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O CARTAZ JÁ APRESENTA TODA A PALETA DA EMOÇÃO DO 
FILME, QUE SÃO TONS ESCUROS , VERDE, BEGE ,VERMELHO



Fleabag é uma série de televisão britânica

criada por Phoebe Waller-Bridge,

Phoebe Mary Waller-Bridge é uma atriz, escritora, 

dramaturga e realizadora inglesa.



Ela é conhecida por criar e protagonizar duas
sitcoms(Sitcom, abreviatura da expressão inglesa situation
comedy ("comédia de situação", numa tradução livre), é um
estrangeirismo usado para designar uma série de televisão com
personagens comuns onde existem uma ou mais histórias de
humor encenadas em ambientes comuns como família, grupo de

amigos, local de trabalho.): Crashing e Fleabag, bem
como por escrever e produzir o drama da BBC
America, Killing Eve, baseado nos romances
Villanelle de Luke Jennings.

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrangeirismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humor




Ano Categoria Série Resultado

2018 Melhor Roteiro em Série 
Dramática

Killing Eve
Indicado

2019

Melhor Série Dramática (como 
produtora)

Indicado

Melhor Atriz em Série de 
Comédia

Fleabag Venceu

Melhor Roteiro em Série de 
Comédia

Venceu

Melhor Série de 
Comédia (como produtora)

Venceu

Emmy Awards

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmy_do_Primetime_de_melhor_roteiro_em_s%C3%A9rie_dram%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Killing_Eve
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmy_do_Primetime_de_melhor_s%C3%A9rie_de_drama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmy_do_Primetime_de_melhor_atriz_numa_s%C3%A9rie_de_com%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fleabag
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmy_do_Primetime_de_melhor_roteiro_em_s%C3%A9rie_de_com%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmy_do_Primetime_de_melhor_s%C3%A9rie_de_com%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmy_do_Primetime


Ano Categoria Série Resultado

2017

Melhor Performance 
Feminina em um 

Programa de 
Comédia

Fleabag Venceu

Ano Categoria Série Resultado

2016
Melhor Atriz 
em Série de 

Comédia
Fleabag Indicado

Critics' Choice Television Awards]

BAFTA Television Awards

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fleabag
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fleabag
https://pt.wikipedia.org/wiki/Critics%27_Choice_Television_Awards
https://pt.wikipedia.org/wiki/British_Academy_Television_Awards


Ano Categoria Série Resultado

2017 Melhor 
Performance 
Individual em 
Comédia

Fleabag

Indicado

2019 Venceu

Television Critics' Association (TCA Awards)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fleabag


A ANÁLISE SEGUE QUE AS PALETAS DE COR VÃO MUDANDO CONFORME A CONFIANÇA DA 
PERSONAGEM.

Fleabag, é uma mulher que sofre a perda da mãe, conflito familiar com o pai que se casa 
novamente e uma irmã , que ela parece gostar , mas tem dificuldades de externar este 
sentimentos que aqui não fica muito claro.

Mas a personagem fala com a câmera, ou seja quebra a quarta parede e envolve o público como 
seu confidente mais fiel.

A serie tem momentos engraçados que ela compartilha olhando com a câmera falando sua 
impressão.

Os diálogos são claros e os sentimentos sempre estão a flor da pele.

Fleabag fala abertamente sobre sexo, suas paqueradas são engraçadas, seu namoro são cheio de 
pitadas de conflitos e que não geram muitas expectativas, somente viver o momento.

Quando chega na parte do pai fica confuso  seus sentimentos.



A PALETA BEGE SEMPRE QUE A CENA QUANDO A ATRIZ ESTA CONFIANTE, ESTA NO COMANDO DO 
SEUS SENTIMENTOS









A paleta verde 
aparece quando 

a personagem 
esta analisando 
uma posição de 

ser aceita , o 
verde aparece 

em algumas 
cenas como 

coadjuvante do 
bege.









É uma palestra sobre feminismo, 
a paleta vai dos tons escuros, 
vermelho bege



Paleta do que ela é dona junto com a amiga .
Paletas claras .



Com o pai o sentimento vai desde o escuro ate 
a paleta vermelha , rosa, verde  e o bege não 
aparece concluindo que esta fora do seu 
controle emocional.





14,13% a maior cor 
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