
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



que nos viu reunidos em várias cidades 
durante a última década. 

Não importa se estamos em Londres, 
Veneza, Cannes ou Toronto: uma conver
sa com Woody Allen nunca é a mesma, 
suas respostas nunca se repetem. Apenas 
o tom permanece o mesmo. Seus pen
samentos são o resultado de uma vida 
que muitos considerariam desejável, mas 
para ele não é nada mais que um em
penho doloroso e sem significado - um 
empreendimento horrível que por fim 
não leva a nada. 

É uma tese surpreendente para um ho
mem que é amplamente considerado um 
dos diretores mais influentes de todos os 
tempos - e que é também extremamen
te prolífico: desde 1969, Allen dirigiu um 
filme quase todos os anos, colecionando 
mais prêmios e indicações que Charlie 
Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd 
juntos. Ele tem mais indicações aos Os-
cars (14) por sua escrita do que qualquer 
outra pessoa, dirigiu 15 atores diferentes 
em atuações indicadas ao Oscar e, é cla
ro, consistentemente, se recusou a par
ticipar da cerimônia ou reconhecer suas 
vitórias no Oscar. 

Sua vida particular também é conhe
cida por criar ondas. Ele namorou Diane 
Keaton, Mia Farrow e, desde 1997, está 
junto com sua enteada não oficial Soon-
-Yi Previn, com quem adotou mais dois 
filhos (Frank Sinatra, famosamente, ofe
receu a Farrow quebrar as duas pernas 
dele quando o caso se tornou público). 

O motivo para essa falta de habili
dades sociais pode ser as várias neuro
ses que o impedem de levar uma vida 
normal fora dos filmes. Dizem os boatos 
que o diretor, agora com 76 anos, tem 
realmente medo de multidão, altura, luz 
do sol, doenças, germes e - de acordo 
com o próprio Allen - é completamente 
incapaz de ver o lado brilhante da vida. 

Ainda assim, conversas com Woo
dy Allen não apenas são altamente 
cultas e divertidas, mas também são 
fascinantes em seu próprio contex
to. É uma chance rara de conversar 
com uma das maiores mentes do nos
so tempo - um visionário perturba
do e ansioso, único em sua atitude. 
Quem mais poderia ser um candida
to ideal para montar um guia de A 
a Z composto das melhores declara
ções de nossas sessões de entrevistas? 
Um passeio por uma vida especial. 

Talvez seja um clichê o fato de que 
comediantes bem-sucedidos sofreram, 
mas minha experiência me ensinou 
que isso é verdadeiro. Dê uma olhada 
na biografia de grandes comediantes 
e palhaços, pergunte a suas famílias e 
esposas. Independentemente de quem 
você está falando, se Buster Keaton, 
Charlie Chaplin ou os irmãos Marx, 
todos sofreram durante a vida toda. 

Se você conversar com minha esposa 
ou com alguns amigos, eles lhe diriam 
que tudo está além de mim. Por 
sorte eu tenho o talento de divertir 
as pessoas. Quando estudava, era 
péssimo aluno, todos os meus amigos 
seguiram em frente e se tornaram 
médicos e advogados. Eu fui expulso 
da escola. Fiz do meu talento uma vida 
bastante prockitiva para mim, mas não 
sou bom em mais nada. Não sou bom 
em passar pela vida. Mesmo as coisas 
mais simples - fazer o check-in em um 
aeroporto ou hotel, cuidar dos meus 
relacionamentos com outras pessoas, 
ir caminhar, fazer trocas em uma loja 
-, essas coisas que são brincadeira 
de criança para alguns são 
traumáticas para mim. 

Choro no cinema o tempo todo. É 
provavelmente um dos únicos lugares 
onde choro, porque tenho dificuldade 
para chorar. Em Hannah e Suas Irmãs 
havia uma cena em que eu deveria 
chorar, e tentaram de tudo, mas foi 

impossível. Jogaram aquela coisa 
nos meus olhos e eu não conseguia 
chorar. Mas no cinema caio no choro. 
Parece mágica. Vejo o fim de Ladrões 
de Bicicleta ou Luzes da Cidade. 
É o único lugar. Nunca no teatro, 
e quase nunca na vida. 

