
BRIEF DE PRODUÇÃO 

Marvel Studios apresenta “WandaVision”, uma combinação da televisão 
clássica e o Universo Cinematográfico Marvel em que Wanda Maximoff e Visão 
– dois seres superpoderosos que vivem vidas suburbanas idealizadas – 
começam a suspeitar que nem tudo é o que parece. “’WandaVision’ será a 
primeira série da Marvel Studios no Disney+”, disse Kevin Feige, presidente da 
Marvel Studios e diretor de criação da Marvel. “Wanda e Visão são dois de 
nossos mais complexos e poderosos heróis e esta série é um ponto de 
expansão perfeito para a narrativa da MCU”. 

A série não marca somente a primeira série da Marvel Studios no Disney+, 
também é a primeira jornada no mundo das sitcoms – com um toque de MCU. 
“É uma mistura de sitcoms clássicas e ação em grande escala da Marvel”, 
disse Matt Shakman, quem dirigiu os nove episódios. “Eu acho que é adorável 
que a primeira série para streaming da Marvel Studios – produtora de grandes 
sucessos de bilheteria – é, na verdade, uma carta de amor para a história da 
televisão”. 

De acordo com a roteirista principal, Jac Schaeffer, “WandaVision” é recheado 
de diversão, mistério e ação. “Começa logo após ‘Vingadores: Ultimato’”, disse. 
“Fãs da Marvel nunca visão Wanda e Visão desta maneira antes. A história 
deles tem sido tão romântica e trágica – os fãs realmente têm se agarrado a 
ela. Mas, na verdade, foi um tempo curto de aparição, mas precioso, e tudo foi 
muito tenso. Neste programa, poderemos vê-los sob uma luz doméstica, e tem 
um tempo de respiro. É realmente bonito”. 

“No primeiro episódio nós encontramos Wanda e Visão depois que acabaram 
de se casar”, continua Schaeffer. “Eles estão indo em direção a esta nova 
cidade com ‘recém-casados” escrito na parte de trás do belo carrinho dos dois. 
É 1950, preto e branco, e eles são absolutamente adoráveis. Eles estão 
loucamente apaixonados, e não há uma sugestão dos Vingadores ou dos 
maiores da MCU. Nós os vemos vivendo o dia, fazendo café da manhã. Ela é 
uma bruxa, ele um sintezóide. Ela pode secar a louça no ar. Ele pode mudar a 
densidade e atravessar as coisas”. 

Shakman disse: “Wanda e Visão estão apenas começando a vida de casados, 
juntos, nesta nova cidade, e eles estão conhecendo os vizinhos. Visão está 
começando a trabalhar em um novo emprego e Wanda conduz a vida em casa. 
Eles estão preocupados em esconder seus poderes dos novos amigos e 
vizinhos, e quando são pressionados para obter mais informações sobre de 
onde eles vieram, eles ficam perplexos. É aí que começamos a perceber que 
as coisas não são bem o que parecem”.  

Com nove episódios, a série foi criada como um filme seria – mas mais 
extensa, permitindo a exploração inédita da relação entre Wanda e Visão. Mary 
Livanos, coprodutora executiva, disse: “Elizabeth Olsen e Paul Bettany tem a 
oportunidade de exercitar diferentes músculos ao decorrer desta série, o que 
um ator normalmente não conseguiria fazer no âmbito de um único projeto”. 



Olsen, que interpreta Wanda desde a estreia da personagem nas cenas pós 
crédito no longa-metragem de 2014 da Marvel Studios, “Capitão América 2: O 
Soldado Invernal”, retorna ao seu mais conhecido papel – levando-o em uma 
curiosa e nova direção. “Paul e eu descobrimos em um nível muito mais 
profundo quem são esses personagens”, disse a atriz. “Wanda e Visão sempre 
tiveram uma conexão implícita e inerente desde ‘Ultron’. “A joia do infinito é 
uma grande parte da conexão e da compreensão intrínseca um do outro. Eu 
acho que como qualquer outra história de amor, existe uma forte energia que 
atrai os dois um ao outro. Em ‘WandaVision”, nós os vemos experimentando, 
pela primeira vez, um estilo de vida doméstico, ou o mais doméstico possível 
para os dois. Nós os vemos vivenciando as alegrias e complicações da 
paternidade, ao mesmo tempo que superam o segredo e a desconfiança, mas 
sempre juntos no final pelo vínculo comum, respeito e amor incondicional que 
têm um pelo outro”. 

Bettany, cuja voz fez sua estreia no MCU como J.A.R.V.I.S em “Homem de 
Ferro”, apareceu pela primeira vez nas telas como Visão em “Vingadores: Era 
de Ultron”. O ator disse que a primeira vez que ele soube sobre “WandaVision” 
durante uma visita a Marvel Studios. “Eu entrei, e para minha surpresa, eles 
apresentaram a ideia de um programa que é uma homenagem as sitcoms 
americanas”, disse. “É uma linda caixinha de quebra-cabeça que você começa 
a abrir. Por mais louco e caótico que pareça o trailer, tudo tem um motivo. 
Existem camadas sobre camadas”. 

“WandaVision” estrela Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, Paul Bettany 
como Visão, Teyonah Parris como Monica Rambeau, que foi apresentada ao 
público em “Capitã Marvel”, e Kathryn Hahn como Agnes, a vizinha intrometida. 
Randall Park irá reprisar seu papel como Jimmy Woo de “Homem-Formiga e a 
Vespa”, e Kat Dennings irá reprisar seu papel como Darcy de “Thor” e “Thor: O 
Mundo Sombrio”. 

A série é dirigida por Matt Shakman (“Game of Thrones” e “It’s Always Sunny in 
Philadelphia) com Jac Schaeffer (“As Trapaceiras”, “Olaf em uma Nova 
Aventura Congelante de Frozen”) como roteirista principal. Os produtores 
executivos são: Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Shakman e 
Schaeffer, e Mary Livanos e Trevor Waterson como coprodutores executivos. 
Jess Hall, ASC, é o diretor de fotografia, Mark Worthington é o designer de 
produção, Mayes C. Rubeo é a figurinista e Tara DeMarco é a supervisora de 
efeitos visuais. Christophe Beck é o compositor e o tema (para certos 
episódios) é de Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. “WandaVision” estreia 
no Disney+ dia 15 de janeiro de 2021. 

EXPERIENTES EM SITCOMS 

Cineastas, Elenco e Equipe Voltam ao Passado para Capturar o Estilo 
Clássico das Sitcoms 

A incursão da Marvel Studios ao mundo da sitcom celebra o gênero em grande 
estilo. “A história imagina Wanda e Visão em uma sitcom dos anos 1950 – 



quando o programa se inicia, isso é apresentado sem nenhuma explicação”, 
disse a roteirista principal Jac Schaeffer, que também contribuiu para a história 
do próximo filme da Marvel Studios “Viúva Negra”. “Nós os vemos passar por 
várias eras das sitcoms conforme a série avança”. 

O diretor Matt Shakman, indicado ao Primetime Emmy® por seu trabalho em 
“The Great”, chegou à produção com uma experiência única, tendo estrelado 
em programas como “Just the Ten of Us” e “Webster”, quando criança. “Foi um 
desafio único para mim porque eu passei minha infância inteira como um ator 
em sitcoms”, disse. “Eu cresci em palcos de sitcom e nos arredores dos 
estúdios de gravação, e então esta foi uma verdadeira viagem ao passado”.  

A abordagem de sitcoms clássicas ofereceu oportunidades empolgantes de 
humor e leviandade, mas os cineastas levaram muito à sério o acerto do 
gênero. Shakman disse: “Para nós, era muito importante desde o início não 
estamos parodiando as sitcoms. Nós estudamos o tom e o estilo de época em 
época. Nós queríamos ter certeza de que os atores fossem verdadeiramente 
fluentes em todos esses diferentes estilos. Então, nós tivemos um treinamento 
de sitcoms com o elenco antes de começarmos. Nós assistimos episódios 
antigos e nós experimentamos diferentes estilos para entendermos a 
fisicalidade e o som de cada época.” 

Segundo Elizabeth Olsen, havia muito o que aprender. “Matt nos guiou em um 
curso intensivo de sitcom”, disse. “Nós assistimos episódios de programas 
específicos que queríamos fazer referência em cada década. E como faria em 
qualquer peça de época, trabalhei nas mudanças vocais, bem como nas 
maneiras físicas dos períodos. Há também um arco incrível nas sitcoms ao 
decorrer das décadas que é um cabo-de-guerra entre a seriedade e o cinismo. 
Eu amei como Jac Schaeffer usou essas mudanças tonais de década em 
década para afetar diretamente na jornada emocional da Wanda”. 

