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Oassassinodafuradeira (1979)

Com o nome de Jimmy Laine,
Ferrara estrela o terror em que se
prova discípulo empenhado da
sangria de John Carpenter e
George Romero. Tudo, porém, vem
a reboque de uma tensão
intimista. Reno (Ferrara) é um
artista plástico que, numa
encruzilhada criativa e de vida,
recorre a desalentador hobby:
trucidar pessoas com uma
ferramenta de uso portátil

OreideNovaYork (1990)

O grande valor da personificação
de Christopher Walken é o de
desmistificar um papel que
poderia cair na vala comum como
o de Frank White, um chefão com
visão social acirrada, emmeio a
uma vizinhança— com notórias
desavenças culturais e étnicas.
Na fila de bênção do chefão
(ora ultraviolento, ora capaz de
socializar com a massa), o
destaque está no luxo dos
coadjuvantes: de David Caruso
(CSI) a Laurence Fishburne
(Matrix), passando pelos
macabros Steve Buscemi
e Wesley Snipes.

Víciofrenético (1992)

Numa espécie de auge criativo,
com dedo em parte das ótimas
músicas criadas para a fita,
Ferrara materializa commais
clareza seus desafios diretos à
opressão religiosa. Um policial
(Harvey Keitel) mais do que
decadente, na verdade, à beira de
ser crucificado, observa, de modo
nada isento, os reflexos de um
duplo estupro em uma freira
resignada. A ebulição interna dele
— numa profusão lisérgica —
rende o direito de vilipendiar, e se
apequenar, numa afronta, cara a
cara , ao próprio Cristo.

Olhosdeserpente (1993)

Talvez numa das mais arriscadas
obras do diretor, pesa um clima
claustrofóbico e sinistro, com a
ação concentrada nos excessos de
problemas que cercam um diretor
(interpretado por Harvey Keitel, à
imagem de Ferrara) em pleno
processo de filmagem. Valendo-se
de um falso tom documental, o
diretor entrega ninguémmenos
do que Madonna para que um
colega de elenco (James Russo, de
Seduzida ao extremo e Garotos de
programa) se esbalde com a falta
de intimidade da ocasional atriz,
quase uma iniciante, em termos
dos violentos métodos nada
ortodoxos das cenas.

Maria (2005)

Cabe, logicamente, o paralelo
mais imediato com a polêmica
obra A última tentação de Cristo,
pela qual o diretor Martin
Scorsese (sempre motivo para
comparações com Ferrara) foi
repelido. Grande Prêmio do Júri
no Festival de Veneza 2005, aqui,
com um elenco all star, Abel
Ferrara comanda o tortuoso
caminho da atriz, feita por Juliette
Binoche, e que segue— com a
descrença de um apresentador de
tevê (Forest Whitaker) —, em
Israel, preceitos de vida da
personagem em construção:
Maria Madalena.

NapoliNapoliNapoli (2009)

Num reencontro com a Itália dos
ancestrais, o diretor escolhe uma
porta de entrada dolorosa, ao
expor justamente incontornáveis
mazelas da sulista Nápoles. Os
duros (e verídicos) relatos das
presidiárias que dão forma à fita
(com direito a encenações criadas
por dissidentes do crime) têm como
alicerce um estudo sobre algumas
das causas, econômicas e
arquitetônicas, de umpaís fraturado
pela impunidade damáfia.

OANTI-HOLLYWOOD
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» FELIPEMORAES

A
bel Ferrara não para quieto um segundo.
Passou um bom tempo sentado conversan-
do com cinéfilos na sala de cinema do CCBB,
onde esteve no último domingo à noite. O

debate, ponto alto da mostra que recupera toda a
carreira, deixou-o com as pernas duras, talvez. Ago-
ra, ele caminha rapidamente, os ombros largos ba-
lançando de um jeito engraçado — um tipo meio
gângster nova-iorquino —, e os braços pesados, mo-
vimentados em sequências velozes. Ele põe a mão
no bolso, rói o canto da unha e estica o cotovelo para
trás, como numa espreguiçadeira invisível. De tão
agitado, toma um espresso de pé, quase que de uma

Qualoestadodocinema independentehoje?
Há bons diretores, mas eles têm que provar que

são bons. Porque existem duas coisas: há a realização
e a distribuição do filme. Agora, a situação da distri-
buiçãoetodoonegóciosãosobrefilmesem3D,feitos
com milhões de dólares e para conseguir milhões de
dólares. Os filmes que eu amei, que me fizeram que-
rer fazer, os que espero fazer e os que quero ver, para
mim, não importa se 10, 10 mil ou 10 milhões de pes-
soas vão vê-los. Cinema é quando o capital e a arte se
encontram. Você pode conseguir uma imagem em
Mali ou Pequim e passar o seu ponto de vista para as
pessoas. Estamos vivendo num tempo incrível. Não
poderia imaginar isso quando comecei a fazer filmes.

AindaseconsideraumoutsiderdeHollywood?
Nem estou em Hollywood. Não tem nada a ver

comigo. Eu não vou lá. Houve um período em que
trabalhei lá, fiz dinheiro lá, fiz parte do mundo de
Hollywood, mas não estou lá agora. Meus filmes são
financiados na Europa. Trabalho na internet. Sou
um diretor nova-iorquino. Meu último filme (4:44
Last day on earth) foi financiado no Chile e na Fran-
ça. Hollywood é o último lugar no qual eu tentaria
levantar dinheiro para os meus filmes. Não quero
julgar ninguém, mas eu apenas não faço isso.

Muitagentegostadecompararoseu trabalho
comodeMartin Scorsese, tambémnova-iorquino.
Enxergaalgumaconexãoentreoseu
universoeodele?

