente por Tyrell, 

como também superá-lo a todo o custo. Deste modo, o visionário conseguiu 

explorar as fraquezas da população para construir o seu novo império.

 Habitando um universo no qual os recursos são escassos, a produção 

alternativa de proteína tornou-se necessária, facultando a construção de extensos 

campos de cultivo para esta finalidade. Contudo, não foi apenas à indústria 

alimentar que Wallace dedicou o seu tempo, dando continuidade ao trabalho 

de Tyrell na produção de replicants, aperfeiçoando-oa de forma a criar uma nova 

série mais obediente.

 A Wallace Corporation, composta por três torres com mais de trezentos 

andares e cerca de 3,5km de altura, ofusca a sede da antiga Tyrell Corporation. 

Localizadas praticamente lado a lado, a sua apresentação em cena transmite-
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234 Maquete da sede da Wallace Corporation feita em estúdio. Blade Runner 2049, Denis Ville-

neuve, 2017.
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nos o poder do seu proprietário que não se limitou a habitar o edificado que 

havia adquirido, sentido a necessidade de construir uma nova imagem mais 

imponente que o anterior.

 Em contraste com os zigurates dourados e cheios de luz, a Wallace 

Corporation surge com uma tonalidade escura, perdida nas nuvens que cobrem 

a cidade. Embora aparentem ser como qualquer outra torre, os três volumes são 

na verdade inclinados, não apenas para parecerem mais altos mas também de 

forma a manter o ligeiro formato piramidal explorado na obra de Ridley Scott.

 O aspeto brutalista, construído por materiais robustos capazes de superar 

as condições climáticas foi ainda desenvolvido na sequela de Denis Villeneuve, 

contrastando com o seu interior quente e vibrante que apresenta finalmente a 

cor dourada que já existia no antigo edifício de Tyrell.

“The other lesson that came out of the pattern language 

was a brutal scale that played against the harshness 

of the environment. The big objective was no sunlight 

except for the Wallace building. It was entertainment for 

a blind man to create illusions…his own sunlight, his own 

caustic light (…)” 84

Dennis Gassner

 

84 “A outra lição que surgiu da linguagem padrão foi uma escala brutalista que 

jogou contra a dureza do ambiente. O grande objetivo não haver luz solar, exceto no 

edifício de Wallace. Era divertido para um homem cego criar ilusões ... sua própria luz 

do sol, a sua própria luz cáustica” Traduzido livremente de: Dennis Gassner in Blade Run-

ner 2049: Designing a Brutal, Beautiful Dystopia, Bill Desowitz, IndieWire blog (2017 con-

sultado em 6 de agosto de 2019, disponível online em: https://www.indiewire.com/2017/10/

blade-runner-2049-dystopia-production-design-denis-villeneuve-1201891427/.
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235 Receção da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

236 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

237 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

238 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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 As referências que se encontram na base da sua criação surgem no 

interior do edifício, deixando o seu exterior simplificado ao máximo, servindo 

apenas como símbolo de grandiosidade perante a cidade apresentada.

“In contrast with its somber facade, the interior of the 

Wallace Towers is luminous and palatial. Conceptualized 

during the storyboarding process, the architecture 

reflects the megalomaniac persona of Niander Wallace. 

With his unlimited riches, this character has built himself 

and enviroment in which he has surrounded himself with 

all the resources otherwise unavailable in the outside 

world, such as abundant space, water, technology, even 

wood.” 85

Tanya Lapoint

 

 O revestimento em madeira que envolve o pavimento, paredes e teto é 

comum em todas as imagens do seu interior, acompanhados apenas dos objetos 

necessários para a utilização dos seus funcionários e livres de qualquer ornamento 

[imagens 235 a 238].

 É provável que esta escolha tenha sido feita devido ao facto de o 

seu proprietário ser invisual, possibilitando a sua visão através de aparelhos 

tecnológicos apenas quando requisitado. A abundância de ornamento presente 

na antiga sede de Tyrell não faria sentido para Niander Wallace uma vez que este 

não os consegue apreciar, focando-se em outros aspetos que compõem o espaço 

como sons, texturas e luminosidade para além dos recursos naturais que seriam 

mais valiosos do que qualquer outro tipo de adorno. 

 Uma vez que a grande maioria dos deficientes visuais conseguem ter 

alguma perceção visual, seja através da luz ou da falta dela, estes conseguem 

85 “Em contraste com sua fachada sombria, o interior das Torres Wallace é lumino-

so e palaciano. Conceitualizada durante o processo de storyboard, a arquitetura reflete 

a personalidade megalomaníaca de Niander Wallace. Com as suas riquezas ilimitadas, 

a personagem construiu para si um ambiente no qual se podia circundar de todos os re-

cursos indisponíveis no mundo exterior, como espaço abundante, água, tecnologia e até 

madeira.” Traduzido livremente de: LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 

2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 122



localizar alguns objetos assim como as suas reflexões.

 Partindo do princípio em que seria este o caso, Niander Wallace criou a sua 

sede com a ilusão de luz natural, sendo esta feita através de falsas claraboias que 

recorrentemente refletem numa superfície líquida, criando diferentes texturas 

no seu revestimento uniformizado. 

 A luz natural representa, mais uma vez, o poder do seu proprietário, capaz 

de manipular o ambiente no interior da torre. O sol artificial não só ilumina o 

espaço como cria movimento, seja a partir da água ou sombras, proporcionando 

um certo dinamismo em cena. 

239 Projeto Neanderthal Museum, Estúdio Barozzi Veiga, Piloña, Espanha.



 A referência mais mencionada para a criação dos espaços interiores 

é o projeto para o Neanderthal museum em Piloña, Espanha pelo estúdio 

Barozzi Veiga [imagem 239]. Embora não construído, o projeto de 2010 serviu 

de inspiração para os desocupados, porém imponentes, espaços da Wallace 

Corporation. A claraboia que ilumina o espaço pode ser vista em diversos locais 

da obra de Villeneuve assim como o aspecto robusto dos materiais utilizados. 

 Por outro lado, é possível estabelecer algum paralelismo à obra de Chillida 

para a montanha Tindaya [imagem 241]. Esculpida no interior de uma montanha 

para todos os homens, o espaço é de uma escala colossal, iluminado por duas 

entradas de luz no seu topo.

240 Conceito para o interior da Wallace Corporation, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 
2017.
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242 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

241 Montanha Tindaya, Eduardo Chillida, 1995.

243 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.



177

“Tengo intención de crear un gran espacio vacío dentro 

de una montaña, y que sea para todos los hombres. 

Vaciar la montaña y crear tres comunicaciones con 

el exterior: con la luna, con el sol y con el mar, con ese 

horizonte inalcanzable”  86

Eduardo Chillida

 Assim como Chillida, os espaços interiores das torres de Wallace 

pretendem comunicar com o exterior e os seus recursos. Contudo, não sendo 

possível fazê-lo devido às condições em que o objeto se insere pretendeu-se fazer 

uma simulação do mesmo onde a luz da lua e do sol seriam criadas artificialmente 

e a presença do mar seria criada através de espelhos de água que comunicassem 

harmoniosamente com os dois primeiros.

 No entanto, a água que surge na sala do proprietário teve como origem 

o castelo japonês Nijo em Kyoto, envolto por um fosso coberto por água à 

semelhança da ilha localizada no centro da sala de Wallace. Atravessar o espelho 

de água requer alguma agilidade, tornando-o num bom sistema de segurança 

como no castelo, evitando visitas indesejadas ou ataques repentinos.