O elenco e a equipe estudaram as sitcoms clássicas dos anos 1950 até os 
anos 2000. “Nós queríamos garantir que o que estávamos criando era 
absolutamente fiel aos programas originais”, disse Shakman. “Para isso, nós 
assistimos vários episódios, lemos livros sobre como esses programas eram 
feitos, e entrevistamos, sempre que possível, pessoal que trabalharam nesses 
programas”. 

“Eu almocei com Dick Van Dyke e Kevin Feige antes de começarmos a 
produção de ‘WandaVision’”, continua Shakman. “Essa foi uma experiência 
adorável e uma ótima maneira de ouvir como eles abordavam a produção no 
programa dele, o qual foi inspiração para o nosso primeiro episódio”.  

UM PÚBLICO AO VIVO 

Para alcançar a desejada autenticidade, os cineastas decidiram gravar o 
primeiro episódio diante de um público ao vivo no estúdio. O esforço não 
apenas gerou risos genuínos, remetendo a sitcoms clássicos, mas também 
afetou as performances. Shakman disse: “É incrível quando você coloca os 
atores diante de um público ao vivo, o quanto o material salta quando a 



adrenalina, a emoção, a comunicação que está acontecendo entre o ator e o 
público. Ele eleva o material, e ele se torna muito mais como uma peça de 
teatro. Isso foi uma grande parte do que capturamos no primeiro episódio – a 
faísca, esse tipo de fenômeno.  

Paul Bettany definitivamente sentiu aquela faísca. “Você não consegue se 
conter quando tem pessoas lá – você quer que eles escutem e riam disso. Isso 
toda tudo um pouco maior. E isso, eu acho, capturou o estilo dos anos 50. Foi 
uma decisão brilhante”. “Eu estava muito nervoso”, Bettany continua. “Nós 
ensaiamos muito, e cada membro da equipe estava vestido com figurinos [dos 
anos 1950]. Todos realmente entraram no espírito da coisa. E então o público 
entrou, e nós simplesmente seguimos em frente. Pulamos no abismo. Eu 
simplesmente amei. Eu deveria ter participado de uma sitcom todos esses 
anos”. 

CONTINUA... 

À medida que os episódios avançam, avançam também as épocas das 
sitcoms, que exigiam uma nova abordagem a cada episódio – incluindo design 
de produção, figurinos, cinematografia e a atuação. “Não existem muitas 
oportunidades como um ator de explorar diversos gêneros e tons como 
fazemos nesta série”, disse Olsen. “Foi um tanto desafio como foi, também, 
uma alegria. Essa história da Marvel só poderia ser contada por meio da 
televisão e é isso que a torna uma parte tão especial do MCU”. 

 

BEM VINDO A VIZINHANÇA 
Os Veteranos da MCU Wanda e Visão Unem-se a Novos Personagens 

Em “WandaVision” da Marvel Studios, dois dos mais intrigantes personagens 
do MCU são acompanhados por outros favoritos, além de novos personagens 
– alguns dos quais irão aparecem em longas futuros. Junto com os cineastas, o 
elenco criou uma história misteriosa e fascinante. “Todos eles foram 
extraordinários, e eles todos foram fabulosos de se trabalhar”, disse o diretor 
Matt Shakman sobre o elenco. “Lizzie e Paul são absolutas joias e eu mal 
posso esperar para que as pessoas vejam do que eles são capazes. Eles 
mudam de tom e estilo às vezes três ou quatro vezes em um dia – de cenas 
dramáticas e comoventes, até cenas de comédia incrivelmente patetas – e eles 
realizaram tudo de uma forma brilhante. Eles assumiram grandes riscos, e eles 
nunca se esquivaram de um desafio. Eles definiram o tom para todos”. 

“Os dois são atores muito engraçados”, acrescentou a roteirista principal, Jac 
Schaeffer. “A comédia física é realmente ótima e eles têm estudado as séries 
clássicas com estilos de atuação diferenciados. Eles tiveram que ser os 
‘canivetes suíços” dos atores, isto é, multipotenciais”.  

QUEM É QUEM EM “WANDAVISION” 

WANDA MAXIMOFF e Visão dizem adeus aos conflitos da cidade e 
estabelecem uma vida suburbana tranquila em sua nova cidade natal de 



Westview. Por mais que Wanda tente se adaptar e esconder seus poderes dos 
vizinhos, alegres contratempos domésticos chamam essa especialista em 
magia à ação! Com um mágico movimento de seus dedos, existe algo que ela 
não consiga fazer, ou conflito que ela não consiga resolver? 

De acordo com Matt Shakman, em reação a linha do tempo da MCU, Wanda 
acabou de ajudar a derrotar Thanos. “O mundo só continua colocando 
obstáculos para ela, e ela tem todo esse poder inexplorado que ela não 
entende completamente”, disse Shakman. “A jornada dela para o programa é 
vir por si mesma. Ela é uma pessoa incrivelmente poderosa que foi manipulada 
e usada ao longo dos anos. Essa é a oportunidade que ela tem de se 
redescobrir e, ao mesmo tempo, é uma brilhante história de amor”. 

Elizabeth Olsen volta à personagem mais uma vez, trazendo consigo seis anos 
de experiência. “Acredito que mais do que tudo, esse programa criou a 
oportunidade de expandir sobre o que faz Wanda ser Wanda”, disse Olsen. 
“Ela é uma pessoa de sentimentos profundos, mas neste programa ela tenta 
colocar de lado essa parte de sua personalidade. Então, foi mais uma jornada 
de permitir que Wanda rompesse com a fachada da sitcom e aceitasse a 
mulher que ela é e a vida que ela tem levado”. 

Jac Schaeffer, roteirista principal disse que Wanda tem um simples desejo. “O 
que ela deseja mais do que qualquer coisa é viver uma vida feliz com seu 
marido nesta comunidade e fazer amigos e fazer parte da comunidade”. 

VISÃO vive feliz ao lado de sua esposa Wanda Maximoff no tranquilo subúrbio 
de Westview. Como Wanda, Visão se esforça para manter seus poderes sob 
segredo, mas sabe-se que o superpoderoso sintezóide dá seus deslizes. 
Embora esta versão doméstica do Visão seja diferente de qualquer outra antes 
vista, ele continua tão ciente de sua existência única como sempre. 

Paul Bettany interpresa Visão mais uma vez, que parece ter trocado suas super 
responsabilidades por um trabalho decididamente humano. “Ele se vê 
completamente formado e nos anos de 1950”, disse Bettany. “Seu dia a dia é 
um trabalho das nove às cinco, com direito a terno, chapéu e parta de 
trabalho”. 

Shakman diz que Visão é um dos personagens mais atraentes do MCU. “Visão 
é a Inteligência Artificial que é metade humano e metade robô”, disse 
Shakman. “E, no entanto, ele é mais humano do que qualquer um de nós”. 

Bettany concorda. “Mesmo desde seus dias como J.A.R.V.I.S, ele sempre veio 
se transformando”, disse Bettany. “Visão nasceu como esse onipotente e 
ingênuo androide, o que é uma combinação estranha, e ele sempre esteve 
evoluindo e se transformando – tentando entender o que faz dos humanos, 
humanos, tentando entender o amor. Isso definitivamente parece um ponto 
culminante desta jornada – de certa forma um fim e, francamente, um novo 
começo”. 



MONICA RAMBEAU, a filha da melhor amiga de Carol Danver, Maria, sempre 
foi como uma sobrinha para Carol, que gostava de chamá-la de “Tenente 
Encrenca”. Com 11 anos, Monica ajudou Carol a escolher as cores para o 
uniforme que ela usaria como Capitã Marvel. Hoje, Monica está crescida, 
destinada às próprias aventuras, obstáculos, contratempos e descobertas. 

Teyonah Parris interpreta Monica. “Eu sou uma grande fã da Marvel”, disse. 
“Eu me relacionei com a Marvel pela primeira vez após assistir ‘Homem de 
Ferro’ pela primeira vez. Meu filme preferido atualmente é ‘Capitã Marvel’ – a 
origem da minha personagem! Aquele filme foi muito divertido e ampliou o 
poder feminino”. 

