
  

Conheci Jorge Roldan no final de 1979, em tempos de militância 
de movimento estudantil. Éramos do mesmo partido clandestino e, na 
época, nem o nome verdadeiro dele eu sabia. Como disse meu amigo 
Sílvio Queiroz, ele parecia um personagem saído do livro pra assumir 
contornos humanos, reais. Ele se mudou para o interior de São Paulo e 
nos perdemos de vista.  

Eis que, em um aniversário da Cláudia Onaga, em 1995, eu o 
reencontro. Nenhum de nós militava mais. Nós (Cláudia Onaga, eu e 
outros amigos) tínhamos acabado de começar uma “brincadeira” de 
cinema. Tínhamos fundado um grupo que discutia filmes e se reunia 
quinzenalmente. Apenas algumas reuniões tinham acontecido, mas 
parece que pressentíamos que esse grupo iria engrenar. Convidamos 
Roldan para integrar nossas conversas de cinema. Naquela festa, pela 
primeira vez não discutimos política, mas cinema. Eu não tinha ideia da 
cultura cinematográfica dele. Começamos a falar de Carta de uma 
Desconhecida (Max Ophüls, 1948) e seus olhos brilharam! Quase dois 
meses depois, ele apareceu com a Cláudia Onaga para participar de 
sua primeira reunião. O filme era Cortina de Fumaça (Wayne Wang, 
1995). Por um bom tempo ele ficou quieto, observando. Quando 
começou a falar, o grupo emudeceu. Ficamos encantados com seu 
conhecimento, sua apreciação densa do filme, sua paixão pelo cinema. 

Roldan sempre foi muito reservado, de poucos amigos, mas 
encontrou no nosso grupo um fórum em que ele se sentia totalmente à 
vontade. Aos poucos, aquele homem misterioso ia se revelando para 
nós. Lembro da reunião em que discutimos Terra Estrangeira (Walter 
Salles, 1995) em que ele contou sobre sua origem marroquina e sobre 
“sentir-se estrangeiro”. Certa vez, levou sua filha Dina, linda, ainda 
adolescente, para que a conhecêssemos. Até então, não sabíamos 
que ele tinha uma filha.   

Alguns meses depois (creio que em maio de 1996) ele surgiu de 
surpresa na minha casa, ao lado de Toninho Gonçalves. Os dois me 
convidaram para compor com eles um periódico de cinema para o 
grupo. Topei de cara, claro! Foi nesse momento que ele batizou o 
grupo como Cinema Paradiso, no título da primeira edição do nosso 
jornalzinho. Segundo ele, nosso grupo era uma resistência em defesa 
do humanismo no cinema, assim como o filme de Tornatore.   

Tempos depois, minha mãe abriu a casa para abrigar o primeiro 
Curso de História do Cinema ministrado por ele, para os amigos do 
Cinema Paradiso. 

Era um tempo de discussões muito acaloradas (acho que hoje o 
grupo é bem mais tranquilo). Ele entrava nas brigas cinéfilas pra valer, 

mas em torno das ideias. Ele 
sempre foi um lord! Uma 
elegância ímpar. Sua presença 
era fundamental nos nossos 
debates, aprendíamos muito 
com ele.  

Em 1998, ele se mudou 
para mais longe e deixou de ir às 
nossas reuniões. Nossa amizade 
continuou. Ele começou a fazer 
a curadoria de mostras do 
CCBB-SP. Depois eu organizei 
com ele um curso de História do 
Cinema na Caixa Cultural 
(2007). Muitas pessoas do grupo 
fizeram cursos com ele (de História do Cinema, sobre Antonioni, 
Cinema Argentino) inclusive a nova geração de cinéfilos, nossos filhos 
que até hoje contam o quanto Roldan os ajudou a ampliar seus 
horizontes. Recentemente ministrou dois cursos sobre Ingmar 
Bergman que era um de seus cineastas prediletos, ao lado de 
Kieslowsky, Visconti, Antonioni, Fellini, Kurosawa  e tantos outros 
mestres. 

