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Já em 2014, o crítico de arte David Balzer, autor de Curationism:

How Curating Took Over the Art World and Everything Else (sem

tradução para o português), definiu nosso tempo como “o

momento curador” marcado por duas tendências bem

difundidas: de repente todo mundo é um curador, e de repente

tudo pode passar por uma curadoria. Curar, de acordo com Balzer,

passou de uma profissão obtida com suor e uma vocação

respeitada a um estilo de vida em busca de atenção. As pessoas

fazem a curadoria de suas contas de Instagram, suas listas do

IMDb e históricos de compras, e corporações fazem curadoria de

seus mostruários.

Seis anos depois, a “curadoria cuidadosa” - uma das

manifestações mais ridículas e ao mesmo tempo comuns da

“curadoria” contemporânea - ocupa lugar de destaque. É notável

quantas vezes estas duas palavras extravagantes -

“cuidadosamente selecionado” - aparecem lado a lado sempre

que um indivíduo ou corporação deseja anunciar que a lista de

itens que eles selecionaram tem um propósito adicional.

Em muitos casos, a designação “cuidadoso” na verdade quer se

referir a algum tipo de propósito progressista (cuidadoso para
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incluir, cuidadoso para não excluir) que deveria ter o poder de

silenciar quaisquer vozes que critiquem a seleção.

Em meio aos protestos do Black Lives Matter que se seguiram ao

assassinato de George Floyd por “forças de segurança” dos

Estados Unidos, a gigante do streaming Netflix anunciou uma

“lista cuidadosamente selecionada de títulos que somente

começam a contar as histórias complexas e cheias de camadas

sobre justiça racial e Negritude na América”, tuitando depois:

“Quando nós dizemos que ‘Vidas Negras Importam’, também

queremos dizer que ‘Storytelling Negro Importa’. Com o

entendimento que nosso compromisso com a mudança

verdadeira e sistêmica levará tempo - começamos destacando

narrativas poderosas e complexas sobre a experiência Negra”.

Quando isso aconteceu, nem era necessário navegar pela página

de Vidas Negras Importam da Netflix para ter certeza do seguinte:

num gesto compensatório e oportunista, a Netflix não fez esforço

algum nem gastou um único centavo de sua vasta fortuna para

expandir sua coleção já existente com uma única nova narrativa

“sobre a experiência Negra” que diretamente desafie o status quo

racista e genocida. Com todo o respeito aos artistas negros

selecionados pela Netflix (artistas cujo trabalho foi mesmo assim

reduzido a um exemplo para a maioria branca), não era

necessário navegar pela nova lista cuidadosamente selecionada

para saber que estavam faltando filmes de artistas

revolucionários como Kathleen Collins, Bill Gunn, Charles

Burnett, Julie Dash, Zeinabu Irene Davis, Jamaa Fanaka, Haile

Gerima, Alile Sharon Larkin, Cheryl Dunye e Billy Woodberry,

sem sequer mencionar quaisquer cineastas negros

não-americanos. Aparentemente, nós deveríamos ficar

satisfeitos com todas as suas conquistas históricas estando

sistematicamente ou indisponíveis ou relegadas a plataformas de

streaming menores e elitistas com um alcance infinitamente

menor.
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Os provedores de serviços de streaming mais bem sucedidos

comercialmente demonstraram, em diversas ocasiões, que têm

mais poder que qualquer canal de exibição atualmente. Este poder

se traduz diretamente em poder sobre a imaginação das pessoas.

A Netflix poderia ter feito mais do que rearranjar sua lustrosa

coleção para parecer antirracista, e então tuitar sobre isso em

busca de mais atenção, assinantes e lucro.

O ato de “selecionar cuidadosamente” nunca antes havia se

revelado tão vago e regressivo, traduzindo-se diretamente em

“absolutamente nenhuma curadoria” ou, se você preferir,

“cuidadosamente mantendo os horizontes mentais existentes e

assim protegendo o status quo”.

Neste caso particular, “curadoria despreocupada”, um ato de

seleção completamente aleatório e cego dentre todos os trabalhos

já produzidos por cineastas negros - desde que se esteja disposto

a solucionar alguns casos de direitos autorais, ou se aventurar em

algum trabalho de preservação - com certeza resultaria numa

seleção mais diversa e perturbadora (se diversidade e mudança

das mentalidades são o nosso objetivo), e seria mais efetivo ao

lembrar as pessoas das profundas raízes estruturais e históricas

do descontentamento contemporâneo.
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