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Na década de 70, pela primeira e única vez em toda a história de Hollywood, várias 
conotações do termo “Hollywood” — glamour , banalidade, linha de montagem — 
perderam a validade. E uma ganhou novos e inesperados significados: a de terra dos 
sonhos. Foi a época em que uma geração de diretores e produtores sonhou em 
revolucionar a cara do cinemão e remoldá-lo à imagem e semelhança de cineminhas 
que exercitavam mundo afora alternativas ao jeito hollywoodiano de fazer cinema. A 
era do desbunde.  
 
Desde o ano passado, a história daquele período e de seus personagens tem aparecido 
com freqüência na tela, na forma de documentários que agora chegam ao Brasil. Um 
já foi (mal) lançado no Rio: “The kid stays in the picture”, de Nanette Burstein e Brett 
Morgen (aqui, “O show não pode parar”). Outro passa sexta-feira, às 22h, no canal 
Cinemax (TVA/ DirecTV): “A decade under the influence”, de Richard LaGravenese e 
Ted Demme. Ainda permanece inédito um terceiro: “Easy riders, raging bulls”, do 
produtor Kenneth Bowser, exibido este ano no Festival de Cannes.  
 
“The kid stays in the picture” é a adaptação da autobiografia homônima do produtor 
Robert Evans, o bambambã da Paramount durante a maior parte da década (o que 
estamos chamando assim começa na segunda metade dos 60, quando as fórmulas de 
sucesso dos estúdios já caíam de maduras, e vai morrendo devagar na entrada dos 
80). Se o conceito de adaptação de uma autobiografia soa estranho na mesma frase 
que “documentário” é porque este é um filme honestamente desonesto, que usa 
imagens de arquivo para criar seqüências de pura dramaturgia e é conduzido por uma 
narração do próprio Evans na linha se-chorei-ou-se-sorri-o-importante-é-que-
emoções-eu-vivi . Não há entrevistas novas, não há pontos de vista que não sejam o 
dele. É uma biografia autorizada, inteiramente parcial.  
 
Com tudo isso, o filme tem enorme relevância como retrato de uma época. Em 
primeiro lugar, porque Evans é personagem muito característico do período na sua 
combinação de sensibilidade, impulsividade e vaidade — e tudo potencializado pelo 
acesso livre ao dinheiro. Em segundo, porque alguns dos filmes cuja produção bancou 
(contra a vontade dos cabeças da Gulf & Western, proprietária da Paramount na 
época) durante o período em que teve poder na indústria estão entre os mais 
significativos da época. Entre eles, “O bebê de Rosemary” e “Chinatown”, ambos 
dirigidos por Roman Polanski, de cuja carreira em Hollywood Evans foi o grande 
artífice, e os dois primeiros “O poderoso chefão”, de Francis Ford Coppola. Diz ele no 
documentário, aliás, que ao assistir ao primeiro corte de “O poderoso chefão”, com 
pouco mais de duas horas, ele teria determinado a Coppola que aumentasse o filme.  
 
Spielberg e Lucas, filhos daquela era, ajudaram a dar fim a ela  
 
“Easy riders, raging bulls” também é a adaptação de um livro homônimo. Neste caso, 
contudo, não faltam versões diversas de cada história, cheias de detalhes 
apimentados. Lançado na década passada, o livro de Peter Biskind é um quilométrico 
painel da geração 70, que aborda tanto aspectos profissionais quanto pessoais. Na 
verdade, sua tese é construída pela combinação dos dois. Ao fim da leitura, contudo, 
fica uma sensação melancólica sobre os anos 70 em Hollywood. Parece que foram um 
período de euforia, tão mágico quanto passageiro. Segundo relatos de quem já viu, o 
documentário segue pelo mesmo caminho. Entre os entrevistados, há alguns dos 



diretores/autores daquele período, que viveram então sua fase de aproximação com o 
mainstream e hoje tocam suas carreiras aos trancos e barrancos, como Paul Schrader, 
Henry Jaglom e Peter Bogdanovich, além de independentes de fato, como Monte 
Hellman e Roger Corman. Há atores, como Richard Dreyfuss, Margot Kidder, Karen 
Black, Sylvia Miles. E, em especial, dois dos ícones supremos da época, os easy riders 
Dennis Hopper e Peter Fonda (seu filme “Sem destino”, improvisado, hippie no espírito 
e na forma, é um dos marcos centrais daquela era).  
 
Talvez essa época de liberdade não tivesse mesmo como durar muito. Ela floresceu 
porque, em dado momento, os estúdios estavam totalmente sem rumo e, por sorte, 
alguns dos primeiros filmes dessa fase, como “Bonnie & Clyde”, deram certo na 
bilheteria. No que surgiu novamente uma forma sistêmica de fazer dinheiro, adeus, 
liberdade. “Easy riders, raging bulls”, o livro, aponta que, ironicamente, a fórmula que 
devolveu o poder ao sistemão — o cinema-pipoca — nasceu a partir dos êxitos de 
“Tubarão”, “Contatos imediatos do terceiro grau” e da série “Guerra nas estrelas”, 
filmes dos futuramente todo-poderosos Steven Spielberg e George Lucas, colegas de 
geração de um Hal Ashby ou um Bob Rafelson, só que desde sempre mais “família”. É 
parte da tese: determinar os caminhos do cinema do período através do jeito de ser 
dos personagens centrais dessa história. 
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