A Música de O Hipnotizador
de Guilherme Garbato e Gustavo Garbato

Os Compositores
A trilha sonora do Hipnotizador
foi toda composta e produzida
pelos irmãos Guilherme e Gustavo
Garbato. Os dois são sócios da
Produtora de som Casa da Sogra
Soluções Sonoras e já assinaram
diversos longa metragens como
“Alemão” e “O Gorila”, ambos de

Guilherme Garbato

Gustavo Garbato

Jo s é E d u a r d o B e l m o n t e, e
“Quando eu Era Vivo” de Marco
Dutra, todos estes em parceria
com a RT Features. Seus últimos
trabalhos além da série “O
Hipnotizador” são “Artigas – O
Arquiteto e a Luz” de Pedro
Gorski e Laura Artigas, “Hamlet”
de Cristiano Burlam e “Era el
Cielo”, também de Marco Dutra e
produzido pela RT Features.

Guilherme acompanhando a gravação.

A orquestra em ação.

A primeira gravação da orquestra de cordas
aconteceu no dia 09/02/15. Neste dia foram
gravados 11 temas e suas variações.
A 2ª e 3ª sessões aconteceram nos dias 19/04/15 e
03/08/15, nas quais foram gravados mais 17 temas
orquestrais e suas variações.

O PROCESSO!

PÁG.

Guilherme (centro), Gustavo (dir.) e o engenheiro de som Homero Lotitto (esq.) na 1ª sessão de gravação de gravação de cordas nos
Estúdios MOSH.

Composição e Produção
Primeiro, os compositores criaram
algumas ideias a partir do roteiro e
de conversas com os diretores Alex
Gabassi e José Eduardo Belmonte.
Depois essas ideias foram
registradas através de instrumentos
virtuais e começaram a ser
desenvolvidas para serem aplicadas
na montagem. Um longo processo
de criação de arranjos, adaptações
e variações se estendeu durante a
montagem dos episódios e a trilha
começou a tomar forma conforme
os diretores foram aprovando as
inserções musicais feitas nos cortes.
Depois das trilhas compostas,
arranjadas e inseridas, elas tiveram
que ser orquestradas e escritas para
serem gravadas pelos músicos em
estúdio. Os arquivos foram então
retirados do computador e
transformados em partitura pelo
orquestrador Roberto Yoneta, o
estúdio preparado e enfim tudo foi
gravado. Após esse processo todas
as músicas ainda foram mixadas e
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Estúdios MOSH.

reinseridas nos cortes dos episódios
para, depois tudo ser mixado com os
diálogos e desenho de som.

Três Caminhos
Os compositores trabalharam por
três caminhos para criar a
identidade musical da série. Em
primeiro lugar o scoring em si,
composto por orquestra e temas
melodiosos aliados a melodias
espaçadas ao piano, percussão e
órgão entre outros instrumentos. Em
segundo lugar, foram trabalhados
climas compostos por rumbles, drones e
soundscapes eletrônicos, principalmete
em momentos de tensão e mistério.
E finalmente, mas não menos
importantes, as músicas diegéticas,
ou seja, as canções que participam
da ação dramática, criadas
especialmente para “O
Hipnotizador”, das quais falaremos
a seguir.

Ao todo, foram
criados mais de
45 temas apenas
para essa
temporada, entre
canções de época,
trilhas orquestrais
e climas
eletrônicos.
Todos compostos
pelos irmãos
Guilherme e
Gustavo Garbato

A MÚSICA!

PÁG.

Partitura da trilha de abertura do seriado entitulada “O Hipnotizador”.

As Canções Diegéticas
Um dos grandes desafios foi criar as
canções de época para a série.
A história se passa em uma cidade
fictícia, em um período situado
entre as duas grandes guerras.
Sendo assim, havia a necessidade
de se criar um universo musical de
canções e músicas de cena que
fossem coerentes com o ambiente e
a época de “O Hipnotizador”.
Foi assim que, depois de muitas
conversas com os diretores Alex
Gabassi e José Eduardo Belmonte,
surgiram canções como “Endless
Roads”, “One Hopping Song” e
“Velho Retrato”, esta última,
interpretada especialmente para a
série pela cantora Cida Moreira.
As músicas cantadas pela
personagem Carolina (Marisol
Ribeiro) no “Teatro Rex” também
foram compostas para a série.
Como eram cantadas em cena,
adotamos a seguinte estratégia: Um
dos compositores, Guilher me
Garbato, viajou para as locações
em Montevideo para compor

durante as filmagens parte das
músicas que seriam cantadas pela
atriz. Dessa forma, foi possível
ensaiar com Marisol e ajudar
durante as gravações das cenas. A
proximidade e participação dos
diretores durante o processo criativo
c o n t r i bu i u mu i t o p a r a e s s a s
composições. É o caso, por exemplo
de “Quanto Custa para te Amar”,
“ C o nv i d a - m e ” e “ I l u s ã o d e
Carolina”.
Foi criado também o “Hino de
Finisterra” que a certa altura da
série é cantado pela platéia no
teatro. Curiosamente, a letra foi
criada a partir de trocas de e-mails
entre os compositores e os diretores e
tudo só ficou pronto cerca de dois
dias antes da gravação da cena. As
letras foram distribuídas aos atores
que decoraram o texto e
aprenderam a melodia na hora.
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Guilherme acompanha as gravações
de Marisol Ribeiro no Uruguai.

As músicas que
embalam as
danças das
bailarinas, os
pianos que
ouvimos ao fundo
dos diálogos nas
coxias do teatro,
as músicas ciganas
que ecoam na
“Feira das
Maravilhas”, etc...
Tudo isso foi
criado para dar
vida a esse
universo musical
que enriquece “O
Hipnotizador”.

A MÚSICA!
Já para as mais de 20 músicas que
compõe o scoring do seriado, foi
preciso uma orquestra de cordas,
arregimentada especialmente para o
o p r o j e t o . Fo r m a d a p o r 1 6
excelentes músicos, todos integrantes
da OSESP ou da Sinfônica
Municipal de São Paulo e liderados
por Luís Amato (violino) e Adriana
Holtz (cello), a orquestra é composta
por 8 violinos, 3 violas, 3 cellos e 2
contra baixos e foi gravada em três
dias nos Estúdios MOSH e PaulinasC O M E P, e m S ã o P a u l o .
Posteriormente, outros instrumentos
e elementos eletrônicos foram
adicionados às músicas nos próprios
estúdios da Casa da Sogra.
No total foram criados mais de 45
temas, entre scoring, músicas de
época e climas eletrônicos, apenas
para essa temporada de “O
Hipnotizador”. Todos compostos e
produzidos pelos irmãos Guilherme
e Gustavo Garbato.

A orquestra de cordas nos Estúdios MOSH.

PÁG.
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2ª sessão de gravação de gravação de cordas nos Estúdios Paulinas COMEP.

Luiz Amato (violino)

Adriana Holtz (cello)

Partitura do tema de “Arenas”.