Como frequentar os cinemas do circuito Paulista/Augusta ou a 
Mostra Internacional de Cinema sem encontrar a figura simpática e 
elegante de Jorge Roldan? 

Roldan nos deixou sem aviso prévio neste último domingo, dia 
29/07, aos 62 anos, após um enfarto. O circuito paulistano de cinema 
está infinitamente triste.  

Sei que estamos em uma semana de festa. O grupo Cinema 
Paradiso comemora 17 anos de existência e promete durar ad 
infinitum... Tivemos muitas alegrias e encontros nesses anos todos. 
Temos muito o que comemorar. Mas não assistimos apenas a 
comédias ou romances água com açúcar. Enfrentamos os temas 
densos, os filmes “difíceis”, porque a vida não é água com açúcar. E, 
mesmo em festa, não podemos e nem devemos disfarçar nossa 
tristeza. Por ele ter deixado sua marca tão forte na configuração e 
afetividade do nosso grupo, prestamos nossa homenagem ao querido 
amigo Jorge Roldan que fará tanta falta à cena cultural paulistana.   

 Cláudia Mogadouro 

  

CINEMA PARADISO 

Próxima Reunião e Festa de Aniversário do Grupo: 
06/08/2012 – Segunda-feira  às 18 h. 
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JORGE ROLDAN, QUERIDO AMIGO 

Nasceu em São Paulo, em 1947. Sua filmografia (tão bem comentada por Luiz Domingues na edição 316) dialoga o tempo todo com a cidade 
de São Paulo, mas não é bairrista. Do universo paulistano tão controverso, Giorgetti faz poesia com um humor melancólico a la Tchekhov. 
Fizemos questão de homenageá-lo nesta festa, porque o grupo tem enorme carinho por ele e seus filmes, que sempre foram pauta de 
discussões memoráveis. Discutimos: Sábado (1995), Boleiros – Era uma vez o Futebol (1998), O Príncipe (2002) e Boleiros 2 – Vencedores 

e Vencidos (2004). Agora estamos ansiosos pela estreia de Cara ou Coroa (2012), em exibição a partir de 7 de setembro próximo.  



 Faz um ano que deixei o Brasil e voltei para Argentina. Foi uma 
decisão pensada, meditada e feliz, mas isso não significa que não sinta 
muitas saudades desse país e da querida cidade de São Paulo.  Muitos 
são os amigos que ficaram lá, colegas de trabalho, alunos, vizinhos e, 
dentre eles, os amigos do grupo Cinema Paradiso.  

     E é para eles que eu quero contar a minha experiência com o 
cinema de Mendoza: quando eu cheguei aqui, achei que esta cidade 
não tinha a oferta cultural que São Paulo e Buenos Aires oferecem. 
Tanto no cinema quanto no teatro, essas duas cidades são imbatíveis, 
mas a minha grande surpresa aqui foi com o cinema Universidad, que 
diferentemente do cinema da USP, ele não está no campus da 
Universidad Nacional de Cuyo, mas na mesma cidade. Como é uma 
cidade pequena, fica perto de tudo e de todos nós, os amantes do 
cinema de qualidade.  Claro que aqui também estão os Cinemark e os 
Village da vida, sempre nos centros comerciais ou shopping centers, 
que geralmente têm em cartaz filmes mais comerciais – que batem com 
um público que procura compras e entretenimento – e uma grande 
oferta de filmes para crianças nas férias escolares. Mas o cinema 
Universidad, que conta com só uma sala e bem grandona, como aquela 
do nosso Cinesesc querido, aponta sempre à diversidade cultural com 
filmes argentinos, europeus, asiáticos, e todo um leque de filmes cult, 
aqueles dos quais eu me lembro como o nosso grupo ama discutir.  