Se pudesse chegar aos 100 anos de 
forma positiva, então gostaria de 
chegar lá. Não quero chegar aos 
100 com uma bengala de alumínio, 
babando. Meu relacionamento com 
a morte permanece o mesmo: sou 
fortemente contra ela. Tudo que 
posso fazer, no entanto, é escrever. 
Felizmente meus pais viveram bastante, 
então talvez isso seja bom para mim, 
não sei. Mas sou um grande covarde. 
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Vivo em Nova York, que é uma 
cidade de estilo europeu, certamente 
mais que a Califórnia. Quando era 
jovem, aos 18 ou 19 anos, e queria 
entrar para o cinema, o cinema 
europeu tinha um impacto muito 
grande sobre nós, de Nova York. 
A cada semana assistia a um novo 
filme de Bergman, Godard, Truffaut, 
e eram muito superiores ao lixo que 
Hollywood estava fazendo. Às vezes 
Hollywood fazia um filme bom, mas 
muito raramente. Para cada filme 
bom havia 100 que eram infantis. 
Não recebíamos os filmes europeus 
ruins; víamos apenas o crème de 
la crème. Cresci adorando Fellini, 

Kurosawa. Então é possível que isso 
tenha influenciado, sem um esforço 
consciente, o estilo dos meus filmes. 
Como um músico que ouve Coleman 
Hawkins durante a vida toda. 
Ele não o imita, mas quando 
toca parece que sim. E sinto que 
derivei do cinema europeu. 

Nunca me vejo como uma pessoa 
famosa. Sempre vejo as coisas como 
muito, muito menos glamurosas que 
isso. Levo uma vida extremamente 
comum de classe média. Não levo 
uma vida de boêmio, em que acordo 
de manhã e moro acima de um café e 
encontro intelectuais. Nada disso. 
A meu redor estão corretores de ações 
e bancários onde moro em Nova York. 
Acordo de manhã e levo as crianças 
para a escola e volto para casa e 
escrevo, pratico clarinete, me exercito 
na esteira. Sabe, caminho, assisto 
a um jogo de basquete. É uma vida 
bastante "nada" se comparada ao 
que você pensa. "Oh, você é famoso 
e trabalha com cinema. Deve haver 
festas todas as noites com astros do 
cinema e conversas com escritores." 
Mas não é assim. 

Acho que envelhecer é uma porcaria. 
Não há vantagem em envelhecer. 
Você não fica mais esperto, não fica 
mais sábio, não fica mais alegre, não 
fica mais gentil, nada bom acontece. 
As costas doem mais, fica com mais 
indigestão, a visão não é tão boa. 
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Não sou um bom músico - e não estou 
dizendo isso apenas para parecer 
modesto. Costumava reunir meus 
amigos em casa uma vez por semana 
para tocar. Da mesma maneira como 
algumas pessoas jogam pôquer para 
relaxar, eu tinha o clarinete. A certa 
altura alguém sugeriu que fizéssemos 
nossas noites musicais em um cabaré. 
Então recebemos nossas primeiras 
ofertas da Europa. Cedi e deixei 
tudo tomar seu curso natural. Agora 
tocamos em casas de show e ópera 
na frente de milhares de pessoas, e 
realmente não sei como aconteceu. 
Provavelmente as pessoas vêm porque 
conhecem meus filmes e gostariam 
de me ver. O que tocamos não é tão 
importante. Até me sinto um pouco 
culpado. Uma vez fiz um show 
com ingressos esgotados em Paris 
logo depois que uma lenda do jazz 
terminou de tocar para um punhado 
de pessoas. Simplesmente faço meu 
melhor, mas aparentemente isso é bom 
o suficiente para nossa plateia. 
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Um homem consegue amar duas 
mulheres ao mesmo tempo? Mais 
de duas [ri]. Acho que sim. Acho 
que todas essas possibilidades são 
verdadeiras. É por isso que o romance 
é algo muito difícil e doloroso, algo 
muito trabalhoso e complicado. 
Você pode estar com sua esposa, 
alegremente casado, e então conhece 
uma mulher e a ama. Mas ama sua 
esposa também. E também ama aquela. 
Ou se ela conheceu um homem e ela 
o ama e ama você. E então conhece 
outra pessoa e agora são três [ri]. 
Então por que só uma pessoa? Acho 
que é importante se controlar, porque 
do contrário a vida fica complicada 
demais, mas geralmente o impulso 
existe para as pessoas. Alguns dizem 
que a sociedade deveria ser mais 
aberta. Isso também não funciona. 
Acho que todos saem perdendo. Se 
você perseguir a outra mulher, é 
uma situação na qual irá perder, e 
não é bom para seu relacionamento 
ou casamento. Se seu casamento for 
aberto e você tiver permissão, também 
não é bom. Não há nenhuma maneira, 
no fim das contas, de ser feliz, a menos 
que tenha muita sorte. 

Evito dificuldades o máximo possível. 
Estou sempre filmando. Assim que 
termino um projeto, imediatamente 
começo a escrever o próximo. 
Fazer alguma outra coisa simplesmente 
não faz sentido. Trabalho na mesma 
máquina de escrever Olympus desde 
os 16 anos - e ainda parece nova. 
Todos os meus filmes foram escritos 
naquela máquina, mas até pouco 
tempo não sabia nem trocar a fita 
de tinta sozinho. Às vezes convidava 
pessoas para jantar em casa 
apenas para que trocassem 
a fita. É uma tragédia. 