 Esta sala, com um elevado pé direito e igualmente revestida em madeira 

possui uma entrada feita por um piso inferior [imagem 242], dando acesso a uma 

passagem que a liga à ilha central [imagem 243]. O espaço é composto por duas 

grandes claraboias cuja luz se reflete no grande espelho de água, porém, sem 

iluminar em excesso a sala escura. A luz movimenta-se aos poucos, de forma 

a mostrar com subtileza os diferentes elementos da sala, revelando por fim a 

personagem Niander Wallace (Jared Leto) num dos seus sofás.

 A dimensão da sala está também relacionada com o facto de a personagem 

ser cega. Como não pode ver, poderia ouvir a sua própria voz a refletir-se nas 

imensas paredes da sua propriedade, sentindo-se superior enquanto as suas 

palavras preenchem o espaço.

 

86 Eduardo Chillida in El Tindaya, arquitectura y escultura, Mario Algarín, Arquetipos 

(2018) consultado em 6 de agosto de 2019, disponível online em: http://arquetipos.arquia.

es/articulo/eduardo-chillida-tindaya/.
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244 Perfil longitudinal da sala de Niander Wallace, Wallace Corporation, escala 1:300, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

245 Planta da sala de Niander Wallace, Wallace Corporation, escala 1:300, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017. A azul, 

percurso de Luv.
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 A sala da personagem Luv (Sylvia Hoeks), embora apresente dimensões 

muito inferiores àquela mencionada anteriormente, possui características 

semelhantes. O pé direito alto, revestimento em madeira e a claraboia central são 

também particularidades da sala que é ainda composta por uma longa mesa e 

duas poltronas de reunião. 

 A sala localiza-se exatamente por baixo do espelho de água de Wallace 

[imagem 244], como se a personagem fosse um dos peixes no seu aquário, 

controlando todos os seus movimentos. 

 Os objetos escolhidos em cena são sempre cuidados, as cadeiras onde 

se sentam Luv e a sua convidada são do designer Pierre Paulin, representando a 

personalidade elegante de Luv com as suas linhas suaves e cor branca.

“As Luv sits having a manicure in her office, she coolly 

commands an attack many miles away which she 

watches through her VR glasses. Her elegant off-white 

dress reflects her desire for perfection with it’s pure and 

sleek lines – which also match the lines, curves and 

colours of the Pierre Paulin chair in which she sits.” 87

Paula Benson

 Com a exceção das filmagens exteriores das torres, que foram feitas através 

da construção de maquetes e efeitos visuais, os espaços da Wallace Corporation 

foram reproduzidos em estúdio. Toda a iluminação e movimento foi produzida 

pelo cinematógrafo Roger Deakins que acabou por vencer o prémio Oscar na 

categoria de melhor cinematografia com Blade Runner 2049.

 

87 “Enquanto Luv faz as unhas no seu escritório, comanda friamente um ataque 

a muitos quilómetros de distância, o qual observa através dos seus óculos de realidade 

virtual. O elegante vestido branco reflete o seu desejo de perfeição com linhas puras e 

lustrosas - que também combinam com as linhas, curvas e cores da cadeira de Pierre 

Paulin em que se senta” Traduzido livremente de: BENSON, Paula in Life Imitates Art: 6 

Key Artefacts in Blade Runner 2049 and the Hidden Stories They Tell, , Film and Furniture 

blog (2018) consultado em 6 de agosto de 2019, disponível online em https://filmandfurni-

ture.com/2018/04/life-imitates-art-6-key-artefacts-in-blade-runner-2049/.
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246 Planta da sala do escritório de Luv, Wallace Corporation, escala 1:200, Blade Runner 2049, Denis 

Villeneuve, 2017. A azul, percurso de Luv.

247 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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 A sala de documentos, por exemplo, foi construída em set e composta 

por cem armários em madeira com 3.5m de altura tendo cada uma das suas 

gavetas etiquetadas à mão [imagem 247]. O caráter infinito da sala, por sua vez, 

foi acrescentado em pós-produção sem se notar exatamente onde o verdadeiro 

set acaba e o render inicia.

248 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT 

“Ridley Scott always wanted a shot of the Chrysler Building 

somewhere in Blade Runner. But when the locale of the 

film shifted from New York to Los Angeles, he had to lose 

that. So we model department guys deliberately designed 

the exterior of the miniature police department to echo 

the Art Deco look of the Chrysler Building instead”.88

Mark Stetson

 Embora o poder seja representado através das grandes empresas, o 

departamento de polícia ainda se encontra presente no enredo, desempenhando 

a sua função ao tentar proteger a população dos perigos a que estão sujeitos. 

Neste caso, a LAPD, encontra-se responsável por localizar os replicants que 

fugiram das colónias fora da terra a que foram designados.

 À semelhança da sede de Tyrell, a polícia representa uma parte do poder 

da cidade, sendo do seu interesse mostrar a sua imposição através do seu local de 

trabalho. As dimensões do espaço em questão contribuem para essa afirmação, 

sendo este composto por grandes janelas verticais com mais de 10m de altura e 

um pé direito que chega aos 18.5m no seu ponto mais alto.

 As filmagens da Los Angeles Police Department [imagem 249] de 

2019 foram feitas no interior da antiga Union Station, projetada em 1939 pelos 

arquitetos John Parkinson and Donald B. Parkinson. Contudo, apenas foram 

88 “Ridley Scott sempre quis imagens do Chrysler Building em Blade Runner. Porém 

quando o local do filme passou de Nova York para Los Angeles, teve de deixar a ideia. 

Então nós do departamento de maquetes deliberadamente projetamos o exterior do de-

partamento de polícia em miniatura para ecoar o visual Art Deco do Chrysler Building”. 

Traduzido livremente de: SAMMON, Paul M. Future Noir: The making of Blade Runner, 

Nova Iorque: Dey Street books, 2017 P. 135

4.3  A AUTORIDADE
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249 Interior da LAPD, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

250 Escritório de Bryant, LAPD, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

251 Escritório de Bryant, LAPD, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

252 Sala azul, LAPD, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.
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filmadas as cenas em que Deckard entra na estação e chega ao escritório de 

Bryant, também localizado dentro da própria estação. A sala de Bryant [imagens 

250 e 251], localizada ao fundo do grande corredor da estação foi construída 

propositadamente no local de forma a inseri-la melhor com a restante cena, assim 

como algumas partes das filmagens da sala azul [imagem 252], caracterizada 

pelo seu aspeto neo noir através da escuridão e do fumo, dando textura a luz azul 

que a invade. A tonalidade azul está presente em todo o espaço do departamento, 

tornando difícil a perceção das cores que compõem as paredes e pavimento 

originais do mesmo.  A decoração geométrica presente ao longo do filme revela-

se também neste espaço através do desenho do pavimento e mosaico.

 A aproximação aérea do edifício, por outro lado, foi filmada em estúdio, 

através das maquetes. A dimensão das mesmas ultrapassava o limite de altura 

do espaço, impedindo assim uma filmagem da parte superior do modelo. Como 

solução, as maquetes foram inclinadas e a filmagem foi feita na horizontal, 

deixando a característica inclinada do edifício em cena [imagem 255].

253 Perfil transversal da LAPD, escala 1:200, Blade Runner, Ridley Scott, 1982. 
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254 À esquerda, Planta da LAPD, escala 1:300, Blade Runner, Ridley Scott, 1982. A azul, percurso  de 

Gaff, a vermelho, percurso de Rick Deckard e a verde, percurso de Bryant.

255 Maquete da torre pertencente à LAPD feita em estúdio. Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

 Embora apareça por um curto espaço de tempo, a Union Station é 

reconhecível aos olhos do espectador através das suas gigantescas janelas e 

decoração. O amplo espaço, no entanto, deixa a desejar quando se pensa na 

coerência entre o seu volume exterior e o interior. A cobertura em madeira visível 

nas filmagens não seria possível no volume apresentado assim como a dimensão 

do corpo e a distância entre as janelas que o delimitam.

