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1. RESUMO 

Projeto trata dos diretores Quentin Tarantino e Pedro Almodóvar, especificamente 

sobre os filmes Kill Bill Vol. 1 e Vol.2 e Kika, suas influências, e como eles se 

utilizam dos recursos estéticos e das cores, e sua importância no sentido fílmico.  

2. INTRODUÇÃO 

A prática cinematográfica deu origem a diversos diretores que contribuíram para o 

cinema, entre eles Quentin Tarantino e Pedro Almodóvar. Ambos são conhecidos 

por tramas inesperadas e estéticas muito personalizadas e únicas. A pesquisa tem 

como objeto investigar os filmes Kill Bill e Kika, e possibilitar o aprofundamento do 

conhecimento de suas obras e do contexto de criação cinematográfica. 

Quentin Tarantino se destaca como diretor e roteirista com histórias não-lineares, 

conhecimento sobre filmes, diálogos memoráveis e uso da violência, dando novos 

ares ao cinema. Foi um dos grandes nomes da revolução do cinema independente 

dos EUA, com filmes que se afastavam do estilo cine-família vigente. 

Cães de Aluguel (1992), seu primeiro filme, é estiloso e violento, e definiu o tom de 

seus próximos projetos. Pulp Fiction (1994) conta com um roteiro complexo, 

história fragmentada e referências à cultura pop. Jackie Brown (1997), é uma 

adaptação do livro Rum Punch, de Elmore Leonard. Kill Bill (2003-2004) tem 

temática de vingança e influências de filmes orientais, faroeste e terror italiano. 

Bastardos Inglórios (2009) tem cenas de morte sem floreios; e Django Livre (2012) 

várias tramas, reviravoltas e muito sangue, outra característica típica do diretor.  

Pedro Almodóvar é um cineasta, ator e argumentista espanhol que, como 

Tarantino, não estudou cinema. Falando sempre sobre sexualidade, seu primeiro 

filme, Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988), lançou-o para o mundo. 

Em seguida vieram Ata-me (1990), De Salto Alto (1991), Kika (1993), A Flor do 

meu Segredo (1995), Carne Trêmula (1997), Tudo Sobre Minha Mãe (1999), Fale 

com Ela (2002), Má Educação (2004), Volver (2006), Abraços Partidos (2009), A 

Pele que Habito (2011) e Amantes Passageiros (2013). 

Ganhador de vários prêmios, como o Oscar, Globo de Ouro, BAFTA e Cannes, 

uma de suas características é a recorrência de atores em seus filmes, como 

Marisa Paredes, Penélope Cruz, Antonio Bandeiras e Chus Lampreave. 

Almodóvar também é conhecido por utilizar a estética kitsch, com o uso exagerado 

de cores, além de um humor extravagante e diversas cenas tragicômicas. 

As cores são elementos visuais fortes e há vários estudos e teorias sobre suas 

aplicações. A elas são atribuídos valores e significados, sendo geradoras de 

emoções e sensações. São empregadas em várias formas e exploradas para que 

os objetivos de quem as utilizem sejam alcançados efetivamente.  

O conhecimento teórico sobre o uso das cores no cinema possibilita a descoberta 

de novidades estéticas realizadas pelos diretores. Os filmes Kill Bill e Kika, 

exemplificam os estilos de ambos os diretores e se encaixam na análise.  



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

A pesquisa tem como objetivo geral conhecer as particularidades da estética dos 

diretores Quentin Tarantino e Pedro Almodóvar; em especial no emprego das 

cores e suas particularidades nos filmes Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2, e Kika. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Conhecer a estética de Tarantino e Almodóvar com ênfase em Kill Bill e Kika.  

- Identificar a utilização da cor na construção dos sentidos da narrativa. 

- Verificar o uso das cores para criação da estética. 

- Compreender como a cor caracteriza as personagens (figurino) e cenário. 

4. METODOLOGIA 

Revisão da bibliografia sobre linguagem cinematográfica e uso das cores, sua 

importância, significado e aplicação. Aprofundamento na filmografia e principais 

características dos diretores, influências e referências, principalmente estéticas.  

Pesquisa bibliográfica realizada, iniciou-se a fase prática que é a decupagem dos 

filmes Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2, e Kika, com ênfase na estética adotada, e em relação 

às cores, verificando sua importância, significado e aplicação.    

Chega-se à reflexão para verificar que avanço estético foi dado à linguagem do 

cinema pelos diretores, e as diferenças e semelhanças entre suas obras. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

Durante o processo foram lidos e acessados livros e sites sobre cinema para 

aprofundar conhecimentos teóricos, como sua origem, desenvolvimento 

tecnológico, evolução da linguagem e da estética, do uso das cores, diretores e 

suas contribuições. O recurso técnico analisado é a estética, com ênfase nas 

cores, e foi estudado seu início, evolução, contribuições para o sentido e narrativa. 

Após o embasamento teórico, Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 e Kika foram assistidos e 

notas preliminares foram feitas sobre referências estéticas e estilísticas, bem 

como uma análise do uso das cores como recurso para criar a linguagem.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram obtidos conhecimentos teóricos sobre o cinema em geral, a 

evolução estética e so das cores para construir sentido, estilo e narrativa. Foi 

avaliado também como o recurso é usado pelos diretores para estilizar, 

personalizar e dar sentido a seus filmes.  
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