
Um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos é um 
curta-metragem: Recife frio, de Kleber Mendonça Filho, que ganhou 
recentemente o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em sua categoria. 

Recife frio é a prova cabal de que engenho e arte são o principal 
“valor de produção” de um filme. Com baixo orçamento e alta 
imaginação, Kleber Mendonça parte de uma ideia engenhosa – a 
mudança radical do clima do Recife, possivelmente motivada pela 
queda de um meteorito – para construir uma obra de contundente 
crítica social e cultural e, ao mesmo tempo, de reflexão sobre a 
imagem e suas manipulações.  

Sob a forma de uma falsa reportagem 
especial da televisão argentina, o filme dá rédea 
solta à especulação, virando do avesso a capital 
pernambucana e sua inserção no imaginário 
mundial. No processo, revela de um ângulo 
inusitado as fraturas sociais e arestas culturais, 
retirando-as do lugar de “paisagem natural” (e, no 
limite, invisível) em que se encontram. Kleber Mendonça distorce a 
cidade para mostrá-la melhor. 

Tudo isso com um uso sagaz dos poucos recursos à disposição, 
com uma confiança profunda nas potencialidades da linguagem 
cinematográfica e na capacidade imaginativa do espectador. O melhor 

efeito especial, o filme nos mostra, ainda é a capacidade humana de 
fantasiar, fabular, inventar. 

Faltou dizer que o curta é divertidíssimo, cheio de sacadas 
brilhantes, como a da transmutação do quarto da empregada (esse 
hediondo avatar da velha senzala) no cômodo mais disputado do 
apartamento à beira-mar.  Ou a do artesão ceramista que passa a 
moldar figurinhas agasalhadas diante da lareira, em vez dos 
tradicionais cangaceiros ou sertanejos montados em jegues. 

Talvez não seja exagero dizer que Recife frio está para o cinema 
brasileiro atual como Ilha das Flores (1989), de 
Jorge Furtado, está para o cinema brasileiro do 
final do século passado. Ambos são falsos 
documentários que transcendem os limites do 
curta, abrem caminhos, iluminam toda uma 
cinematografia. 

Zé Geraldo Couto 
* Zé Geraldo é crítico de cinema e tradutor. Esse 

artigo foi extraído, com sua autorização, do blog:  
 http://blogdozegeraldo.wordpress.com/ 
 ** Desde o início deste ano, nossas reuniões do grupo Cinema 
Paradiso tem se iniciado com a exibição de um curta metragem. O 
curta Recife Frio foi um dos primeiros que exibimos (presente do nosso 
amigo marcos Paulino, de Brasília) e muito apreciado pelo grupo. O 
curta é encontrável em DVD.  

Em pleno andamento do fantástico Festival 
Varilux de Cinema Francês de 2012, indico um filme 
muito bom. O festival está no fim, mas creio que este, 
pelo menos, estará novamente em cartaz, no circuito 
comercial (sem falar no DVD). 

Intocáveis (Intouchables, 2011, Dir: Toledano & 
Nakache) baseia-se em caso real, retratando Philippe 
di Borgo, vítima de um acidente com parapente que o 
tornou paraplégico. Não, o tom do filme não é de 
melodrama, mas de uma divertidíssima comédia, que 
oscila entre a fina ironia e o grotesco vocabulário, 

próprios, aliás, de seus personagens: o rico 
aristocrata, com gosto refinado nas artes e o 
nigeriano de modos popularescos, Driss. O 
filme retrata o relacionamento entre ambos 
(uma simbiose!) e as pessoas que os 
cercam em seu cotidiano. Imperdível! 
Destaque para o ator Omar Sy, que rouba 
todas as cenas. Comédia, sim, mas sem 
dispensar lição de vida!   

Marcos Paulino, de Brasília/DF 

 

 
 

 
 

             
 

 

Próxima Reunião: 26/08/2012 – DOMINGO às 16 h. 
 

À BEIRA DO CAMINHO 
 

Diretor: Breno Silveira (*) 
http://abeiradocaminho.com.br 

 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 319                                                    São Paulo, 22 de agosto de 2012. 

(*) Nasceu em 1964, em Brasília (DF). É formado pela École Louis Lumière de Paris. Começou a atuar no cinema como diretor de fotografia 
(Carlota Joaquina, Bufo & Spallanzani, Eu, tu, eles, O Homem do ano, entre outros). Fez clips para a MTV e um documentário para TV – Mar sem 
Fim, sobre Amyr Klink (2001). Seu primeiro longa metragem foi o aclamado Dois Filhos de Francisco (2007). Em seguida realizou Era uma vez 
(2008), À Beira do Caminho (2012) e está em produção o filme Gonzaga, de pai para filho (2012).   

RECIFE FRIO 

Comédia Sem Erros no Festival Varilux 
 

http://blogdozegeraldo.wordpress.com/


 
Dia de finados 

formigas carregam 

pétalas que caem 

(Jorge Lescano) 

Mesmo que eu acredite que devemos viver um devir louco e 
inquieto cotidianamente e que o momento estético (ver um filme, ler um 
livro, mas também sorrir para alguém no metrô) é um lugar privilegiado 
para a inquietação; e mesmo que nisso transpareça certa crença em 
uma autonomia de um sujeito que existe para-si ao se doar aos limites 
do completamente outro, ao existir na violência de o que está fora se 
internalizar em um movimento permanente-pois-inquieto... há algo que 
não vai por aí.  