256 Torre pertencente à LAPD, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.
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LOS ANGELES POLICE DEPARTMENT 2049

 A evolução do departamento de polícia da cidade de Los Angeles resulta 

da transformação do ambiente citadino após 30 anos de desenvolvimento do 

primeiro. O aumento da criminalidade devido à falta de recursos tornou-se num 

dos maiores problemas da população, aumentando o número de ilegalidades 

cometidas e, consequentemente, o trabalho designado à polícia.

 As antigas instalações apresentadas na obra de Ridley Scott deixaram de 

ser suficientes para abrigar tamanhos pedidos e, por este motivo, Denis Villeneuve 

criou um novo conceito para a construção de uma nova sede. Esta, teve como 

base o coiceito brutalista sempre requisitado pelo realizador, mas respondendo, 

ao mesmo tempo, à sua principal função.
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 A necessidade de um novo estabelecimento deveria ter como base a 

sua funcionalidade, indo desde a escolha dos materiais ao seu funcionamento 

no geral. Segundo Tanya Lapoint, o edifício foi erguido a partir da estrutura de 

uma torre já construída, já que os recursos e o espaço eram escassos devido ao 

aumento populacional e à devastação do meio ambiente.

 A torre de betão, coroada por uma parte mais alargada [imagem 257] que 

servia de parque e zona de pouso para os carros voadores do futuro, mistura-se 

na sua envolvente apagada, sendo destacada apenas pelas letras que mostram o 

edifício como sendo pertencente à LAPD. Lapoint descreve o departamento de 

polícia como sendo um pilar da sociedade 89 , sendo talvez por este motivo que o 

edificado apresente realmente a forma de um pilar com capitel.

89 “The Los Angeles Police department is a pillar of society in this world, and De-

nis Villeneuve wanted a strong totalitarian-looking building to reflect that.” in LAPOINTE, 

Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 100
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258 Interior da Wallace Corporation Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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 A imagem do exterior da torre, que nos é apresentada através da 

aproximação do spinner da personagem K, foi construída através do uso 

da perspetiva forçada, no qual foram utilizadas maquetes [imagem 258] de 

outros edifícios a diferentes escalas. “The buildings closest to the camera were 

constructed at 1/48th  scale, the ones further away were at 1/60th scale and even 

1/72nd scale.” 90

 O seu interior, no entanto, é um reflexo do caos vivido nas ruas, ou seja, 

todos os materiais escolhidos, assim como a sua disposição foi pensada de forma 

a evitar com que a situação caótica do exterior se refletisse no mesmo, facilitando 

assim, o dia a dia dos seus trabalhadores. As paredes lisas, sem qualquer tipo de 

ornamento mostram a sua função prática, assim como a sua forma arredondada 

e o chão em borracha. Podemos ver numa das cenas um funcionário a limpar as 

paredes e o chão com uma mangueira, demonstrando o fim de um dia normal 

naquele estabelecimento, no qual o chão por vezes é coberto por sangue e urina. 

Não existem objetos soltos, apenas os necessários para o seu funcionamento e 

nada mais. A cor branca é também um espelho dessa simplicidade, contrastando, 

por um lado, com o seu exterior escuro e sombrio e por outro, às características 

do film noir apresentadas por Scott em 1982.     

 O corredor em questão é composto por balcões de serviço, cabines 

telefónicas e bancos. O pé direito é relativamente baixo quando comparado 

aos restantes espaços apresentados em cena, aproximando-se do desenho do 

90 “Os edifícios mais próximos das câmaras foram construídos à esca-
la 1/48, os mais longínquos às escalas 1/60 e até 1/72” Traduzido livremente de: 
LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan 
Books, 2017. P. 100.
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259 Interior da LAPD, Blade Runner 2049, Denis villeneuve, 2017.

260 Morgue, LAPD, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

261 Interior da LAPD, Blade Runner 2049, Denis villeneuve, 2017.
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262 Morgue, LAPD, Blade Runner 2049, 
Denis villeneuve, 2017.

265 Sala de teste pós traumático, LAPD, 
Blade Runner 2049, Denis villeneuve, 2017. 

266 Arquivo, LAPD, Blade Runner 2049, 
Denis villeneuve, 2017.  

267 Arquivo, LAPD, Blade Runner 2049, 
Denis villeneuve, 2017.

263 Morgue, LAPD, Blade Runner, Denis 
villeneuve, 2017.

264 Sala de teste pós traumático, LAPD, 
Blade Runner 2049, Denis villeneuve, 2017. 

268 Perfil Transversal da LAPD 2049, escala 1:200, 

Blade Runner, Denis Villeneuve, 2017. 

269 Planta da LAPD, escala 1:200, Blade Runner 

2049, Denis Villeneuve, 2017. A vermelho, percurso 

de K.
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270 Planta Escritório Yoshi, escala 1:200, Blade 

Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017. 

271 Perfil transversal Escritório Yoshi, escala 

1:200, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017. 
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interior de uma nave espacial.

 A personagem K apresenta-nos quatro espaços no interior deste 

complexo: o escritório de Yoshi [imagens 270 e 271], que surge como um paralelo 

à personagem Bryant, a morgue, a sala de teste e o arquivo. Todos seguindo a 

mesma linguagem do interior do edifício, apresentando apenas o necessário 

para a sua função, com a exceção do primeiro.

 Pertencendo a alguém com algum poder, o escritório acaba por refletir o 

dia a dia da sua habitante. Yoshi, que encomenda os serviços do blade runner K, 

encontra-se plena de trabalho, manifestando a sua ocupação na quantidade de 

objetos que compõem o seu gabinete. Os livros, arquivos, monitores, candeeiros 

e cadeiras espalhados pelo local demonstram uma certa desorganização e 

contraste com os restantes espaços da torre.

 Todos os espaços acima mencionados foram construídos em set, sendo 

o escritório de Yoshi o único que apresenta o seu lado exterior, mostrando uma 

janela curva coberta pela chuva, num dos cantos da torre. Deste modo, foi possível 

fazer-se filmagens da parte interior do espaço a partir de um enquadramento 

exterior que mostrasse alguma envolvente.

272 Escritório de Yoshi, LAPD, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

273 Escritório de Yoshi, LAPD, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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BRADBURY BUILDING

“Sebastian lives alone in the otherwise empty Bradbury 

Building, designed by George Wyman in 1893 and 

incidentally inspired by the futuristic vision of Edward 

Bellamy’s utopian novel, Looking Backward.”  91

David Fortin

 O tão conhecido Bradbury Building surge nas filmagens de Ridley Scott 

como algo familiar ao espectador, criando uma maior veracidade ao enredo e ao 

futuro aspeto visual de Los Angeles através da inserção de um elemento do seu 

passado. 

 Construído em 1893 pelo arquiteto George Wyman, o edifício apresenta 

um alçado em tijolo que se insere no estilo neo renascentista vivido na altura. 

O seu interior, peculiar pelo trabalho detalhado em ferro, mármore, azulejo e 

madeira, é marcado através da grande claraboia acima do último piso.

 Cenário de vários outros filmes, o edifício que abriga a personagem J. 

F. Sebastian, é apresentado de uma forma distinta daquela que conhecemos 

atualmente. Filmado apenas durante a noite, o seu ambiente iluminado 

transformou-se num local destruído pelo tempo, onde a chuva penetra a sua 

cobertura deixando um vestígio de pó e lama 92 nos seus corredores vazios. 