Parris, que irá aparecer como Monica Rambeau no próximo longa-metragem 
‘Capitã Marvel 2’, acrescenta que filmar a série inteira tem sido uma grande 
introdução ao MCU. “Existem muitas partes comoventes nesta produção”, 
disse. “Parece que estamos fazendo algo épico – e há momentos que são 
referências aos incríveis e icônicos programas de televisão do nosso passado. 
A energia no set tem sido incrível – do elenco até a equipe. Não há dúvidas de 
que estamos fazendo algo especial”. 

AGNES é a intrometida e atrevida vizinha de Wanda e Visão. Ela é bem 
versada em todas as coisas suburbanas, dando alegremente um auxílio a 
Wanda para navegar as pressões sociais de Westview. Um membro amado da 
família estendida, Agnes nunca está longe. 

“Toda sitcom precisa de um personagem que é o vizinho intrometido”, disse 
Schaeffer. “Agnes é fabulosa e atrevida e hilária. Ela se auto convida para ir à 
casa deles e quer saber de tudo sobre a Wanda. Claro, Wanda não tem 
resposta para nenhuma das perguntas, mas ela é desvia delas com charme. É 
tudo uma boa diversão e Wanda está aliviada e animada por ter uma amiga e 
uma aliada nesta nova cidade”. 

Kathryn Hahn habilmente entra no papel da Agnes, abraçando a abordagem de 
sitcom, o MCU e tudo mais. “Não poderia ser mais divertido e delicioso”, disse. 
“O fato de eu poder fazer tudo isso – com esses atores, com o Matt [Shakman], 
e de jogar com todos esses personagens diferentes – é um sonho maluco que 
esta seja minha entrada neste mundo. É uma loucura. E agora com os meus 
filhos, talvez eu ganhe mais créditos! Ainda não muitos, porque para eles eu 
ainda sou uma grande nerd, mas talvez eu fique mais divertida para eles 
depois que a série lançar”. 

“Kathryn Hahn consegue fazer tudo”, disse Shakman. “Ela é uma comediante 
brilhante e uma atriz dramática fenomenal. Ter o conjunto de habilidades dela 
lá para acompanhar o Paul, a Lizzie e a Teyonah Parris – eles são um grupo 
excepcional”. 

DARCY LEWIS e JIMMY WOO são parte integral da complicada e misteriosa 
história de “WandaVision”. De acordo com Shakman, Darcy percorreu um longo 
caminho desde que a vimos pela última vez em “Thor: O Mundo Sombrio”. “Ela 



se tornou a Dra. Darcy Lewis agora”, disse. “Então, ela é uma verdadeira 
especialista na sua área”. 

Juntando-se a Darcy em sua última missão está Jimmy Woo, que é o mesmo 
agente diligente visto em “Homem-Formiga e a Vespa”. “Eles têm um mistério a 
resolver”, disse Schaeffer. “Eles têm tantas perguntas e nenhuma resposta”. 

Kat Dennings e Randall Park reprisam seus papéis como Darcy Lewis e Jimmy 
Woo, respectivamente. 

 

OBTENDO O VISUAL CERTO 
Cinematografia, Design de Produção, Figurinos e Efeitos Visuais 

Trabalham Juntos para Alcançar a Autenticidade de Época em Época 

“WandaVision” não apenas canaliza sitcoms clássicas, mas aspira capturar 
épocas específicas ao decorrer da série – o que significou uma nova 
abordagem a cada episódio no que diz respeito à cinematografia, ao design de 
produção, aos figurinos e aos efeitos visuais. 

CINEMATOGRAFIA 

“A abordagem em essência foi estudar e absorver as referências de cada 
período, destilar suas escolhas técnicas e estéticas e, em seguida, aplicá-las 
seletivamente e filtrá-las dentro da nossa própria sensibilidade estilística”, disse 
o diretor de fotografia Jess Hall, ASC. “O objetivo é criar imagens que sejam de 
certa forma verdadeiramente pós-modernas, e não simplesmente uma 
homenagem ao passado. Isso é o que a complexa narrativa de ‘WandaVision’ 
demandou”. 

Hall utilizou 47 diferentes lentes para criar sete diferentes períodos – muitas 
modificadas sob medida para mostrar características específicas dos períodos. 
“Para os anos 1950, eu testei lentes que eram mesmo da época e depois 
modifiquei lentes modernas para seletivamente apresentar as características 
que eu gostava – nunca foi o caso de simplesmente copiar o que havia sido 
feito antes”. 

Em relação à iluminação, Hall utilizou um estilo de iluminação cuidadosamente 
elaborado, bem como instrumentos de iluminação que eram apropriados para o 
período. “Isso significou investigar profundamente os arquivos de várias casas 
de equipamentos de estúdio para obter equipamentos que se tornaram quase 
obsoletos”, disse. “Os episódios dos anos 1950 aos 1970 são filmados quase 
completamente com as luzes de tungstênio da época. Iluminação de LED não 
aparecem até os episódios mais a frente que são ambientados nos anos 2000, 
que está na linha do tempo correta para quando este equipamento entrou no 
vocabulário do cinema”. 

Hall também estudou e incorporou composições e movimentos de câmera 
específicos para transmitir os vários períodos, adotando abordagens de câmera 
específicas para os episódios, dependendo do que as sitcoms de cada época 



tendiam a utilizar. “Porém”, disse, “eu gosto de pensar que ‘WandaVision’ tem 
uma qualidade única e que, de certa forma, seu visual é original, uma síntese 
visual que transcende o corte e a mixagem”. 

DESIGN DE PRODUÇÃO 

“O que é realmente interessante é que o fato de que nós não estamos somente 
lidando com épocas diferentes – é uma sitcom”, disse o designer de produção 
Mark Worthington. “Então, o que isso quer dizer? A linguagem visual e o 
vocabulário de uma sitcom são realmente muito específicos e eles mudam 
radialmente entre as décadas. ‘I Love Lucy’ tinha pequenos e simples 
apartamentos que se pareciam com um cenário de teatro. Quando chegamos 
ao “The Dick Van Dyke Show”, começamos a ter referências interessantes dos 
períodos e um design divertido e moderno aparecem juntamente. “The Brady 
Bunch” tem as belas cores selvagens dos anos 1970”. 

Segundo Worthington, a ideia de definir a história em sitcoms tradicionalmente 
despreocupados aumenta o mistério. “O que me interessou nesta história foi 
esta dicotomia, porque essas sitcoms não são apenas coisas fofinhas”, ele 
disse”. “Elas implicam uma ideai muito mais sombria. É realmente bonito”. 

Worthington também teve que levar em consideração a evolução da série de 
preto e branco para colorido. “Metade da história do cinema está em preto e 
branco”, disse. “Então, reentrar neste lugar foi muito interessante, pois 
descobrimos como algumas coisas coloridas funcionam em um ambiente preto 
e branco”. 

FIGURINOS 

A figurinista Mayer C. Rubeo assegurou-se de que o guarda-roupa do elenco 
aumentasse a autenticidade de cada episódio. “É raro encontrar uma história 
que se estende por tantas décadas, sem que os personagens envelheçam”, 
disse. “O conceito da história da Jac [Schaeffer], e a forma brilhante como o 
Matt dirigiu cada episódio fez o trabalho mais emocionante”. 

Rubeo disse que ela tem figurinos favoritos de cada episódio. “O terno que o 
Visão veste e o vestido de noiva que dizemos para Wanda para a sequência de 
abertura foram minhas criações preferidas daquele episódio”, disse. “Os dois 
foram feitos do zero e o Paul amou tanto o terno e a gravata que ele ficou triste 
que não puderam ser usados no episódio inteiro. O vestido da Wanda foi uma 
linda homenagem à Audrey Hepburn”. 

À medida que a série passada de preto e branco para colorido, Rubeo 
colaborou com o diretor de fotografia e o designer de produção para garantir 
que eles alcançassem a aparência geral perfeita. Ela descreve os três 
primeiros episódios como “particularmente deslumbrantes”, incluindo um 
vestido com estampa psicodélica dos anos 1970 para Wanda no terceiro 
episódio. 

 



“Acho que parte da maravilha desse programa é a mudança forte e rápida entre 
as épocas e estilos de transmissão”, disse Rubeo. “Os cenários, o cabelo, a 
maquiagem e os figurinos, assim como a fotografia, compõem o cenário 
lindamente”. 

EFEITOS VISUAIS 

De acordo com a supervisora de efeitos visuais, Tara DeMarco, os cineastas 
estudaram os efeitos práticos e os primeiros efeitos visuais da televisão e do 
cinema de cada época. Para os três primeiros episódios, disse DeMarco, 
“usamos adereços de marionete, cortes práticos de filme e efeitos de 
retroceder”. 

