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Seu primeiro quadro aconteceu na 
casa da Natalie, uma suíça que mora 
em Basel.

Mary tinha 3 dias e nenhum material, 
e precisava criar um quadro de  
3 metros.

“The Next Abstract Stop“ 
é um projeto de arte da artista plástica Mary Dutra,  
que viaja pelo mundo encontrando pessoas  
e pintando quadros.

Como começou? Mary precisou encontrar lojas de 
tintas, carregar telas pela cidade e 
montar um estúdio provisório antes 
de começar a criação do quadro.

Diversos desafios e imprevistos 
surgiram, mas Mary conseguiu 
concluir a pintura no prazo e 
pendurar a obra na casa da Natalie 
antes de seguir viagem.



Durante este processo, Mary percebeu que 
precisava registrar esta história.

Então pegou a câmera fotográfica e a GoPro e 
começou a registrar o máximo que conseguiu. 

Ela queria contar tudo, desde o encontro 
inesperado com a Natalie; o parafuso que 
não encaixou no quadro; os quatro lances de 
escada que teve que subir com o quadro de 
3 metros; até o momento tão esperado de 
pendurá-lo na parede.

Depois de cumprir o projeto e ver toda 
emoção que a entrega desse quadro havia 
gerado, Mary decidiu contar toda essa 
história no Instagram, separada por capítulos, 
mostrando cada imagem daquele processo 
tão especial e desafiador.

E criou o primeiro vídeo da 
série “The Next Abstract Stop“, 
com todas as imagens captadas 
por ela mesma.

Como surgiu a série?



As histórias foram encantando, 
assim como os quadros. traduzir histórias de vida e transformá-las 

em obras de arte pelo mundo afora.

O objetivo do projeto ficou claro:



Da Malásia aos Estados Unidos, estúdios 
provisórios foram sendo criados e histórias foram 
sendo contadas através de quadros.

Em um ano e meio, Mary passou por 9 casas  
e 6 países diferentes pintando histórias.



Para as últimas duas histórias dos quadros, mesmo ainda fazendo tudo 
sozinha, Mary procurou evoluir a captação audiovisual para além da 
casa e da pintura. Ela entrou a fundo na história dos personagens, 
vivendo intensamente a cidade e mostrando como tudo isso impacta 
na criação da obra.

Evolução da captação audiovisual

Holanda - UtrechtItália - Florença

E assim surgiu “The Next Abstract Stop“ – A SÉRIE



A SÉRIE
6 episódios de 26 minutos cada



Uma artista plástica viaja pelo mundo e 
encontra brasileiros que moram fora para 
contar histórias em cores. 

Na série “The Next Abstract Stop” de seis episódios,  
Mary Dutra faz uma imersão em casas que viram estúdios 
e cria quadros a partir de memórias. 

A tela permanece. 

A artista 
segue viagem.



Casa é identidade. 
Memória. 
Afeto.  
A cada país por onde passa, a artista cria 
uma imersão na casa dos personagens. Vive a 
rotina da família, da cidade, escuta histórias, 
absorve novos costumes e monta um estúdio 
provisório dentro daquele espaço. 



Quadros sobre mudanças, percepções, aprendizados, desencontros e um 
novo encontro para a vida. A tela que expressa sentimentos. Histórias que 
ficam por trás dele e novas que se criam a partir dele. É o retrato de um 
encontro. 

Uma série que fala de arte, que narra caminhos, 
revela cantos especiais por onde passa. Uma 
forma de conectar pessoas por meio da arte. 

Dar um significado concreto, tangível e pessoal a uma obra abstrata. 



Como um artista se inspira para  
pintar um quadro? 

Como faz a pesquisa para escolher as cores que melhor combinam 
não só com o ambiente, mas com as pessoas que moram naquela 
casa? Como traduzir memória para uma tela? 

A série documental “The Next Abstract Stop“ busca aproximar 
o espectador do processo criativo. Conta a história por traz do 
quadro. 

Objetivo principal



“The Next Abstract Stop“ é também um convite 
para conhecer novos locais pelo mundo a partir do 
olhar de brasileiros que moram naquele país. 
Dicas de cantos de leituras, de um restaurante com tempero de 
casa ou aquele jardim escondido podem inspirar um roteiro de 
viagem, um próximo destino para as férias.

A série também é uma inspiração para quem 
busca dicas de decoração. 
Conhecer o interior de diferentes casas, descobrir como 
planejaram os espaços ou como garimparam certos objetos e 
perceber como vida e o espaço onde se vive podem se misturar.   