Sou da geração que veio logo depois da dele.
Então, Scorsese, para a gente, era o link entre (Jo-
hn) Cassavetes e nós. Não vou julgar os filmes de-
le. É um mestre. E, sabe, não dá para vê-lo de ou-
tra maneira, senão como um cineasta brilhante.
Sou um aluno de Scorsese.

Hojeosenhorpareceaindamaispróximode
diretoreseprodutoreseuropeus.Achaque lá
ocinemaautoral évisto commais carinho?

Em Hollywood, no cinema americano, ninguém
é adorado. Quando você olha para os grandes

vez só. Quando separa os lábios e começa a falar so-
bre cinema, é o mais sereno e solidário possível.

Ferrara conversou com o Correio na penumbra
de um restaurante da 202 Sul. As fontes em tama-
nho grande do cardápio indicavam massas e ou-
tras delícias mediterrâneas. O cineasta de 60 anos
preferiu seguir a dieta leve de Shanyn Leigh, atual
mulher e atriz de alguns filmes dele: salada com
muçarela e bruschettas. Muita gente o chama de
herdeiro (rebelde) de Scorsese por seus dramas ur-
banos perversos e cruéis — como Vício frenético
(1992) e O assassino da furadeira (1979). Mas Ferrara

diretores, OrsonWelles e etc., eles foram todos des-
truídos por Hollywood. A América não é o lugar
onde o cinema é visto como forma de arte. Na Eu-
ropa, os cineastas são respeitados. Em Hollywood,
é como uma fábrica. Não é arte. Sou ligado a um
grupo pequeno de pessoas com quem trabalho, no
qual ajudo jovens diretores do meu bairro. Sou um
diretor que gosta de colocar a mão na massa.

Seus filmessãocheiosdesimbolismos religiosose
geralmente comentamaspectosdocristianismo,
comoculpae redenção.Como lidacomquestõese
cargasespirituais?

Acho que a espiritualidade dos cineastas cresce
na medida em que as pessoas se tornam mais espi-
rituais. Acho que não conseguiria ter feito 4:44, o
último filme, no passado. Não quero fazer Vício fre-
nético agora. Mas tudo é gerado por história e per-
sonagem. Por alguma razão, 90 minutos, três
atos… é uma medição arbitrária. Eu não sei.

Planeja fazer o documentário comoMittra. Qual a
sua relaçãocomogênerodenão ficção?

Nos últimos anos, fiz três. Sabe, todo filme, de
alguma maneira, é um documentário. É como o
novo filme que estamos fazendo, sobre Domini-
que Strauss-Khan, com o francês Gérard Depar-
dieu. Está em pré-produção. Retorno a ele assim
que eu voltar. Os caras devem estar loucos por lá,
sem saber onde eu estou.

não dá a mínima para o que acontece em Los An-
geles. Ele mora desde sempre no outro lado do
país, em Nova York, e financia seus trabalhos com
produtoras da Europa ou até da América Latina.

Ele planeja filmar um documentário sobre
Dharma Mittra, mestre brasileiro de ioga (e guru
de Shanyn) que vive em Nova York. Ferrara levanta
da cadeira, diz “mais alguma pergunta?”, distribui
abraços e sai sorridente, de volta às rotinas ansio-
sas com braços e mãos. Ele deve estar louco para
agarrar uma câmera.

Eosdiretoresquesãomaisoumenosdasua
geração, comoavaliaos trabalhos recentesdeles?
Ainda têmfeito filmespessoais?

(Quentin) Tarantino é um superstar. Spike Lee,
os irmãos Coen, Oliver Stone… (David) Lynch não
têm mais a mesma energia. É tão difícil fazer os fil-
mes, distribuí-los. Esses caras não têm mais ener-
gia nenhuma. Jim Jarmusch, um dos meus favori-
tos. Ele vive no meu bairro (Lower East Side, sudes-
te de NovaYork). É muito, muito difícil.

Oque temachadodos festivais europeus?
Eles têm que parar com essa coisa de smokings e

outras bobagens. Filmes são para as pessoas. Essa coi-
sa de tapete vermelho é do tempo em que tentavam
separar as coisas. É uma imagem errada que eles pas-
sam. As pessoas querem ver as estrelas. Ainda são par-
te de uma grandeza. Mas filmes sempre são maiores
que a vida. Angelina Jolie, eu a conheci antes de ser es-
trela. Era criança, mas ela sempre foi estrela. Acredite
em mim. Filmes são sobre pessoas. E isso eu acho que
você não pode tirar dos filmes.

Écomootítulodaquele filmedoNicholasRay,
Bigger than life (“maiorqueavida”)—em
português,Delíriode loucura (1956)…

É um exemplo perfeito. Tinha aquele filme que
ele tentava fazer, com os estudantes (We can’t go
home again, 1973). Estava lá quando ele estava en-
sinando. Ele era inacreditável. Era início dos anos
1970. Estava na universidade e estávamos rodando
pelos festivais. Eu o visitei. Ele era um maluco. Cal-
ças de couro, tampão num dos olhos. Ele não po-
deria fazer filmes em Hollywood. Eles não o finan-
ciariam. Eles não tinham respeito por um dos
maiores diretores. E ele estava criando o cinema
independente bem na frente deles.

ABEL FERRARA
Até domingo, no CCBB (SCES, Tc. 2). Entrada
franca mediante retirada de senha.
Informações: 3108-7600. Acompanhe a
programação no Roteiro.

ENTREVISTA//ABELFERRARA

www.correiobraziliense.com.br

Maria é umadas atrações damostraAbel Ferrara

Veja trailers de filmes.
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» RICARDO DAEHN


