


telli, na World Encydopedia of Comics, compara
seu comportamento recluso ao do bilionário
norte-americano Howard Hughes.

Seus primeiros trabalhos surgiram na re-
vista alternativa Help!, editada pelo criador
da revista Mad, Harvey Kurtzmann. Mas foi
quando editou Zap # O e Zap # l em 1967 e
duas edições de Snatch em 1968, que o movi-
mento underground começou a ser conheci-
do. Nos Estados Unidos vivia-se um momento
de repúdio à Guerra do Vietnã, os jovens luta-
vam por um espaço na sociedade, enquanto os

2 A página inicial de
As Aventuras de R. Crumb
em Pessoa já dá uma idéia
do tipo de volta que
vai dar...(1973)

3 Página sobre o serviço
militar, o emprego e as
conseqüências do uso
de drogas

4 A insegurança de
todo jovem em seu
relacionamento social



5 Em As Confissões de
R. Crumb, o autor ainda
acreditava que poderia
fazer críticas livremente,
declarava seu amor pelos
Estados Unidos e que
nunca o deixaria. Hoje, vive
auto-exilado na França (1972)

6 Depois de tantas viagens e
"viagens", chega até Crumb o
arrependimento religioso

estudantes americanos tomavam a Universi-
dade de Columbia. A música teve uma partici-
pação importante, o mundo ouviu Woodstock,
começava também o movimento da equipara-
ção de direitos das mulheres e aconteciam, si-
multaneamente, manifestações de uma juven-
tude irada e de adeptos do movimento hippie,

com seus princípios de paz e
amor. "Be sure to wear some
flowers in your hair". O cine-
ma, o teatro e a imprensa
alternativa emergiram. Era
uma revolução pacífica.

E os underground comics
adotaram o xis da questão:
comix. Os filmes desaconse-
Iháveis para menores de 18
anos, nos Estados Unidos,
são classificados como "ra-
ted X" e a versão em dese-
nho animado de seu perso-
nagem Fritz the Cat acabou
sendo o primeiro filme em
animação no mundo a ser
proibido para menores.

Os desenhos de Robert
Crumb podem ser iden-
tificados como resultado

de sua admiração por Elzie Crisler Segar (de
Popeye), Basil Wolverton e suas figuras dis-
torcidas, Carl Barks (criador do Tio Patinhas)
e George Herriman (de Krazy Kat). Crumb é
um excelente desenhista acadêmico, e seus
apontamentos, rabiscados na estação de trem
da Filadélfia, retratando transeuntes, são ver-
dadeiras obras-primas. Um de seus últimos
trabalhos foi Kafka, em 1996. Neste livro, o
escritor David Mairowitz adaptou alguns con-
tos do autor checo, incluindo O Julgamento e A
Metamorfose, que Crumb ilustrou e adaptou à
linguagem dos quadrinhos

Minha Vida terminou em 1994 e tem copy-
right de 2004, porém reedita trechos de traba-
lhos seus desde 1966, onde se auto-satiriza.

No cinema, passou por uma trágica expe-
riência. Logo após terminadas as filmagens do
longa-metragem Crumb, sobre sua vida, cruel
retrato do original criador, houve um aconte-
cimento chocante: seu irmão se suicidou. À
parte disso, no depoimento de sua mãe, vê-
se que ela já estava completamente "pirada".
Entretanto, ao final da projeção na tela, cons-
tatamos que Robert é o mais louco dos três.
Louco, porém genial.
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