Enquanto os cineastas se inclinaram para os efeitos usados durante a época 
que inspirou os episódios – tecnologia que melhorou gradativamente a cada 
época – eles aprimoraram o visual usando as ferramentas atuais. “Usamos 
tecnologia contemporânea para ajudar a remover os fios e suavizar os cortes”, 
diz DeMarco, “mas muitos dos efeitos foram filmados na câmera. 
Ocasionalmente, usamos CG para reforçar a narrativa em uma batida em que 
estava faltando uma piada de fio. Por exemplo, a cozinha de Wanda no 
primeiro episódio é uma mistura de objetos flutuantes conduzidos por fantoches 
e objetos CG criados posteriormente para preencher a cena”. 

 

ESTILO SITCOM DE “WANDAVISION” INCLUINDO MÚSICAS-TEMA 
ORIGINAIS 

Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez Por Trás das Músicas-Tema 
Originais com Trilha Original por Christopher Beck 

As pesquisas dos cineastas de “WandaVision” e a análise detalhada das 
sitcoms através da história da televisão renderam um traço em comum: 
músicas-tema. A natureza e o estilo das canções mudaram ao longo dos anos - 
criando quase um cartão de visita para cada época. Esta assinatura realçou a 
autenticidade procurada para “WandaVision” e suas raízes em sitcoms 
clássicos. Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez criaram músicas-tema 
exclusivas para episódios que vão da década de 1950 ao início de 2000, 
enquanto Christophe Beck compôs a trilha sonora da série. 

CANÇÕES ORIGINAIS 

 “’WandaVision’ é um projeto tão legal, estranho e único”, disse Lopez. 
“Quando o diretor, Matt Shakman - um velho amigo dos meus tempos de 
faculdade - apresentou o projeto para nós, não tivemos que pensar sobre o 
assunto. Adoramos a sensação brilhante das sitcoms americanas misturada 
com a profunda sensação de desconforto que a história gerava, e foi um 
desafio realmente convidativo ajudar a definir esse tom. Nós também nos 
relacionamos, como um casal, com o sentimento de caos que Wanda e Vision 
passam - tentando manter uma família amorosa e feliz por meio de um ataque 
de problemas implacável e constantemente crescente.” 



 

Anderson-Lopez acrescenta: “Cresci nos anos 80 assistindo a programas de 
todas as décadas nos canais o dia inteiro. Episódios de ‘I Love Lucy’, ‘Brady 
Bunch’ e ‘Family Ties’ moldaram quem eu sou e como me movo pelo mundo.” 

Na verdade, ambos se consideram “totalmente viciados em TV quando 
crianças”, então eles já haviam feito muitas pesquisas em termos de criação de 
temas identificáveis para cada época representada. A próxima etapa do 
processo foi encontrar uma maneira de unir os temas. Lopez disse: “Uma coisa 
que decidimos fazer antes de escrever qualquer coisa foi encontrar um motivo 
que unificasse todas as músicas, já que havia tantos estilos e melodias 
diferentes. Encontramos um tema de quatro notas que seria como a chamada 
de ‘WandaVision’, facilmente identificável de alguma forma em cada música, 
que tinha que funcionar com todos os estilos. Depois de termos isso, tudo fluiu. 
Honestamente, foi uma das coisas mais divertidas que já tivemos.” 

Para o primeiro episódio, disse Anderson-Lopez, eles queriam evocar o 
despertar da televisão. “Queríamos ter um grupo otimista de vozes cantando 
jazzisticamente - embora não muito jazzisticamente - sobre o amor entre esses 
dois, e a questão principal do primeiro episódio, se dois Vingadores 
apaixonados podem passar por pessoas normais em um típico subúrbio 
americano”, disse. “Foi uma ótima oportunidade de usar palavras como ‘garota’ 
e 'querido' que simplesmente não usamos mais nas músicas modernas. 
Sabíamos que haveria um momento em que Vision, carregando Wanda pela 
soleira, se esquecesse de abrir a porta e simplesmente atravessasse a parede, 
deixando-a cair inesperadamente, então colocamos uma grande queda musical 
no meio da peça. Foi divertido ver como a equipe executou isso”. 

TRILHA SONORA ORIGINAL 

Christophe Beck foi chamado para compor trilhar exclusivas para todos os nove 
episódios. “Para cada época, a música é uma amável homenagem às típicas 
trilhas das sitcoms de cada período”, disse Beck. “Isso envolveu não somente a 
instrumentação, mas também o estilo de composição. Meu time e eu nos 
divertimos muito explorando esses estilos!”. 

“Também foi emocionante encontrar maneiras de conectar as trilhas, mesmo 
que abrangessem a variedade estilística de todos os episódios”, continua Beck. 
“Wanda e Vision têm um tema de amor que eu fui capaz de tecer dentro e fora 
do contexto de todos os diferentes estilos de sitcom, por exemplo.” 

Segundo Beck, a trilha traz instrumentos típicos da época representada em 
cada episódio. Os primeiros episódios apresentam pequenos conjuntos 
orquestrados, enquanto os episódios posteriores adotam um estilo rock-pop. 
Beck também utilizou técnicas específicas de gravação e mixagem de cada 
período para atingir a autenticidade que os cineastas desejavam. 

Beck acrescenta que a duração das faixas mudou com as eras. “Conforme a 
série avança ao longo das décadas, a música se torna mais difundida.” 



SOBRE OS TALENTOS 
 

ELIZABETH OLSEN (Wanda Maximoff) é uma vivaz e envolvente jovem atriz, 
formada pela prestigiosa Tisch School of the Artes da Universidade de Nova 
York, também ganhadora do Prêmio Hollywood Rising Star no 41º Festival 
Anual de Cinema de Deauville em 2015. 

Olsen estrelou e foi produtora executiva da série de humor ácido “Sorry For 
Your Loss” no Facebook Watch. Ela estrela como uma jovem viúva que está 
lidando com a dor de perder seu marido enquanto se reconecta com relações 
do passado. A performance de Olsen rendeu a ela uma indicação ao Critics’ 
Choice Awards na categoria de melhor atriz em série dramática. A série 
concluiu sua segunda e última temporada no dia 1º de outubro de 2019. 

Olsen reprisa seu papel como Wanda Maximoff em “WandaVision” da Marvel 
Studios, estrelando ao lado de Paul Bettany, que retorna ao papel do Visão. A 
série estreia dia 15 de janeiro de 2021 no Disney+. Olsen retorna como Wanda 
em “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, que estreia nos cinemas em 
25 de março de 2022. 

Olsen ressuscitou sua personagem Wanda Maximoff em “Vingadores: Ultimato” 
da Marvel Studios ao lado de Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett 
Johansson, Paul Bettany, Brie Larson e Anthony Mackie. A sequência 
mundialmente aguardada estreou nos cinemas dia 26 de abril de 2019 e 
arrecadou quase US$ 3 bilhões. Até hoje, o filme arrecadou quase US$ 3 
bilhões de bilheteria mundial. Olsen apareceu originalmente como Wanda no 
filme “Vingadores: Era de Ultron” de 2015 e posteriormente apareceu em 
“Capitão América: Guerra Civil” em 2016. 

Em 2017, Olsen estrelou “Kodachrome” ao lado de Ed Harris e Jason Sudeikis. 
O filme se passa nos últimos dias do sistema de revelação de fotos conhecido 
como Kodachrome. O prazo para revelar os filmes é o pano de fundo para uma 
viagem de união entre pai e filho enquanto eles tentam chegar ao laboratório 
fotográfico de Kansas antes que ele feche suas portas para sempre. 
“Kodachrome”, que foi adquirido pela Netflix durante o Festival Internacional de 
Cinema de Toronto em 2017, foi lançado na plataforma de streaming em abril 
de 2018. 

Em 2017, Olsen estrelou em “Wild River” ao lado do seu colega Vingador, 
Jeremy Renner. O filme, escrito e dirigido por Taylor Sheridan, é centrado em 
um assassinato na Reserva Indígena de Wild River. Neste mesmo ano, Olsen 
estrelou na comédia de humor ácido “Ingrid Goes West” ao lado de Aubrey 
Plaza, Wyatt Russel e O’Shea Jackson Jr. O filme dirigido por Matt Spicer 
segue Ingrid Thorburn (Plaza) que se torna obcecada por Taylor Sloane 
(Olsen), uma influencer das mídias sociais com uma vida aparentemente 
perfeita em Los Angeles. “Ingrid Goes West” foi indicado para o Prêmio 
Independent Spirit de 2018 nas categorias de melhor roteiro e melhor filme.  