91 “Sebastian vive sozinho no Bradbury Building, que estava agora vazio, projetado 

por George Wyman em 1893 e incidentalmente inspirado pela visão futurista do romance 

utópico de Edward Bellamy, Looking Backward.” Traduzido livremente de:  FORTIN, David 

Terrance, Architecture and Science-Fiction Film: Philip K. Dick and the Spectacle of Home,  

Farnham: Ashgate Publishing, Ltd., 2011 P.99

92 Uma vez que o edifício podia apenas ser utilizado durante a noite, a lama e o pó 

representados em cena foram feitos através do uso de cortiça, tornando mais fácil a sua 

extração ao fim das longas noites de filmagem.

4.4  O DESTAQUE
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274 Bradbury Building, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

275 Bradbury Building, LAPD, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

276 Bradbury Building, LAPD, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

277 Bradbury Building, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.
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 O Bradbury Building é-nos primeiramente apresentado pela replicant 

Pris, que espera por Sebastian à entrada enquanto coberta pelo lixo das ruas 

[imagens 274 e 275]. O aspeto exterior do edifício manteve-se intacto para as 

filmagens até ao segundo piso, com a exceção do acrescento de um pórtico de 

entrada com grandes colunas cobertas de ornamento, onde se posiciona um 

novo letreiro. Os restantes pisos, no entanto, foram alterados através da técnica 

de matte painting 93 que acrescentou ao seu alçado uma colagem de elementos 

futuristas que ajudassem na transição para o edificado vizinho, assim como o seu 

crescimento notório em altura.

     O seu interior, por outro lado, surge de uma forma distinta daquela já 

conhecida mas sem sofrer nenhuma alteração para além da caracterização do 

mesmo. O edifício pode ainda ser reconhecido pelos seus característicos acessos 

verticais e ornamento em ferro porém com um tom escuro e iluminação fraca. 

O átrio que fora uma vez iluminado pela luz solar era agora invadido pelas luzes 

e sons do exterior, provenientes de um zeppelin publicitário que sobrevoa os 

céus de Los Angeles. Esta passagem específica foi filmada através da utilização 

de uma fotografia impressa da cobertura do átrio, na qual o vidro foi subtraído 

de forma que fosse possível visualizar a miniatura do dirigível na parte de trás 

[imagem 276]. 

 Quando Pris encontra finalmente Sebastian e este a convida para o seu 

apartamento, as personagens entram no edifício escuro e sobem ao último piso 

através de um elevador [imagem 278 e 279]. Neste piso, foi instalada uma porta 

falsa para a entrada da habitação já que a mesma foi produzida em estúdio e não 

no interior do Bradbury Building.

 Ao entrar no apartamento, deparamo-nos com a sua composição inicial, 

um grande átrio que distribui para os restantes compartimentos [imagens 280 e 

282], sendo estes compostos por três espaços principais e outros três secundários. 

O programa presente no seu interior não é claro, no qual os três principais 

compartimentos se perdem na imensidão de objetos que os compõem sem 

nunca nos apresentar com clareza um espaço designado ao descanso, lazer ou 

trabalho [imagem 281].

93 “O matte painting é uma técnica de pintura ultra-realista usada para simular 

cenários e objetos em cena.” Bruno Thethe, Conhece o matte painting? in Desara, con-

sultado em 19 de agosto de 2019, disponível online em: https://desara.com.br/conhece-o-

matte-painting/
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278 Planta do Bradbury Building, escala 1:500, Blade Runner, Ridley Scott, 1982. A azul, percurso  de 

Sebastian, a vermelho, percurso de Rick Deckard e a verde, percurso de Pris.

279Corte longitudinal do Bradbury Building, escala 1:500, Blade Runner, Ridley Scott, 1982. A vermel-

ho, percurso de Rick Deckard.
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 As paredes ornamentadas em gesso com um pé direito alto, conjugado 

com a imensidão de objetos que o ocupam caracterizam a habitação da 

personagem assim como a sua personalidade [imagens 283 e 284]. Contudo, é 

a partir da construção do seu interior que começam a surgir incoerências com o 

seu exterior e a sua ligação ao Bradbury Building [imagem 282].

 David Snyder afirma em Dangerous Days: Making Blade Runner que, 

consoante a sua experiência na área da arquitetura não faria sentido as paredes 

do interior do apartamento de Sebastian serem feitas de gesso pois não dava 

continuidade à linguagem do Bradbury Building. Ridley Scott justificou a 

escolha como sendo propositada, alegando que o antigo edifício tinha sido 

completamento alterado ao longo dos anos e que a sua arquitetura antiga se 

havia perdido com o tempo.

 Foi como se o iluminado edifício tivesse sido consumido pelas sombras, 

perdendo qualquer tipo de iluminação para além daquela proveniente da 

publicidade exterior. O apartamento de Sebastian insere-se no enredo em 

oposição ao luxuoso apartamento de Tyrell. Enquanto um era iluminado por velas 

e decorado com formas geométricas douradas, o outro era caracterizado pela 

escuridão profunda e pela peculiar coleção de objetos e invenções de Sebastian, 

transmitindo o verdadeiro caráter da personagem e a sua solidão.

 Por outro lado, os espaços percorridos por Deckard nas cenas finais 

acabam por não se enquadrar nos restantes espaços apresentados, retratando ao 

mesmo tempo, o abandono do edificado para além da habitação de Sebastian. A 

cena em que Deckard confronta o replicant Roy na cobertura, foi filmada através 

da junção de construções em estúdio com a aplicação de matte paintings para a 

representação da sua envolvente. As ventoinhas, por sua vez, foram uma criação 

de ultima hora de Ridley Scott, feitas através de cartão e movimentadas à mão.  

 É evidente que, em Blade Runner, o homem acabou por se adaptar 

aos espaços disponíveis, transformando-os ao longo do tempo consoante as 

suas novas necessidades. O espaço é sempre uma base para ser transformado, 

comunicando com o homem que o habita ao despertar sensações e 

pensamentos. A arquitetura serve como um ponto de partida para um percurso 

em busca do bem-estar, levando o homem a apropriar-se da mesma à procura 

do seu conforto e acolhimento, independentemente das suas dificuldades. 

Inúmeros acontecimentos levaram com que o tão conhecido Bradbury Building 

tenha chegado ao estado apresentado no filme, alterando não só o seu interior 
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280 Habitação de J. F. Sebastian, Bradbury Building, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

281 Habitação de J. F. Sebastian, Bradbury Building, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

282 Planta do Bradbury Building, escala 1:500, Blade Runner, Ridley Scott, 1982. A azul, percurso  de 

Sebastian, a vermelho, percurso de Rick Deckard e a verde, percurso de Pris.

Limite do edifício.
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283 Planta do apartamento de Sebastian, escala 1:200, Blade Runner, Ridley 

Scott, 1982. A vermelho, percurso de Rick Deckard e a verde, percurso de Pris.

284 Perfil transversal do apartamento de Sebastian, escala 1:200, Blade Runner, 

Ridley Scott, 1982. 

mas também o seu alçado e dimensão, enquadrando-se, portanto, nas ruas 

imaginadas por Ridley Scott, para o futuro. 
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PALÁCIO DA BOLSA DE BUDAPESTE

 

 Assim como no seu precedente, Blade Runner 2049 também utilizou 

interessantes obras de arquitetura como cenário para algumas das suas cenas. 

Sendo as filmagens feitas na cidade de Budapeste na Hungria, a escolha de um 

edifício de destaque que servisse de base para o antigo casino de Las Vegas não 

foi difícil, já que o antigo Palácio da Bolsa apresentava as características ideias 

para a sua filmagem.

 Construído em 1905 pelo arquiteto Ignác Alpár, foi sede da bolsa de 

Budapeste e mais tarde, em 1955, sede da televisão nacional da Hungria. 

