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Curadoria acanhada demais
atrapalha Festival de Curitiba

Entrevista

Estórias de Mia Couto

● Vício
Frenético
De 1992, virou
clássico ao
retratar a saga
de um policial
obcecado por
justiça. Scorse-
se o incluiu
entre os dez
melhores
filmes dos
anos 90

● Sedução e
Vingança
De 1981, este
suspense
conta a
história de
uma jovem
que, após ser
estuprada,
passa a seduzir
e matar seus
admiradores

● Napoli,
Napoli,
Napoli
De 2009, é o
primeiro
documentário
de Ferrara e
investiga a
dura e violenta
realidade da
cidade do sul
da Itália

CINEMA DA
INTENSIDADE
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ABEL FERRARA E A
RELIGIÃO DA INTENSIDADE
CCBB. Rua Álvares Penteado
112, 3113-3651. R$ 4.
De 25/4 a 6/5.

Flavia Guerra

Abel Ferrara não tem fama de ser
dos entrevistados mais dóceis. Fa-
zendo jus à sua cinematografia, o
diretor de filmes como Vício Fre-
nético é uma figura surpreenden-
te. Em conversa com o Estado
na semana passada, por telefone
de Nova York, onde nasceu e mo-
ra, questionou tanto quanto foi
questionado. Às vésperas de em-
barcar para o Brasil pela primeira
vez, onde ganha mostra inédita,
contou que espera, além de uma
“experiência mágica”, encontrar
produtores e distribuidores para,
quem sabe, coproduzir e distri-
buir seus filmes no País.

É assim, de forma despudora-
da e incisiva que este nova-ior-
quino do Bronx lida com o mun-
do, o cinema e, claro, as pes-
soas. Abel Ferrara e a Religião da
Intensidade, mostra que o CCBB
promove neste mês e em maio,
é rara oportunidade para ver ou
rever os longas que fizeram de-
le o mestre de um cinema im-
perfeito, mas sempre intenso.

A maratona cinéfila começa
amanhã em Brasília, passa pelo
Rio (17 a 29) e chega a São Paulo
dia 25, onde permanece até 6 de
maio. Ao todo, serão 24 longas,
incluindo Vício Frenético, O Rei
de Nova York e O Enigma do Po-
der, três curtas e dois episódios
da série Miami Vice. Ferrara,
que se prepara para rodar em ju-
nho seu novo filme, participará
de debates com o público nas
três capitais. Entre vários assun-
tos, quer falar de seu atual proje-
to, uma série para a internet: Piz-
za Connection (www.vicetv.
com). Mais que fazer “só cine-
ma”, para ele o importante con-
tar uma boa história.

Ferrara é um dos mais contro-
versos e polêmicos diretores do
cinema contemporâneo. Explo-
ra como poucos o universo dos
dramas humanos permeados
por realidades violentas, em
que policiais corruptos, assassi-
nos psicóticos, vítimas com se-
de de vingança, viciados, trafi-
cantes e até religiosos vivem his-
tórias de vingança, suspense, su-
peração, sexo e amor.

● É sua primeira vez no Brasil?
Sim. Sei muito pouco sobre o
Brasil. Tudo que posso esperar
é que seja um experiência mági-
ca. Meu guru, aliás, é brasileiro.

● Guru espiritual? Você segue
alguma religião?
Sou de origem católica mas te-
nho praticado o budismo. Ouvi
dizer que o Brasil é um país em
que há muita mistura.

● Você é descendente de italia-
nos e irlandeses. Napoli, Napoli,
Napoli foi um retorno às origens?
Sim e não. Sim porque tenho
raízes italianas, mas Nova York
é a minha realidade.

● Porque fazer um documentá-
rio? Seu primeiro, aliás.
Porque era o projeto original. O

cinema é sempre documental.
E Napoli Napoli Napoli nem é
um documentário puro. Perce-
bemos que era impossível fil-
mar a história do submundo de
Nápoles sem escrever e usar a
ficção. E acabamos dramatizan-
do o filme. Você gosta dele?

● Gosto. Esta realidade dos jo-
vens sem oportunidades que
caem no crime, os brasileiros
conhecem bem. É também uma
realidade que você conhece e
que filma muito.
Sim. Gosto de investigar a natu-
reza das pessoas, principalmen-
te em condições inóspitas. É is-
so que mais me interessa.

● E já trabalha no filme novo.
Sim, sobre Dominique Strauss-
Kahn. Você o conhece?

● Sim. Como vai estruturá-lo?
Você sabe mesmo quem é ele?
Se sabe, me diga quem ele é.

● É francês, ex-diretor do FMI,
está sendo processado por assé-
dio sexual...E quero saber de sua
espectativa para dirigir Gérard
Depardieu neste papel polêmico.
É um trio explosivo, você,
Strauss-Kahn e Depardieu.
Vai ser um filme sobre política,
sexo e poder. Não é só sobre
Strauss-Kahn. É sobre pessoas
que têm este tipo de vida. E Isa-
belle Adjani também vai estar
no filme. Estou muito animado!

● Você é perfeito para o filme.
Talvez. Sempre me interessei

de fato por este universo. Filma-
remos em junho, em Washing-
ton, Nova York e Paris.

● O que mais gosta nesta ideia?
Da oportunidade de poder fil-
mar a natureza das relações hu-
manas. Entre marido e mulher,
como com Bill e Hillary Clin-
ton... É isso que me seduz.

● O nome da mostra dedicada a
você no Brasil é Religião da In-
tensidade. Gosta do nome?
Sim. Como falei, de certa forma,
tudo é documentário. Quando
filmo, filmo um personagem em
relação a uma realidade. Gosto
de fazer com intensidade para
que seja o mais real possível.

● De onde vêm suas ideias?
Esta é a pergunta mais difícil do
mundo. De onde vêm as suas?
Quem é que sabe de onde as
ideias vem? Vêm do mundo exter-
no, vêm de dentro de mim. Do
que eu observo. Vem de tudo. De
eu pensar se vai funcionar na te-
la, em uma sala escura e fechada.

● Mas quando penso em seus fil-
mes, com violência, sexo, perdão,
me parecem um quebra-cabeça.
Vêm de cada momento da vida,
de todos os lugares. Por isso é
um quebra-cabeça.

● Você gosta de filmar com jovens?
Sim. Não ensino nada para eles.
Simplesmente aprendemos
quando trabalhamos juntos.
Não interessa quantos anos se
tem, mas o que está no coração.
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“

“

FILIPE ARAUJO/AE

Polêmico. “Ao filmar a
realidade do personagem,

fazemos de todo filme
um documentário”

“GOSTO DE FILMAR A

NATUREZA DAS

RELAÇÕES HUMANAS,

COMO O QUE SE PASSA

ENTRE MARIDO E

MULHER, COMO COM

BILL E HILLARY

CLINTON... É ISSO QUE

ME SEDUZ NO CINEMA”

CINEASTA

MAIS QUE A HISTÓRIA DE

STRAUSS-KAHN, MEU

PRÓXIMO FILME É SOBRE

A RELAÇÃO ENTRE

PODER, POLÍTICA E SEXO.

SOBRE PESSOAS QUE

VIVEM ESTA VIDA. E VOU

FILMAR COM DEPARDIEU.

ESTOU MUITO ANIMADO.”

O controverso
Abel Ferrara
vem ao Brasil
para participar
de mostra e
prepara filme
sobre o francês
Dominique
Strauss-Kahn

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Abel Ferrara
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2012, Caderno 2, p. D1.