Como é viver num outro país quando a saudade bate forte? 
De que forma se aproximar do Brasil, da família ou amigos que 
lá ficaram? A série também narra histórias de brasileiros que 
moram em outros países. 

Objetivos secundários



São seis países diferentes. Seis histórias únicas. 
E telas em formato abstrato, que conectam 
cada lugar a cada pessoa. 

Vamos acompanhar o passo a passo da artista 
plástica Mary Dutra desenvolvendo um quadro. 
A conversa para descobrir mais aquelas 
pessoas, suas características, seus costumes, 
suas rotinas, seus sonhos. Um passeio pela 
cidade sob a ótica desses brasileiros que – por 
motivos diversos – escolheram viver no exterior.

Os episódios

Conhecer a casa onde moram, como cada 
espaço guarda uma memória de onde viemos 
e para onde vamos. Uma casa que por uma 
semana se torna também um estúdio, onde 
Mary vai pintar um quadro inspirado em todas 
essas experiências, uma imersão no mundo do 
outro. 

Vamos descobrir a história por traz da tela, 
as fontes de inspiração, os experimentos de 
cores e descobrir junto com os personagens o 
resultado: a tela fica e a artista segue viagem. 

Qual será a 
próxima parada?

“The Next Abstract Stop“ é uma série documental  
com seis episódios, de 26 minutos de duração cada. 



Um desses encontros foi com Paloma, 
uma brasileira que vive na Toscana com 
o marido italiano Giuseppe e os dois 
filhos, Ben e Teo. O casal se conheceu 
nos arredores da igreja de Santa Croce, 
em Florença.

PALOMA E GIUSEPPE
ITÁLIA



https://youtu.be/AJ_UUAB7WZ4
Assista ao episódio piloto:

ITÁLIA

PALOMA E GIUSEPPE

Escolheram comprar um 
apartamento próximo ao local, mas 
optaram por viver no Chianti, em 
meio às uvas da vinícola da família. 
O apartamento de Florença tem 
sido usado para aluguel, mas eles 
sentiam falta de uma decoração 
que tivesse uma identificação com 
a família. Mary pintou, então, duas 
telas com as cores da fachada da 
igreja de Santa Croce, e ainda 
acabou fotografando a cerimônia 
de 10 anos de união do casal. Uma 
experiência que criou laços. 

https://youtu.be/AJ_UUAB7WZ4
https://youtu.be/AJ_UUAB7WZ4


Já Daniel e Felipe moram em Utrecht, 
na Holanda, e saíram do Brasil por conta 
de uma proposta de trabalho. Eles se 
casaram há pouco tempo e compraram 
uma casa. O local foi projetado para 
acolher os desejos dos dois: da yoga 
pela manhã ao espaço vazio que vira 
pista de dança à noite.

FELIPE E DANIEL
HOLANDA



Para fazer o quadro, Mary 
pediu que listassem os pontos 
preferidos da cidade. Alugou 
uma bicicleta e, entre moinhos, 
canais e barcos, foi conhecendo 
os locais. Como a pintura foi ao ar 
livre, o tempo se intercalou entre 
cafés, pássaros voando e trens 
passando atrás da casa.

https://youtu.be/2C2r8_bImXI
Assista ao episódio piloto:FELIPE E DANIEL

HOLANDA

https://youtu.be/2C2r8_bImXI


Da Europa para Ásia, a próxima parada 
de Mary durante sua pesquisa foi Kuala 
Lumpur, na Malásia. Uma varandinha 
que virou estúdio. Um quadro sobre 
pertencer a qualquer lugar do mundo e 
criar raiz. Aceitar as diferenças, as raças, 
as roupas, as escolhas.

CAROL E BERNARDO
MALÁSIA



Uma mistura do azul das porcelanas 
chinesas com o amarelo do sol de Koh 
Lipe, com o verde do móvel de Bangkok 
e os vermelhos dos utensílios modernos 
americanos. A história de uma família 
um terço malaia e dois terços brasileira. 
A Carol que se reinventou e o Bernardo 
que aprendeu a trabalhar com diversas 
culturas.

CAROL E BERNARDO
MALÁSIA



SOBRE A MARY

@art_marydutra

Artista plástica, 
empreendedora e 
especialista em tirar ideias 
do papel.
Fundou o Abstrato Azul para espalhar 
obras e projetos que inspirem e estimulem 
pessoas a mudar o olhar. Com formação 
empresarial aliada à uma mente expansiva de 
pensamentos criativos, dá cursos, palestras 
e viaja o mundo produzindo quadros e 
contando histórias. 