Atualmente abandonado, a sua escala monumental e a sua arquitetura neo 

clássica foram suficientes para chamar a atenção dos produtores que acabaram 

por escolher o local para dar vida à nova habitação de Deckard.
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 Embora tenham sido utilizados espaços interiores do palácio para 

a filmagem do casino, a sua entrada foi construída em estúdio, sendo esta 

ligeiramente alterada de forma a que se enquadrasse no aspeto da cidade 

radioativa. Letras japonesas e coreanas davam as boas vindas aos turistas 

estrangeiros que entravam pelo espaço monumental de receção do hotel, este, 

já filmado no interior do Palácio da Bolsa.

 A degradação causada pelo abandono do edifício foi utilizada pelos 

produtores para retratar o mesmo efeito. Contudo, muito trabalho teve de ser 

feito para o caracterizar e deixá-lo com uma aparência de um casino abandonado 

pelo tempo, como se alguma catástrofe tivesse obrigado os seus ocupantes a sair 

às pressas [imagens 287 e 288].

 As paredes e pavimento foram reconstruídos com cuidado, enquanto 

alguns objetos eram posicionados de forma a compor o espaço. Carpetes 

vermelhos, balcões, cadeiras, mesas, malas de viagem e um candelabro 

285 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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286 Vintage Casino, Blade Runner, Denis Villeneuve, 2017.

287 Palácio da Bolsa de Budapeste, Ignác Alpár, 1905.

288 Palácio da Bolsa de Budapeste, Ignác Alpár, 1905.
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289 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

290 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

291 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

292 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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293 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

294 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

295 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

296 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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ocupavam o piso do átrio de entrada, onde o grande pé direito, acompanhado 

de ornamento clássico e de uma cúpula, faziam de pano de fundo para as cenas 

no qual a personagem K explora o espaço cautelosamente à procura de Deckard 

[imagens 289 a 292]. As imagens produzidas pelas câmaras neste espaço em 

particular, focam sempre o espaço como primeiro elemento a ser mostrado e 

logo de seguida, a personagem que o percorre [imagem 301].

 Após subir alguns lances de escadas, a personagem encontra uma sala de 

jogos [imagem 294 e 295], esta que se tornou no maior desafio para a produção. 

A transformação da sala passou pelo acrescento de colunas de secção circular, 

mesas, cadeiras, candeeiros, candelabros um bar e um matte painting digital que 

prolongava o espaço para além do verdadeiro através do posicionamento de uma 

tela verde. A transformação da sala vazia para o seu resultado final demorou mais 

de dois meses 94, incluindo a reparação de paredes, pintura e posicionamento da 

mobília.

 Ao seguir o seu caminho, K encontra uma sala, localizada no terceiro piso 

do palácio. Esta, foi transformada a partir da instalação de uma carpete vermelha, 

quadros, objetos de decoração variados, mesas, cadeiras e um piano [imagem 

296]. O Espaço composto por uma janela termal ladeada por outras duas comuns 

é um mezanino para o átrio principal por onde K acaba por escapar [imagem 

297 e 302]. Ao cair de volta ao primeiro piso, o detalhe da sua marcação no pó 

da carpete traz alguma textura ao espaço ao mesmo tempo que demonstra o 

estado abandonado do mesmo [imagem 298].

 A  sala de espetáculos [imagem 299] e a penthouse de Deckard [imagem 

300], no entanto, foram filmadas em estúdio por diferirem do aspeto interior do 

Palácio da Bolsa, apresentando, de igual forma, um elevado grau de complexidade 

na sua criação devido à complicada sequência de cenas realizadas na primeira.

94 “It took over two months to transform the old Hungarian building into a Vegas 

Casino.” LAPOINTE, Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan 

Books, 2017. P. 186
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297 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

298 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

299 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

300 Vintage Casino, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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301 Planta do Palácio da Bolsa de Budapeste, escala 1:500, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017. A 

azul, percurso  de K.

302 Planta do Terceiro Piso do Palácio da Bolsa de Budapeste, escala 1:500, Blade Runner 2049, Denis Vil-

leneuve, 2017. A azul, percurso  de K, a vermelho, percurso de Rick Deckard.
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RICK DECKARD

 O apartamento de Rick Deckard é uma adaptação da Ennis House 

[imagem 303] de Frank Lloyd Wright, apresentada ao público como um elemento 

familiar na cidade de Los Angeles. A casa, construída em 1924 para Charles e 

Mabel Ennis, foi palco de diversos filmes como House on Haunted Hill (1959), de 

William Castle e The Day of the Locust (1975), de John Schlesinger, servindo como 

parte da casa do detetive na trama de Blade Runner.

 A Ennis House foi a quarta construção de uma série de casas que uniram o 

seu gosto pela arte e arquitetura Maia com um novo desafio pessoal: a utilização 

de blocos de betão pré-fabricados como elemento de construção e decoração.

 “What about the concrete block? It was the cheapest 

(and ugliest) thing in the building world. It lived mostly 

in the architectural gutter as an imitation of rock-

faced stone. Why not see what could be done with that 

gutter rat? Steel rods cast inside the joints of the blocks 

themselves and the whole brought into some broad, 

practical scheme of general treatment, why would it 

not be fit for a new phase of our modern architecture? It 

might be permanent, noble beautiful.”  95

Frank Lloyd Wright

95 “E o bloco de betão? Era a coisa mais barata (e feia) no mundo da construção.  

Vivia principalmente na calha arquitetónica como uma imitação de pedra com cara 

de pedra. Por que não ver o que poderia ser feito com aquele rato de esgoto? Barras 

de aço fundidas dentro das juntas dos próprios blocos e o todo traduzido para algum 

esquema amplo e prático de tratamento geral, por que não seria adequado para uma 

nova fase da nossa arquitetura moderna? Pode ser permanente, nobre e belo.” Traduzido 

livremente de: Frank Lloyd Wright in PFEIFFER, Bruce; NORDLAND, Gerald, Frank Lloyd 

Wright: In the Realm of Ideas in CILENTO, Karen, Frank Lloyd Wright’s Textile Houses in Ar-

chidaily, consultado em 20 de Agosto de 2019, disponível online em https://www.archdaily.

com/77922/frank-lloyd-wrights-textile-houses

4.5  O APARTAMENTO DE UM BLADE 
RUNNER
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303 Ennis House, Frank Lloyd Wright, 1924.

304 Ennis House, Frank Lloyd Wright, 1924.

305 Habitação de Rick Deckard, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

306 Habitação de Rick Deckard, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.
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 Deixando um marco na carreira do arquiteto, o revestimento modular, 

que aparenta ser denso, é trabalhado de forma a desenvolver formas geométricas 

típicas da arquitetura Maia, apresentando algumas perfurações para que deixe 

passar alguma luz natural para o interior [imagem 304]. 

 As formas geométricas surgem nas grandes invenções da ficção científica 

como ornamento do futuro. Contudo, não se sabe ao certo se a influência da 

arquitetura Maia na criação dos diversos espaços de Blade Runner foi devido 

a escolha da Ennis House como local de filmagem ou se a escolha da mesma 

foi feita a partir das suas semelhanças com o espaço primeiramente imaginado 

para a sede de Eldon Tyrell. Qualquer que tenha sido o primeiro, o uso das formas 

geométricas fazem com que exista uma linguagem coerente e linear ao longo do 

filme, tornando a seleção da casa de Frank Lloyd Wright na mais adequada para 

a representação da casa de Deckard.

