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Notas Proêmias
Áudio-descrição de foto promocional do ator Patrick Stewart, tirada em 13 de
janeiro de 2012, em Los Angeles, Califórnia, no Hotel Chateau Marmont, por
ocasião da celebração do Globo de Ouro, com patrocínio de W Magazine e
Dom Pérignon. O ator britânico, nascido em 1940, ficou mundialmente famoso
pelo papel de Capitão Jean-Luc Picard, na série de TV “Jornada nas Estrelas A Nova Geração”, e também pela interpretação do personagem Professor
Charles Xavier, na sequência de filmes “X-Men”.
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Professor, tradutor e radialista. Mestre em Letras (USP), graduado em Letras - Espanhol/Português
(USP) e em Comunicação Social - Rádio e TV (FAAP).
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Áudio-Descrição
Em primeiro plano, de frente para nós, homem caucasiano, esbelto e calvo está
em pé num chão preto, com cartaz photocall em diagonal atrás dele. A cabeça
pontuda está virada para a direita. O rosto é oval, com rugas e marcas de
expressão. As sobrancelhas são arqueadas e grisalhas. Usa óculos de
armação quadrada, fina e transparente. Tem olhos castanhos esverdeados,
pequenos, encapsulados e de côncavo caído; o olho esquerdo é menor. O
nariz é aquilino e a orelha é média e colada à cabeça. A boca, também média,
está fechada e arqueada para cima. Tem lábios finos e queixo anguloso. O
pescoço é longo e enrugado. Ele veste um terno desabotoado marrom-escuro
por cima de uma camisa social com quadriculados pequenos em tons escuros
e com botões claros. Os braços estão soltos ao lado do corpo. As mãos
grandes revelam uma pele enrugada. Usa calça social cinza-escura e cinto e
sapatos pretos. Em segundo plano, o photocall branco tem dois logotipos
pretos, alternados e repetidos horizontal e verticalmente: um “W”, maiúsculo

grande, e “Dom Pérignon”, em letras menores estilizadas. Há um símbolo
abaixo do “P” e do “é”, cuja borda superior forma duas letras “C” deitadas lado
a lado, arqueadas para cima. O final do primeiro “C” é o início do segundo. As
pontas laterais descem paralelas e curvadas internamente até se encontrarem,
lembrando a metade inferior de um coração.
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