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Apesar de ser ateu, o herói de Dostoiévski, Ivan Karamazov,

estava convencido de que "se você destruísse na humanidade a

crença na imortalidade, não apenas o amor, mas todas as forças

vivas que mantêm a vida do mundo iriam secar imediatamente".

Assim como Ivan Karamazov, um curador de cinema existe em

uma posição inerentemente esquizofrênica. Ele pode pensar em si

mesmo como um operador racional: como trabalhador da cultura

e cientista, como historiador e técnico, como poeta e como

político, mas no fundo ele sabe que todas as suas ações são

instruídas pela pura fé.

Um curador de cinema olha para uma pirâmide egípcia construída

há 4.000 anos. Ele escuta uma melodia lírica de Peter Abelard

escrita há 1.000 anos. Ele toma um gole de cerveja fabricada de

acordo com uma receita iraniana de 7.000 anos. Ele então decide

preservar a história do audiovisual para a posteridade, sem

absolutamente nenhuma certeza (especialmente nenhuma

certeza em comparação a uma pedra, uma nota ou um gosto),

apenas a crença na imortalidade guiando suas ações.

2 Pesquisadora e curadora de cinema. Doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).

1 MEDEN, Jurij. Scratches and Glitches. “Between Knowledge and Faith or Curator as Karamazov”.  Viena: Synema
(Filmmuseum Synema Publikationen series), 2021, p. 106.



Ele sabe que a preservação de filmes analógicos depende da

imutável mistura instável de emulsão de gelatina e cristais de

prata. Ele sabe que a preservação do filme digital depende da

natureza inerentemente instável do livre mercado. Ele sabe que

sua missão central depende do que o poeta-filósofo da

fermentação selvagem Sandor Katz chamou de "a bolha histórica

da refrigeração" em que vivemos atualmente.

No entanto, ele decide acreditar que suas ações fazem sentido. Ele

escolhe ter esperança. Ele escolhe acreditar que é importante

preservar e exibir, porque no fundo também sabe que todo

artefato cultural é um símbolo do infinito, e acredita que toda

criação humana é uma expressão da esperança. E ele ama o que

está fazendo, porque sabe que você só pode amar as coisas que

pode perder.
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