Fala 5 línguas, visitou mais de 40 países, suas 
pinturas estão em 7 países / 4 continentes e 
já foi diretora de outras 3 empresas.

Tenta cruzar a escalabilidade tecnológica 
com conexões reais e acredita que sonhos se 
conquistam sempre com trabalho e tempo.

https://www.instagram.com/art_marydutra/


Artista brasileira 
viaja o mundo 
pintando quadros 
para gringos”

Pintando quadros
pelo mundo afora”

De quadro em
quadro, artista
viaja o mundo”



Referências narrativas

Exemplos de alguns programas que seguem a mesma narrativa proposta pelo projeto 
“The Next Abstract Stop”. Programas que envolvem os apresentadores com os 
personagens das casas ou mostram diferentes lugares e culturas pelo mundo afora.



Plano de produção

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DESENVOLVIMENTO

PRODUÇÃO

PÓS-PRODUÇÃO	/	FINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA	THE	NETX	ABSTRACT	STOP		

ITENS
MÊS	1	 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4	 MÊS	5	 MÊS	6	 MÊS	7

SEMANAS	 SEMANAS	 SEMANAS	 SEMANAS	 SEMANAS	 SEMANAS	 SEMANAS	

Total da série     R$ 523.250,00   USD 128.341,92*

Valor por espisódio  R$ 87.208,33   USD 21.390,32*    

*Cotação do dólar do taxa de compra do Banco 
Central do Brasil, dia 20/12/2019 - R$ 4,077



Cronograma detalhado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DESENVOLVIMENTO
contratar equipe
pesquisa de personagens 1 e 2
pesquisa de personagens 3 e 4
pesquisa de personagens 5 e 6
desenvolvimento roteiro
análise roteiro cliente
ajustes roteiro
roteiro versão final
PRODUÇÃO
pré-viagem episódios 1 e 2
filmagens  episódios 1 e 2
envio DHL HDs  episódios 1 e 2
pré-viagem episódios 3 e 4
filmagens  episódios 3 e 4
entrega HDs (em mãos) episódios 3 e 4
pré-viagem episódios 5 e 6
filmagens episódios 5 e 6
entrega HDs (em mãos) episódios 5 e 6
PÓS-PRODUÇÃO / FINALIZAÇÃO
rename/conversão/sinc
roteiro montagem
montagem
análise cliente
alterações 
aprovação cliente
videografismo / motion design 
correção de cor
edição de som
mixagem
online (aplica som e artes)
aprovação final cliente
master e backup

MÊS 7
SEMANAS 

CRONOGRAMA THE NETX ABSTRACT STOP  
MÊS 6 

SEMANAS 
MÊS 3

SEMANAS 
MÊS 4 

SEMANAS 
MÊS 5 

SEMANAS 
MÊS 1 

SEMANAS ITENS
MÊS 2

SEMANAS 



Orçamento 
detalhado

DESCRIÇÃO QTD. UNIDADE
QTD.	DE	
UNIDADE

VALOR	
UNITÁRIO(R$)

TOTAL	DA	LINHA(Qtd.	x	
Qtd.	de	unidades	x	
Valor	unitário)

1
1.1 Argumento	original	 1 cachê 1 15.000,00R$											 15.000,00R$																			
1.2 Produção	executiva 1 mês 2 5.000,00R$													 10.000,00R$																			
1.3 Pesquisa/roteiro 6 cachê 1 4.000,00R$													 24.000,00R$																			
1.4 Coordenação	de	conteúdo 1 mês 2 5.000,00R$													 10.000,00R$																			

59.000,00R$																		
2

2.1 Artista/apresentador 1 cachê 6 10.000,00R$											 60.000,00R$																			
2.2 Direção/	fotografia 1 cachê 6 7.500,00R$													 45.000,00R$																			
2.3 Produção	executivo	/	coordenação	de	produção 1 mês 2 8.000,00R$													 16.000,00R$																			
2.4 Produtor	local 6 cachê 1 3.000,00R$													 18.000,00R$																			
2.5 Técnico	de	som 1 semana 6 2.000,00R$													 12.000,00R$																			
2.6 Assistente	de	montagem 6 diária 2 300,00R$																	 3.600,00R$																					