Em 2016, Olsen apareceu no filme biográfico de Hank Williams intitulado “I Saw 
The Light” como Audrey Mae Willliams, ao lado de Tom Hiddleston. O filme da 
Sony Pictures Classics estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto 
no dia 11 de setembro de 2015, indo para os cinemas em março de 2016. Em 
2014, Olsen apareceu no reboot da Warner Brothers e da Legendary Pictures 
de “Godzilla”, ao lado de Aaron-Taylor e Bryan Cranston. 

Em 2013, Olsen estrelou no filme “OldBoy – Dias de Vingança”, dirigido por 
Spike Lee, junto com Samuel L. Jackson e Josh Brolin. O filme gira em torno de 
um homem comum que tem apenas cinco dias e recursos limitados para 
descobrir por que foi preso em uma sala indefinida por 15 anos sem qualquer 
explicação. Olsen também apareceu no filme “Em Segredo”, que estreou em 
fevereiro de 2013, ao lado de Jessica Lange e Oscar Isaac. No mesmo ano, 
Olsen ajudou dar início à temporada de outono de 2013-2014 da Classic Stage 
Company no papel principal de Julieta, na peça Off-Broadway "Romeu e 
Julieta". Olsen também estrelou “Very Good Girls”, que estreou no Festival de 
Cinema de Sundance de 2013, ao lado de Dakota Fanning. O filme dirigido por 
Naomi Foner é sobre duas garotas de Nova York que fazem um pacto para 
perder a virgindade durante seu primeiro verão fora do colégio. Olsen estreou 
anteriormente em dois filmes no Festival de Cinema de Sundance de 2012: 
“Histórias de Amor” com Josh Radnor, John Magaro, Zac Efron e Richard 
Jenkins, e “Poder Paranormal” com Robert DeNiro, Cillian Murphy e Sigourney 
Weaver. 

Na primavera de 2012, Olsen estrelou no filme independente “A Casa 
Silenciosa” da Open Road Films. O filme é a releitura do bem-sucedido thriller 
de terror psicológico uruguaio “La Casa Muda”. Em 2011, Olsen recebeu 
indicações aos prêmios Gotham, Critics Choice e Independent Spirit na 
categoria de atriz principal por sua atuação no filme da Fox Searchlight “Martha 
Marcy May Marlene”. O filme é um drama que acompanha uma jovem que vive 
com sua irmã mais velha após escapar de um culto. Olsen estrela ao lado de 
Hugh Dancy, John Hawkes, Sarah Paulson e Brady Corbet. “Martha Marcy May 
Marlene” também foi selecionado no Un Certain Regard do Festival de Cannes 
2011. Ela foi indicada por sua atuação pelas seguintes associações de críticos: 
St. Louis, Las Vegas, Houston, FIND Spirit, San Diego, IPA e Detroit. Ela 
ganhou o prêmio de melhor atriz pela Indiana Critics Association. 

Olsen atua como membro do conselho do The Latitude Project, que cria 
soluções para ajudar a aliviar o estresse da pobreza de maneiras que 
envolvem e capacitam as pessoas, desde telhados a água potável e de saúde 
à educação. Em 9 de junho de 2018, a Environmental Media Association (EMA) 
homenageou Olsen com o Prêmio EMA Futures por seu trabalho com o Projeto 
Latitude. Desde 1989, a Environmental Media Association (EMA) tem usado 
sua voz para efetuar mudanças e homenagear a excelência e o exemplo no 
entretenimento, mídia, tecnologia e negócios. A organização trabalha para 
educar o público sobre questões de água, soluções de energia, proteção 
animal e consumo consciente para escolhas de estilo de vida. O Prêmio EMA 
Futures é concedido a jovens e emergentes defensores do meio ambiente. 



Olsen também é voluntária dedicada na Stuart House: Centro de Tratamento 
de Estupro, que oferece serviços abrangentes de especialistas para vítimas de 
estupro, agressão sexual e abuso sexual infantil, incluindo atendimento médico 
especializado, serviços forenses, aconselhamento em crise e psicoterapia de 
longo prazo, defesa e outras formas de apoio. O centro também oferece 
programas de educação preventiva, treinamento profissional para funcionários 
da lei, funcionários da área médica e funcionários escolares, e defesa 
necessária para política do estupro, agressão sexual e abuso sexual infantil, 
incluindo atendimento médico especializado, serviços forenses, 
aconselhamento em crise e psicoterapia de longo prazo, defesa e outras 
formas de apoio. 

PAUL BETTANY (Visão) reprisa seu papel como Visão na série do Disney+ 
“WandaVision”, que estreia no dia 15 de janeiro de 2021. Anteriormente, ele 
estrelou como Visão no filme “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Era 
de Ultron” e “Vingadores: Guerra Infinita”. 

Ele foi visto mais recentemente no filme “Tio Frank”, do escritor/diretor Alan 
Ball, que estreou no Sundance e foi vendido para o Amazon Studios. O filme foi 
lançado no Amazon Prime no dia 25 de novembro de 2020. 

Bettany foi classicamente treinado no Drama Centre em Londres. Ele fez sua 
estreia nos palcos numa produção da West End de “An Inspector Calls” sob a 
direção de Stehen Daldry. 

Bettany foi nomeado para o Prêmio British Independent Film e para o London 
Film Critics' na categoria de melhor ator estreante como Gangster No. 1 no 
filme da IFC dirigido por Paul McGuigan. Depois ele estrelou no filme de Brian 
Helgeland “Coração de Cavaleiro” ao lado de Heath Ledger. 

Bettany também estrelou no filme vencedor do Oscar® “Uma Mente Brilhante” 
e no filme da Fox “Mestre dos Mares: o Lado Mais Distante do Mundo” do 
diretor Peter Weir, pelo qual ele ganhou um Prêmio Evening Standard na 
categoria de melhor ator britânico, o prêmio London Film Critic’s na categoria 
de melhor ator coadjuvante e o prêmio Elle Style de melhor ator. Suas 
indicações também incluem um BAFTA de melhor ator coadjuvante e um 
Broadcast Film Critics Association de melhor ator coadjuvante. 

Dentre outros créditos estão o filme indicado ao Oscar “Margin Call - O Dia 
Antes do Fim”, os filmes britânicos “Journey's End” e “Blood”, os filmes de ação 
“O Código DaVinci”, “Solo: Uma História Star Wars”, “Legião” e “Padre”, e o 
filme de vanguarda “Dogville”. 

Na televisão, Bettany estrelou como Ted Kaczynski em “Manhunt: Unabomber”, 
onde críticos e o público anunciaram sua performance. 

Ele fez sua estreia como diretor no filme “Shelter” estrelado por Jennifer 
Connelly. 

TEYONAH PARRIS (Monica Rambeau) se estabeleceu como uma atriz 
versátil que continua a chamar a atenção nos palcos e nas telas. Ela vai 



estrelar ao lado de John Boyega e Jammie Foxx no filme de ficção científica da 
Netflix “They Cloned Tyrone”. O filme, que marca a estreia como diretor do 
roteirista de “Creed 2”, Juel Taylor, acompanha a série de eventos que colocam 
um trio improvável (Boyega, Foxx, Parris) na trilha de uma conspiração nefasta 
do governo. 

No dia 15 de janeiro de 2021, públicos globais verão Parris se unir ao Universo 
Cinematográfico Marvel no papel icônico de Monica Rambeau na muito 
aguardada série original do Disney+ “WandaVision”, ao lado de Elizabeth Olsen 
e Paul Bettany. Próximo agosto, Parris vai estrelar ao lado de Yahta Abdul-
Mateen II na versão contemporânea do clássico cult de terror “Candyman”. O 
filme, dirigido por Nua DaCosta e escrito pelo vencedor do Oscar® Jordan 
Peele, está programado para estrear nos cinemas pela Universal Pictures em 
27 de agosto de 2021. 

Parris foi recentemente vista no filme da HBO Max “Charm City Kings”, ao lado 
de Meek Mill, que teve sua estreia mundial no Festival Sundance de Cinema de 
2020 e ganhou o Prêmio Especial do Júri de melhor elenco. Baseado no 
documentário “12 O’Clock Boys”, a adaptação do filme foi originalmente escrita 
por Barry Jenkins, com reescritas por Sherman Payne. 

