




» Uma noite me reuni em casa com
uns amigos para assistir à edição de
Dario Argento para Despertar dos
Mortos, o clássico do George Ro-
mero. Sempre quis fazer um filme
de zumbis, mas nunca conseguia
pensar em um ângulo original.

Na manhã seguinte, acordei cedo
com uma ideia: será que alguém já
tinha feito um thriller do ponto de
vista dos zumbis? Fiquei surpreso
ao descobrir que não. Ao menos não
do jeito que eu queria fazer.

Na mesma hora, telefonei para
Alastair Kirton. Ele é um ator com
quem trabalhei num curta que diri-
gi. E ele é ótimo. Gosta de explorar
a cena e não se importa em tentar as
coisas até elas acontecerem.

Quando conteia tra
ma de COLIN, ele topou na hora. E
eu nem tinha escrito o roteiro... Bom,
daí por diante a história veio. Vive-
mos numa época em que rotular as
coisas como boas ou más não funcio-
na mais. Queria mergulhar no que
faz algo parecer maligno: é possível
sentir empatia por um monstro?

Levei dois meses desenvolvendo
essa história. Quando terminei, co-
mecei a disparar convites. Eu sabia
que seria possível rodar COLIN do
jeitinho que eu queria, usando so-
mente os equipamentos que tínha-
mos: duas câmeras amadoras da
Panasonic. Uma delas tinha mais
de seis anos de uso. Em 18 meses,
o filme estava pronto.

As pessoas me perguntam: como
fiz isso acontecer? Em primeiro lu-
gar, levantei o material que tinha
nas mãos. E eu tinha: um amigo
para filmar e eu mesmo.
Há uma grande comunidade de ar-
tistas em Londres. Boa parte dessas
pessoas quer viver o maior número de
experiências que puderem. Aí ficou
fácil. Elas topavam tranquilamente
interpretar zumbis por algumas ho-
rinhas do dia. Quando precisávamos
de figurantes, eu usava o Myspace
e o Facebook. Qualquer um, desde
que chegasse todo maltrapilho, esta-
va dentro. Marcava a cena para um
domingo e as pessoas apareciam.

Depois, tínhamos à nossa disposi-
ção um bocado de locações impres-
sionantes: as ruas. A caracterização
era uma questão a resolver. Custa-
ria dinheiro. Então, começamos a
pedir a maquiadores para trazerem
seu próprio material. Demos total
liberdade para criarem o zumbi que
quisessem.

Tivemos a maquiadora Michelle
Webb. Ela, que trabalhou na franquia
X-Men, usou nos nossos zumbis a
mesmíssima cola com que grudou
as costeletas de Wolverine em Hugh
Jackman. Ela foi valiosa para que C0-
LIN, apesar do orçamento minguado,
ficasse tão bem feito. Se não bastasse,
Michelle ainda deixou conosco todo
o seu equipamento e nos ensinou a
fazer nossos zumbis parecerem um
pouco menos toscos.

Filmamos como pudemos. Não
tiro dinheiro do cinema, tenho ou-
tro emprego. Qual? Eu diria que
meu trabalho diário é um trabalho
noturno. Ganho a vida numa em-
presa de táxis e aluguel de carros.

Eu editava o filme conforme o
filmava. Nunca pensei em oferecer
o filme a um estúdio. Queria provar
que era possível cativar o público
assim. E queria fazer isso sem gas-
tar um dinheiro que não tinha ou
depender da grana de terceiros.

Acho que consegui. Meu plano
agora é ganhar algum troco para
financiar uma produção com um te-
ma totalmente diferente. Ainda não
tive lucro, mas diria que não devo
ter muitas dificuldades em cobrir
os gastos, não acha? O que me leva
a sua inevitável pergunta: onde foi
que eu gastei US$ 70?

Bem, os US$ 70 não foram um
tipo de orçamento. Nada disso. Essa
soma acabou sendo a grana que gas-
tei em cacarecos para a produção.
Aquilo que não consegui empres-
tado. A despesa mais extravagante
foi com um pé-de-cabra. E, aliás,
nem foi tão caro. Eu achava que
a ferramenta tinha saído por US$
29,50. Mas você sabe que um dia,
quando estava em Cannes, fazendo
as contas, achei a notinha e dizia lá:
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pé-de-cabra, 11,99...'
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