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O pouco conhecido Fatherland (“O cantor exilado”) , de Ken3

Loach, é um raro exemplo de narrativa que trata a relação da

Guerra Fria de forma adulta, sem ceder a estereótipos de

propaganda com apelos sentimentais, frequentemente presentes

em filmes ocidentais e do outro lado da Cortina de Ferro ao longo

da história do cinema.

Convidado para celebrar sua vida em liberdade como artista em

Berlim Ocidental, um refugiado da Alemanha Oriental disse que

não estava nem feliz nem infeliz no Ocidente, ele apenas estava.

Em seguida, pôs por terra a noção de livre mercado ao defini-lo

pelo que ele de fato é: uma prisão do consumismo, pior e mais

eficaz do que as restrições de onde havia escapado, pois, nos

países além da Cortina de Ferro, as pessoas ao menos sabiam que

não eram completamente livres.

Não foi dessa maneira que a maioria dos cineastas do outro lado

da Cortina de Ferro se posicionou quando se exilou, voluntária ou

involuntariamente, durante a Guerra Fria. Ao contrário, a maioria

deles abraçou de bom grado o papel de vítima torturada e

incompreendida pela brutal repressão socialista, um papel que

lhes foi imposto pelos anfitriões ocidentais para, com isso,
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confirmar todos os preconceitos ideológicos sobre o que se

passava nos países do Leste Europeu.

No Ocidente, o refugiado sempre se apresentava como o maior, o

mais talentoso e aclamado cineasta vivo em seu país. E,

igualmente, se apresentava como o maior dissidente e vítima da

censura que regulava com mão de ferro tanto a produção quanto a

distribuição cinematográfica em seu país. Caso isso fosse

esquecido, e o refugiado não se apresentasse nesses termos, o

Ocidente fazia questão de lembrá-lo, e ele educadamente assentia

com a cabeça.

Ora, diante do refugiado, quase não houve na época preocupação

em questionar uma curiosa inconsistência implícita em tal

afirmação. Sendo ele realmente um dissidente e vítima de uma

brutal censura, que adotava medidas repressivas, que se

estendiam das vigilâncias do Estado e prisão até a proibição

sistemática de todos os seus filmes, então como ele se tornou, de

fato, o maior, o mais talentoso e internacionalmente aclamado

cineasta vivo em sua ditadura socialista?

Quase ninguém na época se preocupou em questionar o que era

realmente a paisagem da produção cinematográfica nessa

alegada ditadura (o que, vamos combinar, não seria um trabalho

fácil, e que continua complicado até hoje)

E quase ninguém na época se preocupou em examinar

propriamente os mecanismos de censura do Estado que

efetivamente existiam nos países do outro lado da Cortina de

Ferro. De fato, eles provaram ser muito menos efetivos do que a

censura no livre mercado – censura que preferimos, com polidez,

chamar de lei da oferta e da procura.

Um refugiado era autorizado a fugir com a alegação de que seu

filme foi proibido em casa, mesmo que, na realidade, isso

significasse que o filme não foi amplamente divulgado. Ele foi

visto apenas em sessões domésticas ocasionais, organizadas por
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estudantes locais e por cineclubes, após uma estreia internacional

bem sucedida em Berlim, Cannes ou Veneza.

Seguindo a mesma lógica, todo cineasta independente no

Ocidente, incapaz de garantir um acordo no qual seu filme tenha

uma grande distribuição e, com isso, sendo forçado a recorrer a

ocasionais sessões em campi universitários, teria o direito de se

apresentar como vítima da censura capitalista e reclamar que seu

filme foi proibido.

Essa ideologia reducionista da Guerra Fria moldou ativamente o

contorno dominante da história do cinema no século XX. Por

conseguinte, estabeleceu um padrão para os arquivos de filmes

no Ocidente, quando se trata da recepção de obras do outro lado

da Cortina de Ferro.

Todos os ricos arquivos de filmes no Ocidente preservam

ativamente os mesmos poucos títulos de “dissidentes” dos países

do Leste Europeu. Com isso, confiam cegamente que este é o

melhor que os países da lá tinham (e ainda têm) a oferecer. Nesse

entretempo, caminhões com obras artísticas talvez mais

relevantes, que nunca tiveram o privilégio de uma “exposição

global” feita por dissidentes, geralmente perecem em arquivos

mais pobres do lado de lá.

Simplificações ideológicas similares são, naturalmente, ainda

muito atuantes hoje. E ainda moldam ativamente nossas políticas

de curadoria e programação de filmes. Quando fiz uma visita ao

oficial e sancionado Museu do Cinema no Irã, que fica no norte de

Teerã, eu me diverti muito ao ver um gigantesco poster de Cannes

para o aclamado filme de Jafar Panahi, Isto não é um filme

(supostamente contrabandeado para fora do Irã num bolo de

aniversário), sendo exibido com orgulho e destaque, em um

grande espaço, num museu que celebra o sucesso internacional

de cineastas iranianos.
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