Parris deu uma performance memorável no filme distribuído pela Annapurna 
“Se a Rua Beale Falasse”, dirigido pelo vencedor do Academy Award® Barry 
Jenkins (“Moonlight: Sob a Luz do Luar”). O filme, adaptado do romance de 
sucesso de James Baldwin, explora a vida e os desafios encontrados por um 
jovem casal no Harlem. “Se a Rua Beale Falasse”, que estreou pela primeira 
vez no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2018 e foi exibido no 
Festival de Cinema de Nova York de 2018, foi indicado para um prêmio do 
Globo de Ouro® na categoria de melhor filme de drama, e também honrado 
pelo AFI como uns dos melhores filmes do ano. 

Em 2014, Parris estrelou ao lado de Tessa Thompson no filme independente 
de Justin Simien "Cara Gente Branca". Seu desempenho lhe rendeu um prêmio 
Black Reel na categoria de atriz revelação. No ano seguinte, Parris foi escalada 
para o papel principal em "Chi-Raq" de Spike Lee, pelo qual ela ganhou os 
prêmios Black Reel e African-American Film Critics Association de melhor atriz, 
e recebeu uma indicação ao prêmio NAACP Image. Parris, então, apareceu 
como a cantora Miki Howard no telefilme dirigido por Christine Swanson “Love 
Under New Management: The Miki Howard Story”, que conta a história real da 
cantora, no qual ela também atuou como produtora. Outros créditos em filmes 
incluem “Como Você Sabe”, “Point Blank” e “A Fotografia”. 

Na televisão, Parris voltou a contracenar com Jon Hamm na aclamada série de 
televisão da AMC Network, “Mad Men”, e permaneceu com no programa 
durante as quatro temporadas finais. Em 2013, Parris e seus colegas atores de 
“Mad Men” ganharam uma indicação ao Screen Actors Guild Award por 
excelente desempenho de um elenco em uma série dramática. De 2014 a 
2017, Parris também estrelou a aclamada série de televisão “Survivor’s 
Remorse” em todas as quatro temporadas da série no Starz. 



No palco, Parris fez sua estreia na Broadway na peça "A Free Man of Color", 
de John Guare, ao lado de Jeffrey Wright e Mos Def. A peça, dirigida por 
George C. Wolfe, foi apresentada no Teatro Vivian Beaumont. Em 2019, Parris 
originou o papel de Kaneisha na produção Off-Broadway de Jeremy O. Harris, 
na muito comentada produção de "Slave Play". 

Parris é formado pela prestigiosa Juilliard School em Nova York. 

KATHRYN HAHN (Agnes) será vista em “WandaVision”, ao lado de Elizabeth 
Olsen e Paul Bettany, interpretando a intrometida vizinha Agnes. A série é uma 
mescla da televisão clássica e o Universo Cinematográfico Marvel onde os dois 
seres super poderosos que vidas suburbanas idealizadas, começam a 
suspeitar que nem tudo é o que parece. Está programada para estrear no 
Disney+ no dia 15 de janeiro. 

Hahn está na produção da Apple TV+ “The Shrink Next Door” ao lado de Paul 
Rudd e Will Farrel. A série limitada é baseada em uma história real de uma 
dinâmica psiquiatra-paciente que se transforma em uma relação de exploração 
repleta de manipulação, tomadas de poder e disfunções. Hahn interpreta 
Phyllis, a irmã mais nova de Martin Markowitz (Ferrell) que é paciente do Dr. 
Isaac Herschkopf (Rudd). 

Recentemente, Hahn foi vista na série limitada da HBO "I Know This Much is 
True", na qual ela coestrela com Mark Ruffalo, Melissa Leo, Rosie O’Donnell, 
Archie Panjabi, Imogen Poots e Juliette Lewis. A série retrata uma saga familiar 
que segue a vida paralela de irmãos gêmeos idênticos em uma história de 
traição, sacrifício e perdão tendo como pano de fundo a América do século 20, 
baseada no romance best-seller homônimo de Wally Lamb. 

Os créditos cinematográficos incluem "Private Life", de Tamara Jenkins, pelo 
qual ela recebeu uma indicação ao prêmio Gotham Independent Film; “Homem-
Aranha no Aranhaverso” de Phil Johnston e Rich Moore; “Hotel Transilvânia 3: 
Férias Monstruosas” de Genndy Tartakovsky; “Flower” de Max Winkler; 
“Perfeita É A Mãe 2” e “Perfeita É A Mãe” de Jon Lucas e Scott Moore; 
“Capitão Fantástico” de Matt Ross, contracenando com Viggo Mortensen; 
“Zerando a Vida” de Steven Brill, ao lado de Adam Sandler e David Spade; “Um 
Amor A Cada Esquina” de Peter Bogdanovich, ao lado de Imogen Poots, Owen 
Wilson e Jennifer Aniston; “A Visita” de M. Night Shyamalan; “The D Train” de 
Jarrad Paul e Andrew Mogel; “Tomorrowland”, de Brad Bird, com George 
Clooney; bem como "Sete Dias Sem Fim" de Shawn Levy. Créditos adicionais 
incluem "Palavrões" de Jason Bateman, "A Vida Secreta de Walter Mitty" de 
Ben Stiller, estrelado e dirigido por Ben Stiller, e "Família do Bagulho" de 
Rawson Marshall Thurber, com Jennifer Aniston e Jason Sudeikis. 

Hahn também estrelou "As Delícias da Tarde", de Jill Soloway, que estreou no 
Festival de Cinema de Sundance de 2013 e lhe rendeu uma indicação ao 
prêmio Gotham de atriz revelação em 2013. Outros créditos em longas-
metragens incluem "Viajar é Preciso", de David Wain, “O Idiota do Meu Irmão” 
de Jesse Peretz, “Como Você Sabe” de James Brooks, “Carros Usados, 



Vendedores Pirados” de Neal Brennan, “Foi Apenas Um Sonho”, de Sam 
Mendes, “Quase Irmãos” de Adam McKay, “Mimzy: A Chave do Universo” de 
Robert Shaye, “O Amor Não Tira Férias” de Nancy Meyers, bem como “O 
Âncora: A Lenda de Ron Burgundy”de Adam McKay. 

Na televisão, Hahn foi vista recentemente na série da HBO criada por Tom 
Perrotta “Mrs. Fletcher”, na antologia de Matthew Weiner “The Romanoffs” com 
Jay R. Ferguson, Annet Mahendru e Clea Duvall, e “I Love Dick” de Jill 
Soloway, contracenando com Kevin Bacon. 

Além disso, Hahn coestrelou a terceira temporada da série original da Amazon 
indicada ao Emmy® “Transparent”, criada por Jill Soloway. Por sua 
interpretação de Raquel Fein, Hahn recebeu uma indicação ao Emmy 2017 de 
melhor atriz coadjuvante em uma série de comédia. Créditos adicionais na 
televisão incluem a comédia de humor ácido da Showtime, "Happyish", ao lado 
de Steve Coogan. Hahn teve uma participação especial no programa de 
sucesso da NBC “Parks and Recreation”, bem como “Newsroom” e “Girls” da 
HBO. Seus papéis anteriores incluem "Crossing Jordan", "Os Reis de Nova 
Iorque", "Hung" e "Free Agents" da NBC. Hahn também emprestou sua voz 
para a série animada da Apple TV + "Central Park", "Chozen" da FX, e "Bob’s 
Burgers" e "American Dad!" da Fox. 

Hahn fez sua estreia na Broadway na peça ganhadora do Tony® “Boeing-
Boeing”, ao lado de Bradley Whitford, Gina Gershon, Mary McCormack, 
Christine Baranski e Mark Rylance. “Boeing-Boeing” ganhou o Tony de 2008 na 
categoria de melhor revival de uma peça. Créditos teatrais adicionais incluem 
"Beco Sem Saída" no Ahmanson Theatre e Huntington Theatre Company, "Ten 
Unknowns" na Huntington Theatre Company, "Sonho de Uma Noite de Verão", 
"Chaucer in Rome" e "Camino Real" no Williamstown Mainstage e "Hedda 
Gabler” no Williamstown/Baystreet. 

Hahn recebeu seu diploma de bacharel pela Northwestern University e seu 
mestrado em Belas Artes pela Yale School of Drama. 

 

SOBRE OS CINEASTAS 

MATT SHAKMAN (Diretor/Produtor Executivo) acabou de dirigir e ser 
produtor executivo de “WandaVision”, da Marvel Studios, estrelando Elizabeth 
Olsen e Paul Bettany. Ele anteriormente finalizou o piloto da MRC/Hulu “The 
Great”, estrelando Nicholas Hoult e Elle Fanning, pelo qual ele recebeu uma 
nomeação ao Emmy® por melhor direção em série de comédia, e dirigiu um 
episódio da segunda temporada da série da HBO “Succession”. Seus dois 
episódios da sétima temporada de “Game of Thrones”, “Os Despojos da 
Guerra” (indicado ao DGA) e “Atalaialeste” receberam algumas das melhores 
críticas de toda a série. Ano passado, Shakman dirigiu episódios de “The Boys” 
para Amazon e “Billions” para o Showtime. 



