A ARTE DE FOLEY
Foley - Foley é uma técnica que consiste em criar em estúdio sons
de passos, portas se abrindo, etc. com o objetivo de substituir os
sons de uma cena já gravada, seja porque os sons não ficaram bons,
seja para realçá-los. Normalmente quando se filma uma cena dá-se
maior atenção aos diálogos dos atores, assim os outros sons como
passos, portas se abrindo, o "arrastar" cadeiras, etc, não ficam
aparecendo muito. Só depois com a técnica de Foley é que serão
introduzidos sons melhores. Além disso, certos tipos de sons como,
por exemplo, o "pisar" em gramas muitas não são captados bem,
mesmo se o microfone estiver perto. Assim, com a técnica de Foley é
possível criar em estúdio um som que "lembre" o "pisar" em gramas,
realçando-o. Vale lembrar que essa técnica não serve para criar sons
de tiros, explosões, monstros, etc. Isto é tarefa do Editor de Som e
do Designer de Som. Foley basicamente é o que conhecemos no
Brasil como sonoplastia. O termo Foley é referência a Jack
Donovan Foley que é homem em que acredita-se que inventou a
arte do Foley. Foley antes de mais nada é representar. O artista de
Foley vê a cena já gravada em uma tela e tenta reproduzir por
exemplo os passos dos personagens, movimentos de roupas, de
cadeiras, separadamente e em sincronia com a cena. Os sons são
gravados em um aparelho de vários canais de áudio que mistura
todos os sons gravados, como se tivessem ocorrido ao mesmo
tempo. Normalmente em um estúdio de Foley trabalham 1 ou 2
artistas, fazendo poucos sons de cada vez que no final são juntados
(mixados) em um só canal de áudio, como se tivessem sido feitos de
uma só vez. Se tiver jeito de juntar várias pessoas e coordená-las
pode-se produzir o mesmo efeito de uma só vez, mas se um deles
errar, deve-se fazer tudo de novo. Assim, é melhor fazer poucos sons
de cada vez, com no máximo 2 pessoas. No Foley gravam-se passos,
portas fechando. Num estúdio de Foley são criados sons específicos
com total controle da situação, com o microfone bem de perto, mas
sempre em estúdio, o que já difere de design de som, que pode sair
para gravar sons fora de estúdio. O estúdio de Foley é um ambiente
isolado, não se pode gravar outro som que não seja aquele que se
quer gravar. Assim durante a gravação, os artistas de Foley não
usam relógios, pulseiras, anéis, roupas com zíperes, fivelas, etc. Eles
geralmente usam camisa e calça um pouco justas justamente para
não produzirem sons indesejáveis.

