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Seria muito fácil interpretar o diálogo registrado no capítulo

anterior[3] – que, a propósito, realmente aconteceu – como um3

comentário cínico sobre os hábitos de ver filmes da juventude

contemporânea, que prefere muito mais as experiências

geralmente solitárias de maratonar no sofá de casa à experiência

coletiva da sala de cinema.

Não devemos esquecer que a maneira mais estimada – e

supostamente a única adequada – de vivenciar o cinema na tela

grande, preferencialmente em seu formato original, não passa de

uma invenção primordialmente econômica e prática. Uma

invenção daqueles que perceberam que exibir a mesma tira de

3 “The Eye of the Beholder or On the Shifting Nature of the Big Screen, Part I” (“O olho de quem vê ou sobre a natureza
mutável da tela grande, Parte I”), no qual um professor argumenta com seus alunos sobre a importância de ver filmes na tela
grande. (NT)

2 Crítico, curador e tradutor, escreve sobre cinema fantástico em livros publicados por editoras como Clepsidra, Wish, Ex-
Machina, Diário Macabro e Pyro; para a DarkSide Books traduziu Twin Peaks: Arquivos e Memórias, de Brad Dukes, A Hora
do Pesadelo: Never Sleep Again, de Thommy Hutson, entre outros.

1 MEDEN, Jurij. Scratches and Glitches. “Observations on Preserving and Exhibiting Cinema in the Early 21st Century”. Viena:
Synema (Filmmuseum Synema Publikationen series), 2021, p. 19-20.



filme para uma multidão – ao contrário de um único par de olhos

– era um empreendimento muito mais lucrativo.

Essa transição de experiência solitária para a experiência coletiva

coincidiu com o auge da Era Industrial e seu lado reverso: a

ascensão global do sentimento anticapitalista que precisava ser

contido imediatamente. A crítica de mídia e agitadora Vicky

Osterweil resume com precisão como a invenção do cinema se

adequava ao sistema capitalista em expansão:

“Em geral, a mídia surge não para atender às demandas ou

desejos de consumidores individuais, mas para fornecer o que o

modo de produção predominante exige. Por exemplo, as salas de

cinema – um lugar escuro de descanso e contemplação longe das

ruas e fábricas – surgiram na virada do século não apenas porque

era uma nova maneira de reproduzir imagens em movimento,

mas porque servia para redefinir e unificar as multidões

produzidas pela industrialização e a concentração de população

nas cidades. Sem uma sensibilidade coletiva, essas multidões

formariam (e ainda assim muitas vezes formaram) seus próprios

métodos de cultura baseados em formas mais antigas de

coletividade e conhecimento que não respeitavam as normas da

fábrica ou da cidade. Mas o cinema deu às pessoas um sentido de

cultura e identidade moldadas nos espaços urbanos afastados e

impessoais que para muitas delas substituíram o vilarejo. Os

filmes tornaram a vida na cidade (e, mais crucial, ganhar seu

sustento) mais atraente, ao mesmo tempo em que ofereciam

fantasias acessíveis e glamorosas de uma vida melhor a ser

conquistada por meio do estilo de vida burguês. Ao vender as

fantasias necessárias para lidar com a vida moderna, os próprios

filmes se tornaram um produto lucrativo.”

No alvorecer do século XX, em uma época de flagrante exploração

industrial e formação de grandes comunidades, os filmes

chegaram à tela grande porque era mais fácil vendê-los dessa
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maneira, ao mesmo tempo em que forneciam uma ferramenta

ideal para a manutenção das estruturas de dominação e opressão.

O fato de que ao longo do caminho uma pequena fração de filmes

se desenvolveu como arte ou ferramenta política foi um mero

desvio.

No alvorecer do século XXI, em uma época de comunidades

virtuais, mudanças constantes de local de trabalho, teletrabalho e

autoexploração, os filmes chegaram à tela pequena igualmente

porque era mais fácil vendê-los dessa maneira, novamente para

manter as estruturas de dominação e opressão.
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