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Dois dogmas ideológicos assombram a noção contemporânea

sobre restauração de filmes. O primeiro é bastante escancarado: a

“restauração de filmes” atualmente é predominantemente – se

não exclusivamente – uma questão digital. O segundo, muito

mais complicado, espreita por baixo da reluzente superfície

digital: é uma questão cuidadosamente desprovida de qualquer

escrutínio político além do âmbito limitado do discurso

tecnológico, ético e filológico; uma questão empurrada profunda,

pura e irreversivelmente às categorias de uma economia

orientada para o mercado.

Há um elefante em nossa sala de estar e nós – museus de cinema,

arquivos de cinema, laboratórios de cinema, estudiosos de

cinema – nos esquecemos de falar dele.

Para justificar a necessidade premente de digitalizar nosso

patrimônio cinematográfico – caso contrário, como alegam os
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profetas digitais, corremos o risco de torná-lo invisível – um dos

defensores mais verbais e eminentes do “progresso digital”

recentemente relatou o seguinte alerta (puramente hipotético)

para uma classe de jovens arquivistas de filmes.

Um professor muito culto de uma pequena cidade em algum lugar

na região de Flandres decidiu organizar uma exibição de Shoah,

de Claude Lanzmann, para seus alunos. Porque nós precisamos

lembrar, e porque Shoah é um dos artefatos culturais que

ajudaram a definir o século XX. Portanto, todo adolescente

europeu deve ter a possibilidade de vê-lo. De preferência como

uma experiência comunitária orientada, e preferencialmente

dentro de um cinema: um pré-requisito – especialmente na era

digital e mais ainda por se tratar de um filme de nove horas de

duração – para propiciar a atenção adequada.

Nosso professor logo encontra um problema: há alguns meses o

único cinema local converteu para o digital e no processo se

desfez dos projetores de 35mm. Como Shoah ainda não foi

digitalizado em 4K e, consequentemente, não existe nenhum DCP

do filme, nosso professor não pode exibi-lo e seus alunos não

podem vê-lo.

Portanto, afirmou nosso eminente defensor do inevitável

progresso digital, nós – museus, arquivos, laboratórios e

estudiosos de cinema – deveríamos parar imediatamente de criar

problemas em relação ao digital. Parar de pensar, parar de se

opor, parar de procrastinar e começar a trabalhar. Em vez disso,

comece a digitalizar. Porque esta é, como acabamos de ver, não

apenas nossa única escolha tecnológica, mas também uma

escolha moral. Uma escolha moral com uma linha claramente

definida entre o bem (esclarecimento digital) e o mal

(totalitarismo analógico).

A lição de moral terminou com um silencioso aceno de cabeça

coletivo. Mas no lugar do consentimento calado e da colaboração
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efetiva, as respostas de museus, arquivos, laboratórios e

estudiosos de cinema deveriam ter sido radicalmente diferentes.

A essa história hipotética, deveríamos ter dito, por meio de uma

frase apócrifa de Maria Antonieta: se eles não podem assistir a

uma cópia em 35mm de Shoah – para que não esqueçam e

adquiram consciência política – mostre a eles vídeos online de

genocídios em andamento em Mianmar, em Darfur e na Síria.

Em outras palavras, deveríamos ter dito: a eventual

“indisponibilidade” de Shoah não deveria ser um problema

nosso. Mas uma vez que somos forçados a lidar com isso agora,

lembremos muito claramente que essa questão foi ferozmente

imposta a nós por um mercado que não apenas lucra com a

distribuição digital, mas que convenceu com sucesso tanto

especialistas quanto estados-nações inteiros de que esse lucro

em particular é, na verdade, progresso.

O digital pode ser visto como um progresso na área da produção

cinematográfica, mas é definitivamente e acima de tudo um

desafio para a preservação de filmes e para manter vivo o

patrimônio cinematográfico na tela grande, à qual ele

originalmente pertenceu.

Mas nós – museus de cinema, arquivos de cinema, laboratórios

de cinema, estudiosos de cinema – adotamos e internalizamos

esse problema. Aceitamos o discurso deste problema. Devemos

inclusive nos sentir culpados em relação a esse problema.

Esquecendo, ao longo do caminho, quem realmente somos e o

que representamos. Esquecendo, ao longo do caminho, que esse

modo de agir em particular – lucro para poucos disfarçado de

progresso para todos – está no cerne da ideologia capitalista

orientada pelo mercado, permitindo que ela se reproduza

incessantemente.

O capitalismo prospera no esquecimento. Precisamos esquecer o

que vimos, adquirimos, consumimos e vivenciamos ontem, para
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podermos ver, adquirir, consumir e vivenciar essa mesmíssima

coisa ou outra semelhante hoje e amanhã. O capitalismo prospera

quando os alunos adolescentes de Flandres são impossibilitados

de assistir a Shoah, porque há lucro a ser obtido ao tornar Shoah

disponível novamente em forma digital (perdão, restaurada).

Nesse sentido, a suposta revolução digital é produto exatamente

das mesmas forças e interesses que deram início a uma era de

aquecimento global, outra consequência da crença cega (na

necessidade) de infindável crescimento econômico e progresso

que está moldando drasticamente nosso presente e futuro.
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