 Enquadrando-se perfeitamente no enredo, apenas foram utilizadas 

imagens do seu exterior para a produção do filme, sendo estas o primeiro piso e 

a varanda em balanço do segundo. A restante representação da cena em que o 

blade runner chaga à Ennis House foi feita através da técnica de matte paiting, 

inserindo-a num novo contexto e envolvente. Já para a criação do seu interior, 

moldes das paredes da casa foram feitos para que se pudesse reproduzir o 

ornamento geométrico dos blocos na construção do set em estúdio. 

 Rick Deckard chega à porta da sua habitação através de um elevador que 

marca o piso noventa e sete. Ao entrar, podemos observar, ao longo de diversas 

cenas, que o apartamento é composto por um hall de entrada, uma sala que 

se divide em quatro ambientes, uma cozinha, uma casa de banho, um quarto e 

uma varanda [imagem 308].

 Todo o seu interior é pouco iluminado, sem apresentar com clareza as 

divisões dos compartimentos [imagens 305 e 306], trazendo mais uma vez a 

caracterização típica do film noir americano para a personagem de Harrison Ford. 

A luz indireta, filtrada pelas persianas da sala ou da cozinha deixam passar as luzes 

provenientes do exterior, fazendo com que a publicidade seja invasiva a ponto 

de servir como método de iluminação de cena. A bebida, o fumo e as sombras 

complementam tais características, reforçando a personalidade duvidosa do 

blade runner.
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307 Perfil Longitudinal da Habitação de Rick Deckard, escala 1:200, Blade Runner, Ridley Scott, 1982. 

308 Planta da Habitação de Rick Deckard, escala 1:200, Blade Runner, Ridley Scott, 1982. A azul, per-

curso  de Rachael, a vermelho, percurso de Rick Deckard. 
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“Unlike Tyrell’s Offices, the camera never shows the entirety 

of Deckard’s apartment, but rather, fragments of the space 

to create the narrative. This is done by the use of sharp 

cuts and close-up shots to achieve the claustrophobic and 

labyrinthine spatial qualities. In Film Noir, Architecture is 

represented like this to create a feeling of hopelessness for 

the characters and the audience.”  96

Ali El-Hashimi 

 A sala que se divide em quatro ambientes é composta por um piano, zona 

de refeições, sofá e mesa de trabalho. Inicialmente, a ideia para o desenho do 

espaço era um pequeno apartamento repleto de aparelhos. O piano, por exemplo, 

situava-se numa parede junto a uma cozinha automatizada e a tecnologia que 

auxiliava os trabalhos do detetive encontrava-se perdida nos vestígios da sua 

desorganização. Syd Mead chegou a desenhar uma cama modular que facilitasse 

o enquadramento de tantos objetos [imagem 309] porém nunca foi utilizada 

pois o pequeno estúdio de Deckard foi transformado numa habitação com um 

quarto que separava a zona de trabalho da área de descanso.

 Ainda assim, a sala do novo apartamento conta com um disperso 

aglomerado de tecnologia, posicionando o sofá e o aparelho Esper no mesmo 

espaço para que possam ser utilizados em simultâneo.

 Formas de rentabilizar o pouco espaço no interior de uma habitação de 

maneira a trazer uma maior praticidade para o dia a dia, ao mesmo tempo que 

demonstra a diversidade de utilidades que um único elemento pode conter, já 

haviam sido exploradas na exposição Playboy Architecture de 1953 a 1979 através 

do design de uma cama [imagem 312]. A exposição, que relatava a conexão entre 

a arquitetura, o design e o prazer, apresentava não só os gostos de Hugh Hefner 

mas também o seu deslumbrante estilo de vida.

96 “Ao contrário do escritório da Tyrell, a câmera nunca mostra a totalidade do 

apartamento de Deckard, mas sim fragmentos do espaço de forma a criar a narrativa. 

Tal é possível através do uso de cortes e close-ups para alcançar as qualidades espaci-

ais claustrofóbicas e labirínticas. No Film Noir, a arquitetura é representada desta forma 

para criar um sentimento de falta de esperança para com os personagens e o público” 

traduzido livremente de: EL-HASHIMI, Ali, Project: Blade Runner (1982) in Interiors, con-

sultado em 20 de agosto de 2019, disponível online em https://www.intjournal.com/think-

pieces?author=55a58281e4b0ee7b2601e173
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309 Cama para Rick Deckard, Syd Mead.

310 Habitação de Rick Deckard, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

311 Interior da nave, Alien, Ridley Scott, 1979.

312 Cama de Hugh Hefner, Playboy Architecture, 1953.

fabianacontessoto
Highlight
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“This bed was not only meant for the purposes of sleeping 

and sex, but also was an office and a conference center 

with shelves and phones, but no chairs. The bed extended 

past its typical uses and became an ambiguous small 

architecture in and of itself, suggesting that the real place 

of modernity in society was to help it reinvent itself, one 

bed at a time.”  97

 À semelhança da cama de Hugh Hefner, a Nagakin Capsule, já mencionada 

anteriormente, apresenta uma disposição semelhante dos seus aparelhos para 

que ocupem o menor espaço possível. Porém, a apresentação da cápsula acaba 

por se aproximar mais do desenho da casa de banho do blade runner, onde 

podemos observar ecrãs, telefones, teclados e outros utensílios posicionados na 

parede que divide o lavatório da banheira.

 A densa cozinha, por outro lado, coberta pela desorganização de Deckard, 

segue a linguagem dos blocos de Frank Lloyd Wright que acaba por ser transferida 

também para o desenho dos armários e lavatório [imagens 307 e 310].

 O ornamento geométrico utilizado durante o decorrer do filme, assim 

como o desenho do interior do apartamento apresenta algumas semelhanças 

ao interior da nave espacial apresentada em Alien (1979) de Ridley Scott [imagem 

311]. A cor amarelada e a disposição geométrica do revestimento já havia sido 

utilizada pelo diretor na sua última obra, podendo servir de influência para Blade 

Runner.

 Por fim, a varanda através da qual Deckard observa as ruas de Los Angeles 

no ano de 2019 foi feita parcialmente a partir de uma construção em estúdio 

conjugada com a utilização de um matte painting do artista Mathew Yuricich. 

Nesta cena podemos ver a transformação ocorrida na casa de Frank Lloyd Wright.

97 “Esta cama não era apenas para dormir e fazer sexo mas também um escritório 

e um centro de conferências com prateleiras e telefones, mas sem cadeiras. A cama es-

tendia-se para além dos seus usos típicos e tornou-se numa pequena e ambígua ar-

quitetura dentro e de si própria, sugerindo que o real local da modernidade na socie-

dade era ajudá-la a reinventar-se, uma cama de cada vez ”. Traduzido livremente de 

SANTA LUCIA, Andrew, Modern design, pleasure, and media blur at “Playboy Architecture, 

1953–1979”, consultado em 21 de Agosto de 2019, disponível online em https://archpaper.

com/2016/08/beatriz-colomina-pep-aviles-playboy-architecture/
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313 Edifício utilizado para as filmagens da Habitação de K. Blade Runner 2049, Denis Vil-
leneuve, 2017.

314 Habitação de K. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

315 Habitação de K. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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OFFICER K

 

 É natural que se faça uma comparação entre as personagens principais 

de ambos os filmes, e mais natural ainda seria fazer uma comparação entre as 

suas casas já que partilham a mesma profissão e o mesmo quotidiano. Tanto 

Deckard quanto K habitam na parte baixa da cidade e exercem trabalhos para a 

polícia de Los Angeles como blade runners. Trazendo uma conexão entre ambas 

personagens, o design do seu espaço de habitar passa por uma evolução do dia 

a dia de um habitante da cidade passados trinta anos.