Os créditos como diretor de Shakman também incluem o longa-metragem "Cut 
Bank" para A24 (estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto), bem 
como muitos episódios dos melhores programas de TV, incluindo "Mad Men", 
"The Good Wife" e o final da primeira temporada de "Fargo” na FX. Shakman 
também atuou como diretor da série e produtor executivo em "It’s Always 
Sunny in Philadelphia". Ele foi escalado para adaptar seu episódio icônico "The 
Nightman Cometh" para o palco, que resultou em uma turnê nacional esgotada. 
Shakman também é o diretor artístico da Geffen Playhouse em Los Angeles. 

JAC SCHAEFFER (Roteirista Principal/Produtora Executiva) é a roteirista 
principal e produtora executiva na série da Marvel Studios “WandaVision”, que 
estreia no Disney+ no dia 15 de janeiro de 2021. 

Schaeffer lançou sua carreira em 2009 como roteirista/diretora/produtora do 
longa-metragem “Timer - Contagem Regressiva Para o Amor”. Essa escreveu o 
roteiro para o Walt Disney Animation Studios para o curta “Olaf em uma Nova 
Aventura Congelante de Frozen”, e para o filme de 2019 “As Trapaceiras”, 
estrelado por Anne Hathaway e Rebel Wilson. Schaeffer também contribuiu 
para história do próximo longa da Marvel Studios “Viúva Negra”, estrelando 
Scarlett Johansson como Natasha Romanoff. 

Cineasta JESS HALL (Diretor de Fotografia) demonstra uma versatilidade 
para mover-se facilmente entre gêneros, trazendo seu olhar único para uma 
ampla gama de projetos, incorporando uma multiplicidade de estilos 
cinematográficos. De sua paleta naturalista e estrutura poética mínima de 
filmagem muito celebrada no vencedor do Prêmio Especial do Júri de 
Sundance de James Ponsoldt, "O Maravilhoso Agora", ao ritmo cinético da 
clássica comédia de ação cult de Edgar Wright, "Chumbo Grosso". As imagens 
de Hall encantam, ressoam e alegram em igual medida. 

Hall recebeu uma indicação ao Satellite Award por sua fotografia em 
"Brideshead Revisited - Desejo e Poder". Sua renderização live-action em 2017 
do clássico de anime "A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell" empregou 
muitas estratégias técnicas inovadoras, combinando cinematografia digital de 
grande formato de 65 mm, tecnologia de iluminação LED de última geração, 
lentes customizadas e o primeiro equipamento de captura de fotogrametria de 
24 FPS a ser usado em um filme live-action. O uso avançado feito por Hall de 
iluminação LED para alcançar a precisa renderização da complexa paleta de 
cores secundária do anime foi homenageado na recepção do prêmio HPA para 
melhor gradação de cor em um filme. 

Além de seu longo trabalho, Hall continuou a gravar comerciais premiados, 
incluindo vários vencedores do Cannes Gold Lion e Silver D&AD Pencils para 
cinematografia. Em 2020, Hall recebeu o prêmio AICP de melhor 
cinematografia em “Smirnoff Infamous Since 1864”. O projeto também viu o 
trabalho de Hall receber outro prêmio na categoria de gradação de cor, 
cimentando sua reputação como um artista que navegou habilmente na ciência 
da cor necessária para produzir imagens de profundidade de cor luxuosa no 
formato digital. 



Hall colaborou com o documentarista vencedor do Oscar® Kevin Macdonald 
em seu filme “Marley” e com o escritor/diretor vencedor do Oscar® Stephen 
Knight em seu último filme “Calmaria”. Hall é membro da American Society of 
Cinematographers, da British Society of Cinematographers e da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas. 

MARK WORTHINGTON (Designer de Produção) conta entre seus design 
para televisão projetos como as cinco temporadas de "American Horror Story", 
o piloto de "Lost", quatro temporadas de "Ugly Betty" da ABC e o piloto de 
"Once Upon a Time", "Animais Políticos" da TNT e o piloto de “Star Trek: 
Discovery”, o retorno da franquia à sua casa original na televisão. Os créditos 
de Worthington também incluem o piloto de "The Umbrella Academy" para a 
Netflix, o piloto da adaptação de Damon Lindelof de "Watchmen" para a HBO e 
a primeira temporada da série do CBS All Access "Why Women Kill". 

Worthington também trabalhou em filmes como diretor de arte em projetos 
como "Tombstone - A Justiça Está Chegando", "O Segredo", "Mera 
Coincidência", "Lembranças de um Verão", "Austin Powers em o Homem do 
Membro de Ouro" e "Legalmente Loira 2". 

Worthington recebeu nove nomeações do Art Director’s Guild por excelência 
em design de produção para televisão, ganhando o prêmio cinco vezes; ele 
recebeu oito indicações ao Emmy®. 

Worthington é bacharel em teatro pela Reed College e tem mestrado em 
design de cena pela Carnegie Mellon University School of Drama. 

MAYES C. RUBEO (Figurinista) adiciona “WandaVision” da Marvel Studios à 
sua lista de projetos no Universo Cinematográfico Marvel, que inclui “Thor: 
Ragnarok” de 2017 e o próximo longa-metragem “Thor: Amor e Trovão”, que 
estreia em maio 6, 2022. Ela também é conhecida por seu trabalho em “Jojo 
Rabbit” (2019), pelo qual foi indicada ao Oscar® e ao BAFTA Award, bem 
como “Apocalypto” (2006), “Avatar” (2009), “A Grande Muralha” (2016), 
“Warcraft - O Primeiro Encontro de Dois Mundos” (2016), “Guerra Mundial Z” 
(2013) e “John Carter – Entre Dois Mundos” (2012). 

Rubeo nasceu na Cidade do México e estudou moda e figurinos no Los 
Angeles Trade-Tech College (LATTC) e na UCLA. Em uma carreira de design 
de duas décadas, Rubeo colaborou com diretores visionários como Mel Gibson 
e Zhang Yimou, com estúdios importantes como Legendary e Marvel, e com 
estrelas do cinema como Cate Blanchett, Ruth Negga, Brad Pitt e Andy Lau. As 
primeiras colaborações de Rubeo estabeleceram as bases para uma carreira 
tem exigido grande versatilidade: ela começou a trabalhar como assistente de 
figurino e supervisora de figurino, ganhando experiência com os designers 
Shay Cunliffe, Erica Edell Phillips, Ellen Mirojnick e Enrico Sabbatini, este 
último se tornou seu mentor de carreira. 

Depois de ajudar Shay Cunliffe em "Lone Star – A Estrela Solitária" (1996), 
Rubeo continuou a trabalhar com a mesma equipe independente de diretor-
produtor John Sayles e Maggie Renzi, desenhando figurinos para "Homens 



Armados" (1997), "A Terra do Sol" (2002) e “A Casa dos Bebês” (2003). Para o 
filme da Hallmark “Saga Fidel” (2002), Mayes enfrentou o desafio criar figurinos 
para contar uma história que se estendeu por sete décadas. Mas foi a 
colaboração de Rubeo com Mel Gibson em “Apocalypto” (2006), para o qual 
ela entregou uma imagem poderosa da civilização maia perdida, que a colocou 
no caminho para criar a aparência do sobrenatural em uma escala épica. 
Desde então, ela é conhecida por criar as identidades visuais do povo Na'vi em 
"Avatar" de James Cameron (2009), dando vida à visão centenária de Edgar 
Rice Burroughs de Marte civilizado em "John Carter – Entre Dois Mundos" de 
Andrew Stanton (2012), e por transformar alguns dos personagens de 
videogame e quadrinhos mais populares do mundo em realidade na tela com 
“Warcraft” de Duncan Jones (2016) e “Thor: Ragnarok” de Taika Waititi (2017). 
Mayes colocou suas energias de volta no realismo corajoso em 2013 para 
“Guerra Mundial Z” (2013) de Marc Forster, vestindo milhares de pessoas 
(vivas e mortas-vivas) em uma escala global. 

