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INÍCIO TÉRMINO AUDIODESCRIÇÃO OBSERVAÇÕES
0:00 0:02 Animação digital
0:02 0:05 Título na tela: Fugu
0:05 0:08 [silêncio]
0:08 0:10 Um peixe nada próximo a algas.

0:11 0:15 Uma mão retira o peixe da água e o coloca numa tábua
sobre uma mesa onde há outros alimentos e uma faca.

0:16 0:20 Um homem com chapéu de cozinheiro afia a faca, olha
para a tábua e ela está vazia.

0:21 0:23 O peixe salta para fora da mesa e o homem o agarra pela
calda.

0:24 0:25 [barulho de água fervente]

0:26 0:28 O homem segura o peixe sobre uma panela de água
fervente.

0:29 0:30 [barulho de ar]

0:31 0:33 O peixe se infla, começa a flutuar, escapa da mão do
homem e chega ao teto.

((LER
RAPIDAMENTE))

https://www.youtube.com/watch?v=oolJWcOhHCw
https://youtu.be/lb__h2aDbn0


0:34 [barulho de toque]

0:35 0:40 O peixe vê uma luz intensa vindo de uma porta
entreaberta e se move em direção a ela.

[após barulho
da porta] 0:43 O homem fecha a porta e prende o peixe contra o

batente.

0:44 0:50
O peixe vê uma imagem estática de mar agitado, se
debate até conseguir passar pela porta e vai em direção à
imagem...

0:51 0:54 ...se choca contra ela, rodopia e atinge a ponta de uma
espada.

0:55 0:57 [barulho da espada furando o peixe e ar escapando]

0:58 1:01 O peixe se desinfla e serpenteia pela sala enquanto o
homem observa...

((SEGUIR O RITMO
DAS IMAGENS))

1:02 1:03 [ruído do peixe furando a porta] ...fura a porta e cai
dentro da panela.

1:04 1:05 [ruído de desinflação e peixe caindo na água]
1:06 [barulho da tampa da panela]
1:07 1:08 O homem tampa a panela.
1:09 1:10 Créditos: Um curtíssima de Arthur Philippe
1:11 1:14 Obrigado a todos que me ajudaram neste projeto.
1:15 1:16 Supinfocom 2012. Campus Aries.
1:17 Audiodescrição: Giuliano Guiari