     Além disso, o cinema tem, na sua programação, um ciclo 
retrospectivo, que apresenta a filmografia de um diretor por mês, 
passando um filme por semana, geralmente às quintas-feiras – 22 h. 
Assim, já assistimos, por exemplo, a todo Tarkovsky, David 
Cronenberg, Claire Denis, dentre outros; ou a semana do cinema 
francês, com um diferente filme da França, a cada dia. 

     Mas o toque de distinção que o cinema Universidad tem não 
está só nos filmes cult, nem na diversidade dos temas, mas está em 
algo muito original para uma sala que pode abrigar 500 espectadores: 
trata-se da presença, na sala, antes do início do filme, do assessor de 
imprensa e de produções especiais e, do que aqui se trata, 
apresentador dos filmes.  Ele se chama Laureano Manson, e a cada 
sessão de cinema, ele aparece uns minutos antes para, em primeiro 
lugar, fazer um convite para a plateia assistir aos outros filmes da 
semana.  Aí, ele não só fala em dias e horários, mas também do tema 
dos filmes, atores, diretores, outros filmes dos mesmos diretores, 
percurso da carreira deles, e ainda mais. Ele intercede para que a 
gente faça as ligações com o arquivo fílmico de cada um, assim, 
lembramos de que tal atriz já trabalhou com determinado diretor, ou 
que um diretor tem seus atores fetiche. O Laureano faz também a 
gente se lembrar da temática de antigos filmes, das estéticas, das 
trilhas sonoras, e até de certas anedotas que aconteceram antes, 
durante ou após a filmagem de um filme. E, por último, ele nos introduz 
na história do filme do dia. 

     O carinho e a dedicação com que ele realiza seu trabalho nos 
fazem sentir que estamos numa dessas velhas salas de cineclube, 
ainda que, como o pessoal do cinema o proclama, a ideia não é ficar só 
por aí, mas abranger um público ainda mais amplo: não só os “loucos 
por cinema”, mas também os jovens estudantes, os que procuram 
entretenimento, os vizinhos do centro da cidade, e os mais velhos que 
têm a possibilidade de voltar a assistir a um filme de sua época nas 
retrospectivas. 

     Com o cinema Universidad, me lembrei das palavras de Ernst 
Fischer acerca da necessidade da arte: “A arte é necessária para que o 
homem possa conhecer e mudar o mundo. Mas também é necessária 
pela magia inerente a ela”.  E, o cinema, como arte, é tudo isso.  Então, 
amigos do grupo Cinema Paradiso, saibam que aqui estou como em 
casa, e se bem eu tenho vocês muito presentes o tempo todo, esse 
cineminha aqui ajuda bastante para matar a saudade. 

     Aproveito este meio para lhes mandar um grande abraço e 
desejar-lhes um feliz aniversário do grupo.  Quero estar junto com 
vocês, pelo menos na memória, no dia da festa. Até lá. 

Adriana Suarez Myskow 

 (da sucursal de Mendoza, Argentina) 

 

 
 

 

COTAÇÃO 2012 
A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
Raul .............................................................. 9,33 
A Separação.................................................. 9,10 
As Neves de Kilimanjaro ................................ 8,89 
O Exótico Hotel Marigold................................ 8,67 
Xingu ............................................................. 8,64 
O Artista ........................................................ 8,60 
Habemus Papam ........................................... 8,58 
Tomboy ......................................................... 8,50 
Deus da Carnificina........................................ 8,50 
Fausto ........................................................... 8,32 
Na Estrada .................................................... 7,20 
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LANÇAMENTO DE LIVRO 

 

No dia 7 de agosto próximo (terça-feira) haverá o 

lançamento do livro História e Documentário. Os 

organizadores são 3 autores que conheço e admiro muito: 

Eduardo Morettin, Marcos Napolitano e Mônica Kornis. É 

uma publicação da Editora FGV e da Cinemateca 

Brasileira. Às 20 h haverá a projeção do filme Caça à 

Raposa (1913), seguida de debate com os autores. 

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul 

Cardoso, 207 – Vila Clementino – São Paulo/SP 

Cláudia Mogadouro 
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