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GLOBO DE OURO

Foi dada
a largada
Um dos prêmios
mais importantes do
cinema, o Globo de
Ouro, anunciou ontem
seus indicados. “Amor
sem Escalas” é o
campeão de indicações
FÁBIO FREIRE

Repórter

O

Glodo de Ouro não
é nenhum Oscar,
maséumtermômetro do que de melhor Hollywood fez
noanoeuma espécie depréviado
prêmio entregue pela Academia
de Artes e Ciências Cinematográficas, considerado o maior prêmiodo cinema.Conceituado pelo
críticos e pelos próprios artistas,
uma indicação ao Globo de Ouro
significa o início de um caminho
que pode culminar com a cobiçada estatueta dourada na estante.
A Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, responsável pelas indicações e escolha dos premiados, a serem divulgados em uma concorrida
festa em janeiro, anunciou ontem os indicados em categorias
que destacam os melhores do
cinema e da televisão estadunidense. Nas categorias relativas
à sétima arte, um dos diferenciais da premiação é separar categorias importantes, como melhor filme, ator e atriz, em drama e comédia/musical.
O campeão de indicações, e
que começa a temporada como
grande favorito para a 67ª edição do evento é o drama “Amor
sem Escalas”, presente em seis
categorias (filme/drama, direção, ator/drama, duas indicações para atriz coadjuvante e
roteiro). Na categoria comédia/
musical, o musical “Nine”, com

um elenco estelar encabeçado
por Daniel Day-Lewis é o favorito com 5 indicações (filme/comédia ou musical, ator e atriz na
mesma classificação, atriz coadjuvante e melhor canção).

Indicações duplas
Além de “Amor sem Escalas”,
que estreia nos cinemas brasileiro somente em fevereiro, os outros longas que disputam o prêmio de melhor filme/drama são
a ficção-científica “Avatar” - a
volta de James Cameron aos cinema depois de 12 anos afastado -; o elogiado drama independente “Preciosa”; e dois diferentes filmes de guerra: o irreverente “Bastardos Inglórios”, de
Quentin Tarantino, que já esteve em cartaz em Fortaleza; e o
elogiado “Guerra ao Terror”, filme que tem recebido vários prêmios da crítica e que, no Brasil,
foi parar diretamente nas locadoras, tendo sido lançado em
DVD em agosto.
O musical Nine, de Robert
Marshall, mesmo diretor do também premiado “Chicago”, concorre com as comédias “Se Beber, Não Case”; “Julie & Julia”
(atualmente em cartaz em Fortaleza); “Simplesmente Complicado”; e o belo e sensível “(500)
Dias com Ela”, que só deve ter
sessões em Fortaleza no Cinema
de Arte.
Por dividir seus prêmios mais
cobiçados entre dramas e comédias, é sempre comum atores e
atrizes terem indicações duplas
em um mesmo ano. Na edição
que elege os melhores de 2009,
não é diferente. Meryl Streep
conseguiu duas menções na
mesma categoria, inclusive, por
seus papéis em “Julie & Julia” e
“Simplesmente Complicado”.
Ela disputa o prêmio com outra
atriz que também tem duas indicações, uma por “A Proposta” e

outra pelo drama esportivo
“The Blind Side”. Além das
duas, Marion Cotillard está presente com sua performance em
“Nine” e, uma supresa, Julia Roberts, por “Duplicidade”.
Na categoria drama, Bullock
concorre com outra surpresa,
Emily Blunt (“The Young Victoria”), a veterana Helen Mirren
(“The Last Station”), a novata
Gabourey Sidibe (“Preciosa”) e
a favorita Carey Mulligan (“Educação”, filme ignorado nas outras categorias).

Destaques masculinos
Entre os atores, Matt Damon
também tem duas indicações:
ator em comédia/musical pelo
ainda inédito, em Fortaleza, “O
Desinformante!” e ator coadjuvante em “Invictus”. Os outros
atores indicados na categoria comédia/musical são Daniel DayLewis (“Nine”); Robert Downey
Jr (“Sherlock Holmes”); Joseph
Gordon-Levitt - por sua comovente interpretação de um rapaz que tem o coração partido
em “(500) Dias com Ela” -; e o
desconhecido Michael Stuhlbarg (em “Um Homem Sério,
dos irmãos Coen).
O favorito da categoria ator/
drama é George Clooney
(“Amor sem Escalas”); seguido
por Jeff Bridges (“Crazy
Heart”); Colin Firth “(“A Single
Man”); Morgan Freeman (“Invictus”); e a zebra Tobey Maguire (“Brothers”). Foi dada a largada na temporada de entrega dos
prêmios de cinema. Que vençam os melhores. o

B
I OS MAIS INDICADOS: “Amor sem Escalas”, com George Clooney, está presente em seis categorias
do Globo de Ouro, seguido de perto pelo musical “Nine”, dono de um dos melhores elencos do ano
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CONFIRA a lista completa de
indicados ao Globo de Ouro no site do
Portal Verdes Mares
(www.verdesmares.com.br)
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