




Nas últimas eleições presiden-
ciais norte-americanas, quando a mídia se es-
pantou com a vitória do republicano George
W. Bush, os conservadores acusaram a indús-
tria do entretenimento de estar "desconecta-
da" da realidade da "América Profunda",
aquela que vive longe do bri lho, do glamour e
da vanguarda cultural das cidades das costas
dos Estados Unidos. Pois se há um homem
que prova que a tese está errada, este res-
ponde pelo nome de Robert Rodriguez.

Como o presidente de seu país, o diretor
norte-americano de 37 anos prefere passar a
maior parte do tempo em seu rancho no Te-
xas, mas suas ações fazem sucesso em outro
lugar, maior e mais importante — não Was-
hington, mas Hollywood. "E as semelhanças
terminam aí", avisa Rodriguez nesta entrevista
concedida numa suíte do hotel Four Seasons,
em Beverly Hills . Vestido "a caráter", como ele
diz - calça Wrangler e chapéu de caubói, ja-
queta de couro com motivos do estado do sul
—, ele falou de Sin City, seu novo filme, que

estréia neste semestre no Brasil. Trata-se de
uma revolução na maneira de adaptar histó-
rias em quadrinhos para o cinema: filmou-se
quadro por quadro a graphic novel homônima
tal qual imaginada pelo autor, Frank Miller —
uma grande cidade em que os bandidos são os
mocinhos, como em todo filme noir.

Rodriguez apareceu no mundo do cinema em
1992 com um filme debaixo do braço, que ele diz
ter custado US$ 7 mil e feito entre amigos. Era El
Mariachi , que lhe abriu as portas dos grandes
estúdios. Logo veio o bem mais caro - e com An-
tônio Banderas no elenco — Desperado (1995);
Um Drinque no Inferno (1996), que lhe valeu a
amizade e a parceria artística com Quentin Ta-
rantino, existente até hoje; e The Faculty (1998),
que revelou a brasileira Jordana Brewster.

Mas foi com a trilogia Spy K ids , que inclui
videogame, que seu nome passou a ser res-
peitado na cidade das bilheterias. Juntos, os
filmes já renderam mais de US$ meio bilhão e
deram liberdade para que seu autor criasse
como faz seu modelo confesso, George Lucas,
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de Guerra nas Estrelas. Ambos detêm os di-
reitos de seus títulos, são defensores da cau-
sa digital e preferem fazer quase todo o pro-
cesso de captação de imagens e de pós-pro-
dução em seu próprio terreno, seja no norte
da Cal i fórnia , como Lucas, seja no sul do Te-
xas, como Rodriguez. Tal independência deve
ganhar novo impulso agora, com o sucesso
anunciado e esperado de Sin City. A seguir, o
diretor explica como chegou lá:

BRAVO!: Descontada a tecnologia e o san-
gue, Sin City é basicamente um filme noir.
Esse gênero o atrai?
Robert Rodriguez: Muito. Sempre quis fazer
um fi lme noir. Sou fã dos livros de Raymond
Chandler (1888-1959, autor da série de livros
com o detetive Philip Marlowe) e Dashiell
Hammett (1894-1961, o grande nome do gêne-
ro, autor do clássico O Falcão Maltês), mas
não queria simplesmente adaptar uma histó-
ria dos anos 40. Não queria parecer nostálgi-
co. Então li Sin City, a graphic novel. Gosto

de pensar no lado negro das pessoas, e essa
história renovou o gênero tanto no enredo
quanto visualmente. Ela está muito além do
que qualquer coisa que as pessoas estavam
fazendo no cinema na época de seu lança-
mento (1986). Foi assim que surgiu a idéia do
filme. Agora, com todos os novos efeitos es-
peciais disponíveis, consegui fazer o que que-
ria quando desenhava storyboards para o ci-
nema. Tentei fazer o caminho inverso, trans-
formar um filme em uma graphic novel. Os
quadrinhos estavam dando um banho no ci-
nema, nós tínhamos de reagir.
O filme está sendo considerado um divi-
sor de águas — nunca mais uma HQ vai ser
adaptada para o cinema sem levá-lo em
conta. Era essa sua intenção?
Por mais ambicioso e arrogante que possa pa-
recer, era. Queria que o filme tivesse tantas
inovações quanto as graphic novels tiveram
quando Will Eisner lançou Um Contrato com
Deus, no final dos anos 70. Estou me sentindo
como um oportunista que acabou de dar uma



Uma dupla dinâmica
Um artigo recente na provocativa revista

eletrônica The Simon trazia em seu título O
Mito de Robert Rodriguez. Polêmica à parte,
há uma certa razão aí. Rodriguez não é um
cineasta à altura de Quentin Tarantino e Ro-
ger Avary, para ficar apenas entre seus ami-
gos, ou mesmo de Alejandro González Iñar-
ritu e Alfonso Cuarón, para ficar apenas na
fronteira Tex-Mex. Nesse sentido, ele está
mais para George Lucas do que para Steven
Spielberg.

Ou seja, é um diretor técnico, que vai en-
trar para a história como alguém que empur-
rou os limites do cinema e desenvolveu no-
vas tecnologias e maneiras de filmar, como
provou na cinessérie Spy Kids. Mas, que fi-

que claro, um técnico criativo, como Lucas.
Eis sua parte em Sin City: ele viabilizou a
obra de um visionário, e este visionário aten-
de pelo nome de Frank Miller.

