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Quando projetamos um filme em um museu, ou um espaço

dedicado aos arquivos, não projetamos qualquer coisa - da

mesma maneira que nossos multiplexes locais costumavam

apresentar milhões de quilômetros de película riscada de bandeja,

ou os radiantes zetabytes de pixels deterioráveis hoje. Na maioria

dos casos, o que exibimos são artefatos valiosos de nossa coleção

- ou da coleção de arquivos e museus parceiros - exatamente do

modo como museus de arte exibiriam uma pintura, ou uma

escultura de seu acervo.

Esta lógica encontra seu melhor exemplo na frase que aparece na

entrada do Museu Austríaco do Cinema, em Viena: “O Museu

Austríaco do Cinema é uma cinemateca. Nossas exibições

acontecem na tela”.

A adoção deste posicionamento obviamente implica na profunda

preocupação com o artefato exibido (o filme) a ponto de

reconhecê-lo como algo mais do que um produto comercial -

algo que, a propósito e talvez lamentavelmente (ao menos,
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levando em consideração o potencial artístico, científico e

subversivo do meio), caracteriza a maior parte do que é

disponibilizado nas telas grandes, no passado e no presente.

O que fazemos é negligenciar o valor comercial do artefato - ou

seja, sua função primordial e única enquanto produto - no intuito

de enfatizar o valor cultural, simbólico ou mesmo artístico. Em

consequência, estamos de fato duplicando o gesto histórico dos

revolucionários franceses originais que destituíram o monarca de

suas estimadas posses (originalmente concebidas para despertar

fascínio e representar poder) e apresentaram-nas no Louvre -

agora transformado em museu público - na função de obras de

arte e criação, extirpadas de suas propriedades hegemônicas.

Começamos a nos importar de fato com a aparência e a

sonoridade do artefato (ou com a maneira como pensamos que ele

parecia e soava) quando foi apresentado originalmente. Focamos

em sua materialidade, o que certamente contribuiu para a

maneira como ele aparentou e soou quando foi apresentado

originalmente. Na condição de museus, nós nos sentimos

obrigados a exibi-lo em seu formato original, ao invés de, por

exemplo, uma reprodução digital; exatamente da maneira como

um museu de arte sempre escolhe, via de regra, exibir o quadro

original em detrimento de uma reprodução.

Ao contrário da crença amplamente difundida, a insistência neste

princípio ético da exibição de filmes não tem nada (ou quase

nada) a ver com a ostensiva (e até agora, insuperável)

superioridade visual do filme em película 35mm em relação ao

equivalente digital. Pelo contrário, ele se relaciona com o anseio

muito básico de recriar a experiência cinematográfica histórica -

mostrar as obras dentro de um contexto e ambiente que se

assemelhe ao seu contexto histórico. Para ver as coisas como

realmente são, segundo esta lógica, precisamos vê-las como

eram.
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Este nobre empreendimento está naturalmente fadado ao

fracasso. Afinal, o ato performativo da projeção em 35mm na tela

grande é apenas um fragmento de diversos (e variados) atributos

de nosso objetivo inalcançável: “a experiência cinematográfica

autêntica”. Em outras palavras, e por exemplo: o elemento

predominante da experiência autêntica de assistir a qualquer

filme de Chaplin nos anos 1920 foi provavelmente - para a ampla

maioria dos fãs empobrecidos e famintos de Chaplin - um

sentimento de alívio inimaginável em relação às dificuldades da

vida cotidiana. Um alívio gerado em paralelo pela sensação de

pertencimento ao mundo, e o senso de um novo mundo possível:

um que não seja definido pela cobiça e a competição, mas pela

compaixão e a solidariedade, representada pelo Vagabundo e suas

aventuras. Um alívio escapista semelhante - com mais valores

ignóbeis intrínsecos - pertence às outras plataformas midiáticas

de hoje, espaços como o Facebook, Instagram e Twitter. Ao

mesmo tempo, a vasta maioria dos espectadores de hoje se

importa com elementos como o enquadramento, o foco e o

formato de exibição com a mesma intensidade de seus

predecessores dos anos 1920. Em outras palavras, nem um pouco.
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