
pos de internet, basta para que
Kick-Ass vire hit internacional.
Em meio a isso, o neo-herói es-
barra em três outros persona-
gens a caráter cujas intenções
ele demora a decifrar: Big Daddy
(Nicolas Cage), Hit Girl (Choë
Moretz, que tinha 11 anos na épo-
ca das filmagens) e Red Mist
(Christopher Mintz-Plasse, de
Superbad). A direção do longa fi-
cou a cargo de Mattew Vaughan,
que também participou da cria-
ção do roteiro e bancou boa par-
te da produção (leia ao lado).

Com forte influência de ga-
mes e mangás, Scott Pilgrim é es-
crita e ilustrada pelo canadense
Bryan Lee O’Malley, e teve o pri-
meiro de seus seis títulos lança-
do em 2004. Nele, o leitor é apre-
sentado a Scott, rapaz de 23 anos
que não tem em-
prego,toca guitar-
ra na banda de ro-
ck amadora Sex
Bob-Ombenamo-
ra uma colegial
de 17 anos – pelo
menos até conhe-
cer Ramona Flo-
wers, entregadora da Amazon.
com graças a quem se envolverá
na missão de derrotar sete inte-
grantes de uma tal Liga dos Ex-
Namorados do Mal.

Simultâneas. Tanto Kick-Ass
quando Scott Pilgrim mal tinham
ganhado forma como HQ quan-
do suas versões em filme come-
çaram a ser produzidas, o que de
cara já as diferencia de outras
adaptações de quadrinhos – o
longa-metragem de Quarteto
Fantástico (2005), só para ficar
em um exemplo, estreou quatro
décadas depois de os persona-
gens surgirem no papel. “Assim
que começamos a criar Kick-Ass,
soubemos do interesse para
adaptações”, diz Romita Jr. de
Nova York, por telefone ao Esta-
do, “mas ficamos céticos, por-
que isso acontece em Holly-
wood o tempo todo. Eles dizem
que querem e somem.”

Apesar de não encontrar um
grande estúdio que bancasse a
proposta superviolenta do fil-
me, o diretor Mattew Vaughan
insistiu. E começou a trabalhar
no roteiro enquanto Millar e Ro-
mita Jr. ainda criavam a graphic
novel. “Foi um processo simultâ-
neo, o que não acontece com fre-
quência”, lembra Romita Jr.
“Tanto que, na primeira metade
do filme, tudo lembra muito o
meu trabalho de arte na HQ.
Mas, como não fui rápido o sufi-
ciente, o filme foi concluído an-
tes, de modo que a segunda parte
ficou com visual bem diferente.”

Bryan Lee O’Malley também
sofreu os efeitos das filmagens
precoces de Scott Pilgrim. Tinha
lançado só o primeiro volume da
série quando o diretor Edgar Wri-

ght iniciou a adap-
taçãopara os estú-
dios da Univer-
sal.“Foi complica-
do continuar a es-
crever depois que
o roteiro foi feito,
e o elenco, esco-
lhido. Tive que to-

mar algum tempo para voltar a
ficar familiarizado com minha
própria versão dos persona-
gens”, conta O’Malley, em entre-
vista por e-mail ao Estado.

É claro que, com tantas simila-
ridades entre as duas produções,
não demoraram a surgir outras
relações. Quando Kick-Ass es-
treou no Reino Unido, em abril
deste ano, foi precedido por um
trailer de Scott Pilgrim. O perso-
nagem que luta contra os ex-na-
morados do mal de Ramona, por
sua vez, é mencionado no filme
de Mattew Vaughan. Até as per-
sonagens femininas mais fortes
de cada história têm semelhan-
ças. A jovem atriz Chloë Moretz
deu vida à Hit Girl, a verdadeira
heroína de Kick-Ass, usando uma
chamativa peruca rosa – uma das
tonalidades também adotada
nos cabelos de Ramona Flowers
(Mary Elizabeth Winstead) em
Scott Pilgrim.

MIÚDA, LETAL, BOCA-SUJA E SEDUTORA

“Foi difícil continuar a

HQ depois que o filme

foi feito”, diz o criador

de Scott Pilgrim

Jotabê Medeiros

Como explicar o sucesso do
maior hit cinematográfico indie
da temporada, Quebrando Tudo
(Kick Ass)? Bom, para simplifi-
car, é só apontar para a atriz-mi-
rim Chloë Moretz, de 11 anos,
que faz a personagem Hit-Girl
no filme (foto). Fofa, adorável, vi-
rulenta, cruel, boca-suja: ela é
simplesmente um arraso.

Mas é claro que tem mais. No
mundo absolutamente binário
de Dave Lizewski (Adam John-
son), nada acontece a não ser a
patacoada habitual da cultura
pop: gibis de super-heróis, séries
como Lost e Ugly Betty, filmes de
John Woo, o melhor de Sin City.
“Meu único superpoder era ser
invisível para as garotas”, diz Da-
ve, num balanço de sua vida co-

mum de adolescente.
Para chamar a atenção, ele re-

solve se fantasiar de super-herói
e tentar escapar de sua vida ordi-
nária. “Sem poderes, sem res-
ponsabilidade”, pensa. Os “bad
guys”, no entanto, não pensam
da mesma forma. E o enchem de
porrada num estacionamento,
evento que é filmado e vira hit
instantâneo no Youtube.

Entra então em sua vida uma
dupla de malucos extraordi-
nários: Big Daddy (Nicolas
Cage) e sua filha Hit Girl. O
pai treina a menininha como
arma letal, e quando ela se dá
bem, a leva para tomar sorvete.
Resolvem “adotar” o desvairado
adolescente mascarado. Filhos
todos eles da cultura pop, dos ex-
cessos violentos do cinema de en-
tretenimento, revelam-se todos

órfãos. No caminho deles, há um
vilão de verdade, Frank (Mark
Strong, de Sherlock Holmes).

Feito com baixíssimo orça-
mento pelo diretor Matthew
Vaughn, Kick Ass é uma pequena
joia da cultura pop,
porque se diverte
com ela e suas
referências e

é ao mesmo tempo crítico e debo-
chado em relação aos que a le-
vam demasiado a sério. Metaci-
nema, só tem um único ator de
peso no elenco, Nicolas Cage,
curiosamente um desses astros
de aluguel que faz filmes esquecí-

veis em sequência. Capaz de rir
da própria decadência, ele re-

nasce no meio da molecada.
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