 Após a escolha de um edifício [imagem 313] na cidade de Budapeste 

para as filmagens do local onde vive a personagem K, a equipa avançou para o 

desenvolvimento de uma quente rua em setembro, para uma rua coberta pela 

neve, na qual a fachada do edifício em betão [imagem 314] composto por cinco 

pisos foi transformada numa alta construção repleta de publicidade na qual 

podemos ler o nome Moebius 21.

“I named the tower after the French cartoonist who 

inspired the first Blade Runner. Ridley Scott was 

influenced by an illustrated short called “The Long 

Tomorrow”, published in the 1976 comic book Heavy 

Metal (Métal hurlant). Moebius, whose real name was 

Jean Giraud, has also been a major source of inspiration 

for me. He was a master of science fiction. (…) I selected 

that number (twenty-one) to echo a specific scene in the 

first movie. But I will let the fans find the answer to that 

riddle on their own.” 98

Denis Villeneuve

98 “A torre foi nomeada em homenagem ao cartoonista francês que inspirou o pri-

meiro Blade Runner. Ridley Scott foi influenciado por uma curta ilustrada chamada “The 

Long Tomorrow”, publicada na revista de banda desenhada de 1976, Heavy Metal (Métal 

hurlant). Moebius, cujo nome real era Jean Giraud, também foi uma grande fonte de 

inspiração para mim. Era um mestre da ficção científica. (…) Tal número foi seleciona-

do (vinte e um) para representar uma cena específica no primeiro filme. Contudo, deixo 

para os fãs encontrarem a resposta por conta própria.” VILLENEUVE, Denis in LAPOINTE, 

Tanya, The Art and Soul of Blade Runner 2049, Los Angeles: Titan Books, 2017. P. 80 e 82.
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316 Habitação de Rick Deckard, Blade Runner, Ridley Scott, 1982.

317 Habitação de K. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

318 Habitação de K. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.

319 Habitação de K. Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017.
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 Existe a possibilidade de o número presente no alçado seja a soma 

dos números da porta do detetive Deckard no filme de Ridley Scott. Na porta, 

podemos ver os números 9732 [imagem 316] cuja soma é 21.

 Ao entrar no edifício, vemos K a subir a longa escadaria habitada por 

todos os tipos de cidadãos, espelhando mais uma vez a problemática da 

falta de condições e espaço apresentada no enredo. Os corredores sujos e 

degradados pela utilização dos seus ocupantes dão acesso à vandalizada porta 

do apartamento do blade runner. O cartão utilizado por Deckard foi substituído 

por um sistema de leitura de impressões digitais que permite a abertura da porta 

apenas com um toque no leitor. A primeira imagem do interior do apartamento 

é feita a partir de uma vista do exterior, na qual a grande janela atua como um 

ecrã que nos possibilita uma visão mais generalizada do espaço. A mesma janela 

serve também de ecrã para o exterior, a partir da qual a personagem observa a 

publicidade durante as refeições.

 Retomando ainda a temática de “Hong Kong num péssimo dia”, o diretor 

inspirou-se nas coffin homes, demonstrando uma solução para uma cidade 

sem espaço de expansão em que as pessoas estão sujeitas a habitar locais de 

tão pequenas dimensões que se assemelham a caixões. O apartamento de K, 

embora não seja exatamente uma coffin home, é de pequenas dimensões e 

compara-se às casas asiáticas de Hong Kong, possuindo uma pequena cozinha e 

uma sala com uma janela de grandes dimensões. 

 À medida que o restante interior é mostrado, alguns objetos específicos 

são focados de forma a mostrar a sua importância para o blade runner. Ao 

contrário da casa de banho de Deckard, apenas nos é mostrado um espelho 

e o chuveiro no qual a personagem tem direito a um rápido jato de água para 

limpeza. O revestimento em azulejo e a forma geométrica do ralo já começam a 

relembrar o aspeto do filme original.

 A cozinha [imagem 317] é o segundo elemento retratado, apresentando 

uma grande referência à cozinha de Rick Deckard com uma disposição 

semelhante do revestimento assim como o seu formato. Os armários, objetos 

e a luz amarelada são características da obra de Ridley Scott e o ornamento 

geométrico é uma adaptação daquele apresentado na Ennis House mas de 

forma mais simplificada.

 O restante espaço é uma junção de sala e quarto no qual a cama é 

retrátil e encontra-se inserida na parede quando não utilizada [imagens 318 e 
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320 Perfil Longitudinal da Habitação de K, escala 1:100, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017. 

321 Planta da Habitação de K, escala 1:100, Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, 2017. 
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319]. O revestimento nesta zona é cinzento apresentando, de igual forma, um 

desenho geométrico porém simplificado ao máximo com linhas simples que se 

assemelham ao interior da LAPD.

 Mais imagens generalizadas são mostradas à medida que a personagem 

Joi percorre o espaço enquanto as restantes cenas focam unicamente nas 

personagens [imagem 321].

 Por fim, a varanda que permite uma vista alargada da cidade a partir do 

edifício não pertence unicamente ao apartamento de K, tratando-se na verdade 

da sua cobertura. A envolvente, caracterizada pela imensidão de construções, 

uma explosão de cores provenientes da publicidade e enormes letras asiáticas 

servem de pano de fundo para a interação entre as personagens na qual se 

destacam as cores verde e azul.





CONSIDERAÇÕES FINAIS
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“The future is dead. Gone are the little green men and 

the noir urbanity of Blade Runner. That cultural future 

landscape is obsolete. Contemporary alternatives are 

increasinly abstract, because if the future and the 

present are so close, we cannot imagine an alternative. 

Fictionalised futures have never been about predicting a 

reality, but rather creating an alternative aesthetic that 

says something about today. Yet the present is so imbued 

with technology, pollution and machines that the dark 

satanic mills of fictionalised future don’t appear very 

different.” 99

Francesca Gavin

 A compreensão da importância da área da arquitetura no desenvolvimento 

cinematográfico torna-se relevante na análise do cinema. Nada surge do nada, 

logo, todos os conceitos têm como base outras criações e produtos. O cinema, ao 

dar vida a uma história, tem de criar ambientes nos quais as suas personagens 

possam interagir, e a disciplina da arquitetura torna-se fundamental para o seu 

processo criativo.

 A interação entre filme e público é enriquecida à medida que a proximidade 

entre ambos aumenta, isto é, a capacidade de criar novas realidades das quais o 

99 “O futuro está morto. Longe vão os homenzinhos verdes e a urbanidade noir de 

Blade Runner. Este cenário cultural futuro é obsoleto. As alternativas contemporâneas 

são cada vez mais abstratas, porque se o futuro e o presente estão tão próximos não 

podemos imaginar uma alternativa. Futuros ficcionalizados nunca foram sobre prever 

uma realidade, mas criar uma estética alternativa que diz algo sobre hoje. No entanto, 

o presente está tão imbuído de tecnologia, poluição e máquinas que os moinhos satâni-

cos escuros do futuro ficcionalizado não parecem muito diferentes.” GAVIN, Francesca, 

Future Tense, Blueprint, 211, 2003, P. 119 in FORTIN, David Terrance, Architecture and Sci-

ence-Fiction Film: Philip K. Dick and the Spectacle of Home,  Farnham: Ashgate Publish-

ing, Ltd., 2011 P.49.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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espectador seria capaz de se imaginar inserido, sejam elas de qualquer género 

cinematográfico, traz uma veracidade ao enredo que acaba por transmitir 

diversas sensações naqueles que as desfrutam.

 Blade Runner sempre teve como um dos seus objetivos principais a 

plausibilidade do seu resultado final, criando uma distopia que  focava os diversos 

problemas da sociedade e de que forma tais preocupações se desenvolveriam 

no futuro caso tomassem um rumo inadequado. E como qualquer outra criação 

que tenha como base a sobrevivência, a cidade passa a ser o elemento principal.  