Rubeo continua a trazer seus trajes para novos territórios, transformando 
desafios tecnológicos e técnicos em oportunidades criativas. Sua paixão e 
espírito colaborativo a permitiram liderar com sucesso diversas equipes nos 
cinco continentes, combinando habilidades artesanais tradicionais com 
tecnologia de ponta. 

Rubeo recebeu indicações do Costume Designer’s Guild por seu trabalho em 
"Fidel", "Avatar", "Thor: Ragnarok" e "Jojo Rabbit", este último também lhe 
rendendo um prêmio WIN Costume Designers Guild por excelência em filmes 
de época. O trabalho de Rubeo foi apresentado em exposições internacionais, 
incluindo a exposição Hollywood Costume (2012), com curadoria de Deborah 
Nadoolman Landis, no Victoria & Albert Museum (V&A) em Londres. Três 
Exposições da FIDM: 18ª Arte Anual de Figurino para o filme “Apocalypto”, 21ª 
Arte Anual de Figurino para o filme “John Carter – Entre Dois Mundos” e 26ª 
Arte Anual de Figurino para o filme “Thor: Ragnarok." Rubeo é membro da 
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, do Costume Designers Guild 
of America e do Scenic Arts Guild. 

TARA DEMARCO (Supervisora de Efeitos Visuais) é uma supervisora VFX 
premiada, conhecida por seu trabalho de ponta como Flame Artist. Sua carreira 
de 18 anos em efeitos visuais é baseada em trabalhos comerciais de alto nível, 
tendo feito composições em trabalhos vencedores dos prêmios Emmy, Cannes 
Lion e DA&D. Durante uma temporada de 14 anos no The Mill, bem como 
freelancer com vários outros estúdios (Method, Brickyard, Psyop), DeMarco 
deixou sua marca como compositora e supervisora de efeitos visuais. Ela 
trabalhou em videoclipes clássicos como "The Denial Twist" do The White 
Stripes, bem como no concorrente "The Bronze" de Brian Buckley no 
Sundance. Durante sua longa carreira nos trabalhos comerciais apoiou as 
visões de marcas como Old Spice, Geico, Nike, Pepsi, Gatorade, Doritos, Xbox 
e Apple, para comerciais que foram ao ar no Super Bowl, na Copa do Mundo, 
nas Olimpíadas, também como no Oscar e no Emmy. 



DeMarco começou sua carreira estudando Fotografia de Belas Artes e Mídia 
Inter-relacionada no Massachusetts College of Art em Boston. Foi lá que ela 
descobriu a paixão por efeitos visuais e a combinação perfeita de imagens 
criadas com as imagens capturadas na câmera. 

Premiado compositor CHRISTOHE BECK (Compositor) tem uma carreira que 
une gêneros e recebe a merecida aclamação. Beck mostra sua vasta gama de 
trilhas sonoras, compondo para filmes de ação/aventura da Marvel Studios, 
como “Homem-Formiga”, e também para adaptações de quadrinho cômicos, 
como a adaptação da Fox da adora história em quadrinho “Peanuts” de Charles 
Schulz. Projetos recentes incluem “Sócias em Guerra”, “Walkaway Joe”, 
“Crônicas de Natal 2” e “Free Guy - Assumindo o Controle”, que está previsto 
para ser lançado este ano. 

O prolifico compositor compôs para as animações vencedoras do Oscar® e do 
GRAMMY® “Frozen – Uma Aventura Congelante” (a trilha sonora vendeu mais 
de 3 milhões de cópias) e “Frozen 2” – cuja trilha sonora bateu o recorde de 
“Frozen – Uma Aventura Congelante” de mais semanas em 1º Lugar nas 
Tabelas de Trilhas Sonoras da Billboard em 45 semanas não consecutivas. Os 
créditos recentes de Beck incluem o documentário “Watson”, “Crônicas de 
Natal” para Netflix, e “Homem-Formiga e a Vespa” da Marvel Studios. Ele é a 
voz musical das comédias icônicas da última década, incluindo “Se Beber Não 
Case”, “American Pie”, “A Ressaca” e “A Escolha Perfeita”; filmes comoventes 
como “Cake: Uma Razão Para Viver”, estrelado por Jennifer Aniston, e o drama 
baseado em uma história real “Somos Marshall”; documentários, incluindo 
“Exército Vermelho”, e o premiado “Waiting for ‘Superman’”; comédias-
românticas, como “Sob O Sol da Toscana” e “Amor a Toda Prova”; juntamente 
com filmes de ação, incluindo “Amor pra Cachorro” e “No Limite do Amanhã”, o 
filme de ficção científica dirigido por Doug Liman, estrelado por Tom Cruise e 
Emily Blunt, bem como o filme de drama/crime “Feito Na América”. O grande 
sucesso de Beck veio ao compor músicas para a série de TV "Buffy, a Caça-
Vampiros", pela qual ele ganhou um Emmy®. 

Beck é único em sua habilidade versátil de desenvolver o tom em qualquer 
gênero. Sua música combina um uso magistral de dinâmicas complexas para 
criar tensão e transmitir um vasto espectro de emoções. As trilhas de Beck 
adicionam profundidade, intriga, humor e sentimento, e sua música contribui 
poderosamente para a estética de cada filme que ele compõe. 

Beck começou a tocar piano aos 5 anos. Ele então estudou música em Yale e 
frequentou o programa de trilha sonora para filmes da USC sob a tutela do 
lendário compositor Jerry Goldsmith. Ele começou a compor para a televisão 
por recomendação pessoal da lenda da música Disney, Buddy Baker. 

KRISTEN ANDERSON-LOPEZ e ROBERT LOPEZ (Músicas-Tema 
Específicas de Episódio) são a equipe de compositores casados vencedora 
do Oscar® e do Grammy®, que estão por trás das composições de “Frozen 2” 
do Walt Disney Animation Studios. Eles escreveram as músicas para o original 
“Frozen – Uma Aventura Congelante”, pela qual ganharam o Oscar de melhor 



canção original por “Let It Go”. Eles também escreveram a canção vencedora 
do Oscar “Remember Me” de “Viva – A Vida É Uma Festa” da Disney e da 
Pixar, e adaptaram para os palcos da Broadway de “Frozen”. Sua música 
original “Into the Unknown” do filme de 2019 da Disney, “Frozen 2”, também foi 
indicada ao Oscar e ao Globo de Ouro®. 

Lopez co-concebeu e co-escreveu os musicais de sucesso “Avenida Q” e “O 
Livro de Mórmon”, ambos ganhadores do Prêmio Tony®. O musical de 
Anderson-Lopez "In Transit" fez história como o primeiro musical à capella a 
ser exibido na Broadway, depois de ser reconhecido no Drama Desk, Drama 
League e Lucille Lortel Awards por sua temporada off-Broadway. Lopez e 
Anderson-Lopez escreveram para televisão, cinema e teatro, incluindo 
“Procurando Nemo: O Musical”, canções de “Super Fofos”” (dois prêmios 
Emmy®) e o filme de animação “Ursinho Pooh”. O musical original do casal “Up 
Here” estreou no La Jolla Playhouse. 

Graduados da Yale University e Williams College, respectivamente, Lopez e 
Anderson-Lopez agora residem em Brooklyn, NY, com suas duas filhas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIRETOR: Matt Shakman 

ROTEIRISTA PRINCIPAL: Jac Schaeffer 

PRODUTORES EXECUTIVOS: Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, 
Matt Shakman, Jac Schaeffer 

CO-PRODUTORES EXECUTIVOS: Mary Livanos, Trevor Waterson 

PRODUTORA: Mary Kane 

PRODUTOR ASSOCIADO: Jason Tamez 

EDITORES DE EPISÓDIOS 
ESPECÍFICOS: 

Tim Roche, Nona Khodai, Zene Baker 

DIRETOR DE FOTOGRAFIA: Jess Hall, ASC 

DESIGNER DE PRODUÇÃO: Mark Worthington 

FIGURINISTA: Mayes C. Rubeo 

SUPERVISORA DE EFEITOS VISUAIS: Tara DeMarco 

PRODUTOR DE EFEITOS VISUAIS: James Alexander 

COMPOSITOR: Christophe Beck 

MÚSICAS-TEMA DE EPISÓDIOS 
ESPECÍFICOS POR: 

Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez 

SUPERVISÃO DE MÚSICA: Dave Jordan 

CASTING POR: Sarah Halley Finn, CSA / Jason B. Stamey, 
CSA 

ELENCO PRINCIPAL (nãp todo elenco em 

todos os episódios: 
Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, 
Kathryn Hahn, Randall Park, Kat Dennings 