O cara velho frequentemente fica com 
a garota nos meus filmes. É um bom 
truque para drama e para risos. Fiz 
41 filmes e usei esse truque várias 
vezes. É bom para conseguir risadas e 
um tipo bom de provocação. Fiz anos 
atrás em Manhattan, porque quando 
estávamos escrevendo o filme achamos 
que seria uma ideia engraçada. 
E usei novamente com Larry David 
muitos anos mais tarde, porque pensei 
que seria engraçado. Gosto disso, me 
dá algo sobre o qual escrever. 
Quando estou em casa tentando 
pensar em cenas dramáticas ou cenas 
cômicas, isso me dá algo de onde 
consigo tirar situações boas e boas 
piadas, então gosto. 

Nunca sei se um filme meu será bem-
-sucedido. É uma questão de pura 
sorte. Faço cada filme esperando 
fazer um ótimo filme. Alguns ficam 
bons, outros menos bons, como 
com todos os diretores. Por alguma 
razão, e você não consegue saber 
disso com antecedência, uma plateia 
irá aceitar um filme. Simplesmente 
sentem simpatia por ele. Nos Estados 
Unidos, anos atrás, quando fiz Annie 
Hall, simplesmente adoraram. Foi algo 
emotivo; simplesmente amaram o filme. 
Fiz filmes melhores que aquele. Filmes 
que foram muito bem recebidos, que 
tiveram boas críticas e que as pessoas 
foram ver. Mas aquele tinha algo extra, 
que não fui eu quem colocou, mas por 
sorte as pessoas simplesmente amaram. 
Às vezes você faz um filme e não é que 
as pessoas curtem, ele toca em algum 
nervo nas pessoas e elas adoram mais 
que seu último filme ou mais que seus 
últimos dez filmes. 
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Você depende muito mais da sorte do 
que pensa. As pessoas dizem que, se 
quiser ter um bom relacionamento, 
tem de trabalhar nele. Mas você 
nunca escuta isso sobre qualquer 
coisa de que realmente goste, sobre 
velejar ou ir a jogos de futebol. Você 
nunca diz: tenho de trabalhar nisso. 
Você simplesmente adora. Não pode 
trabalhar em um relacionamento, não 
pode controlá-lo. Se não tiver sorte, 
deve estar preparado para algum grau 
de sofrimento. É por isso que a maioria 
dos relacionamentos é muito difícil e 
tem algum grau de dor. As pessoas 
ficam juntas por preguiça, elas não 
têm energia. Elas têm medo de ficar 
sozinhas, ou têm filhos. 

A parte da filmagem é fácil. Onde 
você falha o tempo todo no cinema, 
ou 99% das vezes, é no roteiro. Ele é 
o problema. Se você tem um roteiro 
realmente bom, pode dar a um diretor 
medíocre e ele vai conseguir, sabe, 
um filme não ruim. Se tiver um roteiro 
ruim e der ao melhor diretor do 
mundo, irá ficar bonito, mas nunca 
irá se interessar por ele. 

Para mim há dois tipos de pessoas. O 
primeiro tipo são aquelas que têm um 
panorama trágico sobre as coisas, mas 
que ainda funcionam bem. Os outros 
têm uma perspectiva ainda mais trágica 
e então têm de tirar sarro de seu 
próprio infortúnio a fim de conseguir 

viver. Acham a vida tão horrível que, 
se não estivessem sempre fazendo 
piadas sobre quão horrível ela é, iriam 
se matar na hora. Para mim não é uma 
questão de "engraçado" ou "trágico"; 
em vez disso, acho que é uma questão 
de "trágico" ou "muito trágico". Os mais 
trágicos são os que tentam usar piadas 
a fim de escapar de uma situação 
desagradável, mas não conseguem. 

A vida está cheia de momentos que 
são bons - ganhar na loteria, ver uma 
linda mulher, um ótimo jantar -, mas 
a coisa toda é trágica. É um oásis 
bastante agradável. Pegue um filme 
como O Sétimo Selo, de Bergman, é um 
filme de grande tragédia, mas há um 
momento quando ele está sentado com 
as crianças e tomando leite e comendo 
morangos silvestres. Esse momento 
maravilhoso passa, e você volta para 
o que a existência realmente é. 

As pessoas nas ruas são muito legais. 
Pessoas na rua, se odiarem meu filme, 
não dizem nada e simplesmente vão 
embora. Geralmente apenas falam 
com você se tiverem algo bom 
para dizer. Tenho certeza de que 
muitos devem se sentir bravos ou 
desapontados, mas não vêm dizer: 
"Quero meu dinheiro de volta!" 
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Text Box
Fonte: GQ Brasil, São Paulo, n. 17, p. 116-122, ago. 2012. 