2.7 Aluguel	de	câmera	(7S	SONY	Profissional,	Hdcams,	tripé	
e	monitores)

1 semana 6 2.000,00R$													 12.000,00R$																			

2.8 Seguro	projeto 1 unidade 1 5.000,00R$													 5.000,00R$																					
2.9 Seguro	equipe 5 diária 42 5,00R$																					 1.050,00R$																					
2.10 Passagem	aérea 3 unidade 1 4.000,00R$													 12.000,00R$																			
2.11 Passagem	aérea	interna 3 unidade 5 800,00R$																	 12.000,00R$																			
2.12 hospedagem 3 diária 42 300,00R$																	 37.800,00R$																			
2.13 Alimentação	equipe 5 diária 42 250,00R$																	 52.500,00R$																			
2.14 Transporte 6 diária 5 800,00R$																	 24.000,00R$																			
2.15 Taxi	produção 1 semana 6 600,00R$																	 3.600,00R$																					
2.16 material	quadros 1 verba 6 3.000,00R$													 18.000,00R$																			
2.17 Verba	de	produção 1 semana 6 400,00R$																	 2.400,00R$																					

334.950,00R$																
3

3.1 Produção	executiva 1 mês 3 6.000,00R$													 18.000,00R$																			
3.2 Produtor	de	Finalização 1 mês 3 3.000,00R$													 9.000,00R$																					
3.3 Montador 1 cachê 6 3.000,00R$													 18.000,00R$																			
3.4 Assistente	de	edição 1 mês 3 1.000,00R$													 3.000,00R$																					
3.5 Roteiro	de	montagem 1 semana 8 1.500,00R$													 12.000,00R$																			
3.6 Desenho	e	edição	de	som 1 cachê 6 1.000,00R$													 6.000,00R$																					
3.7 Mixagem 1 cachê 6 500,00R$																	 3.000,00R$																					
3.8 Trilha	original	abertura	programa 1 verba 1 2.000,00R$													 2.000,00R$																					
3.9 Colorista 1 cachê 6 1.000,00R$													 6.000,00R$																					
3.10 Legendagem 1 verba 6 1.000,00R$													 6.000,00R$																					
3.11 Cópia	Master	HD 1 unidade 1 3.000,00R$													 3.000,00R$																					
3.12 Cópias	(HDCAM	e	fitas) 2 unidade 6 700,00R$																	 8.400,00R$																					
3.13 Videografismo	abertura 1 cachê 1 4.000,00R$													 4.000,00R$																					

98.400,00R$																		
4

4.1 Assessoria	Contábil 1 verba 6 1.000,00R$													 6.000,00R$																					
4.2 Controller 1 cachê 2 5.000,00R$													 10.000,00R$																			
4.3 Jurídico 1 cachê 1 4.000,00R$													 4.000,00R$																					
4.4 Telefone 1 mês 6 150,00R$																	 900,00R$																								
4.5 DHL 1 verba 1 2.000,00R$													 2.000,00R$																					

22.900,00R$																		
5

5.1 Tributos	e	taxas 1 verba 1 8.000,00R$													 8.000,00R$																					
8.000,00R$																					

523.250,00R$																
87.208,33R$																		
128.341,92$																			
21.390,32$																					

*Cotação	do	dólar	do	taxa	de	compra	do	Banco	Central	do	Brasil,	dia	20/12/2019	-	R$	4,077

VALOR	POR	ESPISÓDIO	EM	REAL
TOTAL	DA	SÉRIE	EM	DOLÁRES*
VALOR	POR	ESPISÓDIO	EM	DOLÁRES*

TOTAL	DA	SÉRIE	EM	REAL

ORÇAMENTO	THE	NEXT	ABSTRACT	STOP	

DESENVOLVIMENTO

Total	Desenvolvimento
PRODUÇÃO

Total	de	Produção

Total	de	Tributos	e	Taxas

PÓS-PRODUÇÃO/FINALIZAÇÃO

Total	de	Finalização
CUSTOS	ADMINISTRATIVOS

Total	de	Custos	Administrativos
TRIBUTOS	E	TAXAS



MARY DUTRA

+55 21 99156-9862

www.abstratoazul.com.br/thenextabstractstop

instagram.com/art_marydutra

mary@abstratoazul.com.br

Rio de Janeiro, Brazil

“As experiências que temos são nosso 
conhecimento e nossa bagagem.”

OBRIGADA!

https://www.abstratoazul.com.br/thenextabstractstop
http://www.instagram.com/art_marydutra
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