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Introdução
Situado na cidade fictícia de Nebelsbad, cidade turística marcada
por suas águas termais, na República de Zubrowka, encontra-se o
luxuoso Grande Hotel Budapeste. O país, se situaria no Leste
Europeu Teutônico, e passa pelo período entre guerras, tendo como
base o Império Austro-húngaro. Desde a criação da arquitetura e
interior do hotel, desenho das cidades-cenário até o figurino,
percebem-se traços da arte e cultura local, como a Secessão
Vienense, liderada por Gustav Klimt, o Art Nouveau, a Jugendstil, e
elementos políticos marcantes da Região como forma de traçar
paralelos entre o histórico-real e o fictício.
Muitos dos intelectuais que viveram tal efervescência cultural eram
contrários às ideias reacionárias de Franz Josef cuja ideologia era
reconhecida por fortes tendências militaristas. Foi o responsável
pela manutenção da extensão e ordem do ‘reino poliglota e amorfo
que era o Império Austríaco’ (SANCHEZ, 2008. p.16)

Objetivos
A pesquisa trata de abordar as influências das diferentes
manifestações artísticas e culturais do antigo Império ÁustroHúngaro na concepção do figurino do filme teuto-americano ‘O
Grande Hotel Budapeste’. A locação principal é na cidade fictícia
‘Nebelsbad’, localizada na suposta ‘República Zubrowka’,
idealizada como parte da região de posse do antigo Império
Austro-húngaro e Alemanha. O ambiente favorece a percepção
das escolhas da figurinista Milena Canonero, ao estabelecer
relações entre fatos históricos e culturais adaptados à linguagem
cinematográfica .

Resultados e Discussão
Madame Celine V.D. und Taxis, ou Madame D, é uma das únicas
personagens femininas, e pertecente da aristocracia do antigo
Império. Seu sobrenome remete à Casa Principesca Thurn und
Taxis, sendo ela uma das inúmeras hóspedes e amantes do Monsieur
Gustave H, cujo personagem faz menção direta ao artista Gustav
Klimt, enquanto Madame D. é a personificação metafórica da
protagonista das obras de Klimt: a mulher. Seus trajes, pintados a
mão, em cores como o dourado e o vermelho, junto com
ornamentos nas roupas de inspiração bizantina e oriental remetem à
‘fase dourada’ de Klimt, juntamente com os tecidos pesados e caros,
que buscam ressaltar a nobreza, classe social para qual o artista
trabalhou no início da carreira e à qual Madame D. pertence.
Inspetor Henckels, oficial da hierarquia militar, é quem vem a
introduzir o cenário de guerra, em oposição ao mundo luxuoso do
qual o Hotel faz parte. Os trajes são quase réplicas dos uniformes do
Exército austro-húngaro, e se apresenta em cor cinza, produzido
com tecidos pesados. Assim, seu figurino funciona como causa e
consequência para a segunda fase do Hotel, já em situação de
decadência decorrente do período pós-guerra.

Conclusões
Entende-se desta forma que, o traje de cena sintetiza e é resultante
de um longo processo de análise de contexto do longa-metragem.
Fica claro, no filme em questão, que também são considerados
período histórico, social e cultural (época), bem como aspectos
políticos e econômicos.
Neste sentido, delineiam-se claramente os traços das personagens
para o projeto do figurino.
Conclui-se, portanto que são diversos os aspectos que convergem
para um resultado final no qual os trajes de cena integram à
narrativa. Considera-se, sobretudo que ajuda o ator a compor sua

personagem, mas também o público, revelando quem ele é
(VIANA;PEREIRA, 2015, p.11).

Figura 1: Madame D. (fonte: www.style.com)
Figura 2: Retrato de Adele Bloch-Bauer (fonte: www.style.com)

Material e Método
Propõem-se leitura e sistematização de referenciais teóricos, coleta
de dados imagéticos, iconográficos e também arquitetônicos. O
filme é referência principal ao longo da pesquisa a fim de validar os
resultados.

Financiamento

Assim, o traje de cena constitui aspecto fundamental no filme O
Grande Hotel Budapeste, no qual questões estéticas, formais, visuais
e narrativas assumem igual importância no conjunto da obra.
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