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Enquanto programava na Cinemateca Eslovena em Ljubljana, eu

ministrava, paralelamente, aulas de cinema para estudantes de

arte especialmente brilhantes. Naquela época, o cerne da nossa

política (privilegiada) de programação cinematográfica eram

retrospectivas quase completas de cineastas canônicos a quem o

espaço cultural local ainda precisava ser apresentado.

Assim, na primavera de 2013, apresentamos três grandes

retrospectivas / filmografias- de Michael Powell & Emeric

Pressburger, Frederick Wiseman e Harun Farocki - junto com

várias retrospectivas menores, principalmente visões históricas

do cinema de vanguarda produzido em Belgrado (Akademski

filmski centar) e Budapeste (Balázs Béla Stúdió).

Cada vez que encontrava os estudantes nas nossas sessões, trazia

novas cópias das newsletters com a programação da Cinemateca e

encorajava todos a assistirem às sessões. As exibições não eram

obrigatórias e, na verdade, tinham apenas uma conexão muito

frágil com o currículo, mas todos os estudantes tinham entrada

gratuita.
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Cada vez, os alunos estudavam com grande interesse as

newsletters com a programação, faziam muitas perguntas e

marcavam cuidadosamente as exibições que consideravam ser

particularmente interessantes. Eles somavam uma dúzia.

Nenhum deles realmente apareceu nas exibições, mas

continuaram estudando as newsletters com grande entusiasmo.

Por fim, perguntei, de forma ingênua, por que exatamente eles se

ocupavam com a programação da Cinemateca, se na verdade

nunca assistiram a nenhuma exibição.

"Ah", eles responderam, "você não entende. Pensamos que a

ideia de uma única exibição de um filme, em momento e espaço

predeterminados, é totalmente absurda, impraticável e

pertencente a um passado obsoleto. Em vez disso, usamos sua

newsletter como um roteiro extremamente prático para baixar

filmes. Como você provavelmente sabe, é muito fácil se perder na

cinemateca virtual".

Ok, pensei, ponto justo, pelo menos eles ainda estão sedentos por

conhecimento sobre a história do cinema e apreciam a ideia de

uma abordagem curatorial quando apresentada a eles. Por

curiosidade, também verifiquei e logo pude confirmar que todos

os filmes de Powell & Pressburger, Wiseman e Farocki estavam de

fato disponíveis on-line através de vários canais ilícitos -

incluindo, para minha leve surpresa, uma cópia perfeitamente

decente do filme engavetado de Wiseman, The Garden , um título

que legalmente não poderíamos exibir na Cinemateca. Então

parei de contar as faltas e, na próxima vez que nos encontramos,

perguntei aos alunos sobre as impressões decorrentes de suas

exibições domésticas.

"Ah", diziam, "você ainda não entendeu. A beleza da nossa

maneira de pesquisar a história do cinema é a ausência de

ansiedade. Sempre há tempo, então ainda não assistimos nada".
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Ok, pensei, talvez eu seja realmente muito ansioso, então dei a

eles mais tempo e, no final de nossas sessões, reformulei minha

pergunta. Desta vez, simplesmente queria saber o que

exatamente eles baixaram.

"Oh", eles finalmente disseram, "nós achamos que você

entenderia agora. A verdadeira beleza da cinemateca virtual é a

simples consciência de que os filmes estão lá, prontamente

disponíveis, apenas esperando por nós para baixá-los. Nós

verificamos, então nós sabemos do que estamos falando e, por

isso, não baixamos nada".

Ainda na década de 1990, o filósofo austríaco Robert Pfaller

desenvolveu uma teoria do que ele chamou de

"interpassividade", segundo a qual a proliferação de obras de arte

e da mídia resultou em uma situação em que os consumidores

podem ficar felizes em simplesmente possuir a obra e não sentir

mais a necessidade de realmente consumi-la. A compra por si só

satisfaz o desejo; o ato de posse passiva é suficiente. Tal

consumidor pode ter acumulado, no disco rígido, dezenas de

milhares de filmes que jamais assistirá, e mesmo assim continua

"colecionando". As pessoas compram ou pegam emprestados

mais livros, CDs, DVDs e gravam mais programas de TV do que

realmente conseguirão ler, ouvir ou assistir, e ainda assim

continuam satisfeitas com este primeiro passo de aquisição,

enquanto suas estantes e seus discos rígidos fazem a leitura, a

escuta e o visionamento por eles.

Ao remover o primeiro passo mínimo de aquisição (legal ou

ilegal), que já substituiu o ato um tanto mais valente e antiquado

de participação (na exibição de um filme), a anedota que descrevi

leva a ideia de interpassividade a um novo nível de passividade.

Os serviços contemporâneos de streaming comerciais foram

rápidos em lucrar com esse vírus da passividade do século 21. O
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supercinéfilo Serge Daney certa vez escreveu sobre o fio invisível

e único que o levava de sua porta da frente - quando ele era

criança, todos os dias depois da escola - direto até o cinema do

bairro. Ele praticamente não teve escolha a não ser desenvolver

uma paixão pelo cinema e se tornar cinéfilo. Não havia outros

tópicos para distraí-lo: um luxo maravilhoso que

irremediavelmente perdemos.
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