Existem pra mim dois tipos de experiências, talvez a mesma, que 
são como presentes, doações em que passamos a nos sentir objetos, 
receptáculos para algo completamente novo, que não está em nós, que 
não passa por nós, algo que nos é dado, que é injetado em nós.  

A primeira é algo que sinto com poesias. Nunca fui e não tenho 
sido um bom leitor de poesia, alguém que mergulha em um livro e tira 
dali muitas inquietações. Para além de 
tentativas frequentes-constantes, eu gosto 
mesmo é de receber poesias: 
presentinhos. Nesse sentido, nada é tão 
bom pra mim quanto ganhar um bandeira, 
um drummond... desestabilizar as 
estruturas do olhar, do sentir, do pensar... 
ler junto de alguém poesia, ouvir alguém 
declamando... guardo com muito carinho 
cada poema que ganho e que, de alguma 
forma, é um dentro, é um meu, que só 
depois de muito tempo pode ir se esvanecendo, se diluindo num fora... 
sobrevive talvez um pequenina sensação que fica entre a lembrança 
do momento de ganhar e do processo que ali se inscreveu em nós, até 
perder-se... 

Mas também há a experiência de ganhar um modo de olhar, de 
ouvir, de pensar. Talvez ganhemos isso daquilo que chamamos de 
professoresdocaralhocarambanuncaimagineiqueissopudesseserassim. 
(Com)funde-se muito com o ganhar uma obra, um poema, mas é uma 
outra coisa. Aquela autonomia supracitada, então, tem que ser 
entendida não como algo advindo de uma faculdade do ser humano, 
mas como um ouvido que aprendeu a (re)vibrar desse jeito, um olho 
que aprendeu o esbugalhar, um especular a cor, uma letrinha que se 
perde do emaranhado da página e se torna micropoema, conceito, 
síntese... enfim, algo que talvez aprende da admiração um modo de 
estar, um modo de se inquietar no eriçar dos pelos do corpo.  

E aqui, na minha vida, entrou o Roldan: um pra sempre estar 
marcado na retina, tinindo o retinto.  

Eu cresci vendo filmes hollywoodianos, era o que havia na 
locadora perto de casa. Quando nos pois-pois de conhecer a Laura, a 

Claudinha, fui-foram me falando “por que você não vê tal filme, ou 
aquele outro”, eu acatava as sugestões mas não via ali grandes coisas. 
Eram boas narrativas: Labirinto do Fauno, Conto de Verão, O 
Escafandro e a Borboleta e outros que ia assistindo no Unibanco, no 
Belas-artes, no Reserva (de alguma forma o Cinesesc ainda não 
existia em minha vida); eram boas narrativas, mas faltava ali um 
encantamento do “como”. E foi quando, sem muitos-mais, a Laura me 
sugeriu fazer um curso de cinema italiano.  

Nessa vez consegui assistir inteira apenas a uma aula que, 
todavia, me marcou muito. O Roldan passou e discutiu o Teorema do 
Pasolini. Eu vi o filme, achei curioso-estranho-diferente, mas não muito 
bom. Logo na sequência ele começou a falar do filme e a interpretá-lo 
e pra mim surgiu uma experiência de desestabilização, algo assim 
como: “Quer dizer então que eu não consegui ver isso, quer dizer que 
eu não sei ver isso... será mesmo que o filme era assim e eu não vi?!” 

A inquietação ficou: o sujeitinho que se acreditava tão autônomo 
e tão pronto para viver todo o fora estava despreparado: havia um 
modo de olhar que eu não comportava, que eu não sentia. Nenhum 
outro filme jamais foi o mesmo. Mas, foi no segundo curso do Roldan 

sobre Antonioni, que a inquietação se 
tornou paixão, maravilhamento, e que 
pude, finalmente, ver o cinema como arte, 
ou seja, como local privilegiado de 
reflexões e experienciações que podiam 
me desestabilizar (é sempre importante 
salientar que subir uma escada pode 
comportar tal movimento).  

Enfim, se eu fosse sintetizar hoje o 
que foi aquele curso para mim, foi um abrir-

se (ou um “abro-te-cadabro-te a força caro aluninho!”) para um modo 
de ver o cinema que só o Roldan-Antonioni poderia me mostrar, me 
doar: um olhar para o cinema como eu olhava os contos que lia: cada 
detalhe é importante e cada cena é ultrapensada no conjunto para 
fazer um outro sentir surgir.  

Nunca saberei se eu acabaria olhando para o cinema assim se 
não fosse o Roldan. Essas coisas não se sabem. De toda forma, eu 
gosto de acreditar que não (talvez porque estou devindo professor). 
Gosto de acreditar que nem tudo é um “eu” que já existia ou existe em 
potencial, e mesmo que assim fosse, só alguém muito bobinho não 
percebe que ao conceder-se papéis importantes nas nossas 
experiênciações pra algumas pessoas não perdemos autonomia, 
ganhamos uma outra incrível experiência assaz gostosa de lembrança.  

Assim, em agradecimento ao Roldan, o que posso ofertar é uma 
presença constante em minha vida já que, de alguma forma, o olhar 
dele passou a estar inscrito em meu olho e em minha lembrança.  

Lucas Paolo 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
Aqui é o Meu Lugar........................................ 7,28 

 

Edição / Diagramação: 
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FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
Reativamos nosso fundo para algumas despesas que temos ao 
longo do ano. A doação voluntária pode ser feita em qualquer 

valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 
estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  

Banco: Caixa (104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5 

 

EM AGRADECIMENTO A JORGE ROLDAN 
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