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Numa conferência de 2019 sobre a conservação de obras de arte

new-media, a artista alemã de imagem em movimento Hito

Steyerl lançou uma questão provocadora, mas ainda assim3

crucial: “Numa era de guerra civil planetária, o que é que

queremos conservar?”

Em outras palavras: de que servem todos os nossos esforços

profissionais para preservar e restaurar o patrimônio

cinematográfico internacional, se a ordem mundial dominante

não fizer esforços semelhantes para cultivar (ou preservar) um

público que esteja interessado e que seja capaz de colher os

benefícios do nosso trabalho?

Nesta situação a única coisa que nós – como trabalhadores em

museus de cinema e arquivos de filmes – podemos realmente

fazer é reconhecer plenamente a devastação social, econômica e

política do nosso tempo, e apesar disso, de forma constante e

insistente, continuar a mostrar os frutos do nosso trabalho de

3 Cineasta, teórica ensaísta e artista plástica alemã. A frase foi proferida numa palestra no museu londrino Tate Modern. (NT)

2 Crítica de Cinema, pesquisadora e Professora da Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp (SP).

1 MEDEN, Jurij. Scratches and Glitches: Observations on Preserving and Exhibiting Cinema in the Early 21st Century. “An Era
of Planetary Civil War or What is it that we want to conserve and why”. Viena: Synema (Filmmuseum Synema Publikationen
series), 2021, part I, p. 15.



preservação e conservação do filme. Fazemos isso com a

consciência de que a nossa missão se estende para além da mera

salvaguarda da história do filme, passando pelo necessário

processo de seleção por detrás da preservação, restauração e

exibição, e implica a escrita propriamente dita da história de

ambos, a história do filme e o futuro do filme.

Porque ao olhar para o passado, rearranjando-o, e tornando-o

visível, não estamos somente escrevendo a história, mas criando

projetos para possíveis futuros. Porque ao tornarmos visível a

história do filme, estamos a transformá-la uma e outra vez, em

memória. Porque nós – quer como indivíduos quer como espécies

– somos apenas aquilo de que nos lembramos, e nada mais.

E porque, como definiu com eloquência o historiador francês

Jacques Le Go� (eminente proponente da escola de historiografia

dos Annales) a única tarefa da memória é resgatar o passado4

para servir ao presente e ao futuro.

Finalmente, seria possível argumentar que uma guerra civil

planetária (ou um apocalipse ecológico, uma epidemia viral

global, o colapso do sistema financeiro etc.) é uma precondição

útil para qualquer esforço humano verdadeiramente

significativo, especialmente o que pretende preservar o passado

para reimaginar o futuro.

Em vez de aceitar o sumário habitual que a define como uma das

coisas mais deprimentes já escritas por um filósofo, podemos, em

vez disso, optar por ler essa famosa citação de Bertrand Russell

como uma expressão de puro e irresistível otimismo que concede

tanto legitimidade quanto sentido aos nossos esforços: “Que o

Homem é o produto de causas que não tinham previsão do fim

que estavam atingindo; que a sua origem, o seu crescimento, as

4 Annales. Histoire, Sciences Sociales é o nome do periódico acadêmico francês que surgiu em torno do movimento
historiográfico do século XX criado por Lucien Febvre e Marc Bloch em 1929 e que se destacou por incorporar elementos das
Ciências Sociais aos estudos da História. (NT)
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suas esperanças e medos, os seus amores e as suas crenças, são

apenas o resultado de colocações acidentais de átomos; que

nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de

pensamento e sentimento, pode preservar uma vida individual

para além da sepultura; que todos os trabalhos das eras, toda a

devoção, toda a inspiração, todo o brilho do gênio humano, estão

destinados à extinção na vasta morte do sistema solar, e que o

templo de realizações do Homem deve ser inevitavelmente

enterrado sob os escombros de um universo em ruínas - todas

estas coisas, se não forem totalmente incontestáveis, são ainda

tão quase certas, que nenhuma filosofia que as rejeite pode

esperar ficar de pé. Somente dentro do cadafalso destas verdades,

apenas sobre o firme alicerce do desespero inabalável, é que a

salvação da alma pode doravante ser construída em segurança”.5

5 A frase é também considerada como um manifesto do “agnosticismo filosófico” do inglês Bertrand Russell (1872-1970), e
possui várias traduções ligeiramente diferentes.
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