É da cabeça do quadrinista norte-ameri-
cano que sai o jorro que forma a cidade po-
dre, a Cidade-Pecado, com seus tiras hones-
tos (Bruce Willis), brutamontes desfigurados
mas de bom coração (Mickey Rourke), pro-
motoras públicas de fio dental (Carla Gugi-
no) e meninas que se deitam por dinheiro à
noite e matam por diversão durante o dia
(Jessica Alba, Jamie King...).

Em Sin City, porém, um não existiria sem o
outro: 124 minutos depois, a expressão "du-
pla dinâmica" volta a fazer sentido. - SD



idéia genial adaptar Sin City!". E eu digo: "Pois
é, me ocorreu...". Como se eu não fosse com-
pletamente viciado em quadrinhos e não com-
prasse os livros há 12 anos. Eu sempre andei
dizendo que adoraria fazer um filme noir. Só
demorou uma década para eu perceber que
era só juntar as duas coisas.
Como é dirigir uma cena em que os princi-
pais elementos não são visíveis?
Um exercício de abstração. Nós filmávamos tu-
do com o fundo verde e depois colocávamos os
cenários digitalmente, em várias camadas. As-
sim, primeiro você coloca as cores metálicas e
brilhantes, que roubam muita luz, depois todos
os tons que vão entre o preto e o branco. É um
trabalho algo insano, e eu não queria que ficas-
se parecendo um filme normal em preto-e-bran-
co. Os filmes PGB são na verdade branco e cin-
za, têm muitos tons claros de cinza, por isso fi-
cam com um ar um pouco sem graça. Mas os de-
senhos do Frank são escuros, cheios de preto, e
eu queria exatamente esse visual para o filme.

Como foi trabalhar com Frank Miller? Ele
tem fama de difícil.
Na hora em que ele topou fazer o filme, o fez de
coração aberto, então não tive nenhum proble-
ma. O difícil foi antes, tive de achá-lo, o que foi
uma saga, e depois conseguir que ele visse o
que eu pretendia fazer. Quando viu, quis fazer
o filme na hora. Ele não gosta de Los Angeles,
já trabalhou no cinema aqui (foi roteirista de
Robocop 2) e não gostou da experiência. Então,
se eu tivesse feito Sin City aqui, teria sido mui-
to mais difícil convencê-lo.
E como foi a participação dele na direção
do filme?
Como ele é o criador de tudo, os atores podiam
perguntar a ele por que tal personagem estava
fazendo isso ou aquilo, aquelas coisas de ato-
res. Frank também tinha vários nomes em men-
te para os papéis. Mickey Rourke e Bruce Willis
foram escolhas dele.
Por que você escolheu essas três histórias
entre as mais de nove que compõem a gra-
phic novel!
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grande sorte. As pessoas me dizem: "Que



Eu li todos os livros de novo, escolhi um e fiz o ro-
teiro transcrevendo exatamente o que estava no
livro. Deu 50 páginas, o equivalente a pouco mais
de uma hora de filme. Não era suficiente. Então
decidi contar três histórias que dessem às pes-
soas uma idéia mais completa do que trata Sin
City. E essas três histórias tinham os personagens
que mais se encontram, elas podem ser contadas
como se fossem uma grande história. Mas tem
outras que eu adoraria contar.
Como aconteceu de Quentin Tarantino diri-
gir uma cena do filme?
Eu queria muito que ele experimentasse o equi-
pamento digital, que ele nunca havia usado. Ele
estava fazendo Kill B i l l , uma filmagem que demo-
rou horrores, e eu vivia dizendo que ele devia fa-
zer em digital, muito mais rápido. Mas Quentin é
cabeça-dura, então o convidei para dirigir uma
cena do meu filme só para ele ver como é. Ele
veio e ficou abismado como o trabalho é mais rá-
pido quando você só tem de se preocupar com os
atores e suas performances. Resultado: adorou a
experiência, disse que foi reveladora.

Você é agora um diretor de Hollywood. Por
que continuar morando no Texas?
Porque não consigo fugir da indústria em Los
Angeles, ela está em todos os lugares, é muito
para mim. No Texas, fazer filmes é uma das ati-
vidades possíveis, mas há milhões de outras
coisas acontecendo, criação de gado, agricultu-
ra, política... Acho que o Estado é para mim o
que a Nova Zelândia é para o Peter Jackson (di-
retor da trilogia O Senhor dos Anéis) ou o que
o norte da Califórnia é para a Pixar e George
Lucas. Gosto de ficar distante do resto dessa
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gente para não poluir minhas idéias.

Sérgio Dávila é correspondente do jornal Folha de

São Paulo na Cal i fórnia .

Sin City, dirigido por Robert Rodriguez e Frank

Miller (participação especial de Quentin Taran-

tino em algumas cenas). Com Bruce Willis,

Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen, Nick

Stahl, Benicio Del Toro. Baseado na graphic no-

vel de Frank Miller. Estréia neste semestre.

Fonte: Bravo!, ano 8, n. 92, p. 50-56, maio 2005.