O seu funcionamento, desenho, organização e habitantes definem o seu 

caráter confuso e deteriorado que deixa marcas formadas pelo tempo e pelos 

acontecimentos. 

 Tanto a obra de Ridley Scott, como a obra de Denis Villeneuve apresentam 

interpretações diferentes do que seria uma cidade futura no universo em 

que o enredo se insere, utilizando as influências da arquitetura que lhes é 

conhecida para a construção e o desenvolvimento do seu imaginário. Para 

Scott, a presença de elementos já conhecidos pelo espectador na cidade de Los 

Angeles foi fundamental para a sua criação, enquanto que para Villeneuve, a sua 

interpretação passou pelo uso de estruturas antigas e a construção de novas 

para as substituir, apresentando um caráter brutalista na sua conceção já que 

a arquitetura londrina serviu de grande influência para o cinematógrafo Roger 

Deakins e toda a produção do filme.

 Mesmo que em Blade Runner a existência de uma arquitetura conhecida 

tenha sido o foco principal, o realizador acaba por inseri-la no contexto de uma 

cidade distópica, adaptando a realidade de 1982 para um possível cenário em 2019.

Contudo, nem sempre a sua adaptação é feita de forma coerente e o desenho 

dos interiores e exteriores surgem na tela com alguma inconsistência.

 Já na obra de Villeneuve, a temática da arquitetura brutalista parece ser 

uma constante. A utilização do betão como principal material de construção 

não foi feita apenas devido à sua resistência mas também ao seu aspeto. O 

carácter bruto do material puro, assim como a sua cor, enquadrava-se bem na 

aparência final da cidade, onde as cores sombrias e o tom cinzento acabam por 

ser protagonistas. Por outro lado, a própria palavra “bruto” é ideal para a descrição 

do ambiente da cidade e do comportamento dos seus cidadãos.

 Para além de abordar temáticas da arquitetura na construção dos seus 

cenários, os filmes acabam por levantar questões pertinentes para o presente 
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e futuro das grandes cidades, assim como demonstram a grande influência de 

ambos as obras na arquitetura e de que forma muitas das suas previsões de 

acabaram por se tornar realidade.

 O aumento constante da população e a escassez do espaço de construção 

já é um problema presente em algumas metrópoles, fazendo com que a 

otimização do espaço seja explorada e priorizada na conceção dos mesmos. 

Hong Kong, Tokyo, Nova Iorque, Londres e Singapura são exemplos de locais 

onde a procura de habitação é elevada e as opções são cada vez mais reduzidas 

a nível de espaço. 

 Desta forma, mais opções como a Nagakin Capsule Tower de Kisho 

Kurokawa são produzidas, procurando sempre obter o maior nível de conforto 

no menor espaço possível através de arrumações e mobília inteligentes, como 

podemos ver nos apartamentos de Deckard e K.

 Por outro lado, a arquitetura teve uma evolução significativa quando ligada 

à tecnologia. Tokyo, Nova Iorque e Londres continuam a desenvolver cada vez 

mais painéis publicitários em movimento, à semelhança daqueles apresentados 

no filme, utilizando-os ainda no desenho de alçados. Um exemplo da utilização 

da luz e cor é a Torre Agbar em Barcelona de Jean Nouvel, construída de forma 

a representar o movimento de um geyser, as cores do alçado assemelham-se 

àquelas vistas no cenário noturno da cidade de Los Angeles de Scott, com luzes 

néon a iluminar as ruas escuras e a chuva constante.

 Quanto à tecnologia apresentada em Blade Runner 2049, o edifício 

The Edge, PLP Architecture, apresenta características semelhantes àquelas 

apresentadas no interior da Wallace Corporation. Na sede da Delloite, em 

Amsterdão, os funcionários não possuem uma mesa de trabalho fixa, podendo 

escolher o local mais adequado para o seu dia através de uma aplicação de 

telemóvel. Após configurar as suas preferências, o espaço muda a sua atmosfera à 

medida que o seu utilizador se aproxima, ajustando luz, temperatura e exposição 

solar. Estes são apenas dois exemplos da imensidão de obras influenciadas pelo 

avanço tecnológico, provando que as especulações tratadas, tanto por Ridley 

Scott, quanto por Denis Villeneuve, são perfeitamente plausíveis e estão de facto 

a apresentar-se no nosso dia a dia.

 O realismo presente em Blade Runner é descrito por Philip K. Dick 

numa carta destinada a Jeff Walker, afirmando que não se trata de uma obra 

de ficção científica e sim futurismo. Mais uma evidência para tal afirmação é 
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a plausibilidade dos elementos tecnológicos do enredo, pois muitos assuntos 

abordados por Philip K Dick em Do Androids Dream of Electric Sheep? e Blade 

Runner já podem ser verificados na atualidade.

 Temática também presente na obra de George Orwell, o controlo das 

grandes entidades tornou-se num problema atual, no qual as grandes empresas 

como a Apple e Google, por exemplo, conseguem ser superiores ao próprio poder 

político, tendo um poder de alteração da realidade e manipulação dos seus 

utentes.

322 Torre Agbar, Jean Nouvel, Barcelona, 2017.
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 A Google é provavelmente a empresa com mais futuro, e aquela que mais 

se assemelha à Tyrell e à Wallace Corporation, tendo acesso aos dados de 2,5 mil 

milhões de dispositivos  em todo o mundo. Este acesso permite criar algoritmos 

para a criação de modelos de inteligência artificial capazes de prever ações 

humanas, e acima de tudo, tendências.

 Por um lado, um dos objetivos da empresa é ensinar computadores 

a serem humanos. Neste momento, a Google já é capaz de fazer chamadas 

telefónicas para a reserva de restaurantes em nome de qualquer utilizador, 

operando através de um mecanismo que utiliza a linguagem humana com os 

mais variados sotaques. 

 Em segundo lugar, as fotos que se encontram na internet, conjugadas às 

fotos tiradas por utilizadores Android, são utilizadas para criar ‘pessoas artificiais 

genéricas’ que se inserem na base de dados da empresa para a representação do 

homem.

 Por fim, a Boston Dynamic, departamento que se foca na criação de 

robôs, foi capaz de evoluir um protótipo com dificuldades de locomoção para 

um robô capaz de passar por uma série de obstáculos. Isto tudo, devido à sua 

aprendizagem através de modelos de locomoção humana e animal. Por outras 

palavras, conseguem evoluir através da informação retirada do comportamento 

do ser humano.

 Blade Runner, foi capaz de atingir um nível de veracidade inesperado. 

Sendo esta a maior preocupação de Scott, o ano de 2019 aproxima-se de forma 

inacreditável ao previsto pelo diretor e equipa na década de 80. Outro exemplo, 

retratando a mesma preocupação, é o filme 2001: A Space Odyssey de Stanley 

Kubrik, mostrando a independência da vida artificial e os perigos da mesma.

 Afinal, Blade Runner surge no universo cinematográfico como um dos 

melhores desenvolvimentos de ficção científica. Uma obra que foi capaz de nos 

alertar dos perigos da sociedade, fazendo-nos refletir sobre as temáticas nela 

apresentadas. O futuro da cidade de Los Angeles, para além de nos chamar a 

atenção à sua organização espacial, faz-nos imaginar como cada uma das nossas 

cidades se desenvolveriam no futuro, sendo estas fortemente influenciadas pelas 

grandes empresas, poder político, ambiental e económico. O filme que marcou 

o cinema de ficção, serve ainda de exemplo de como a arquitetura é importante 

para a conceção de uma história e consequentemente para o cinema. 
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