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Encontros e
desencontros

“Ninguém se conhece mais de
modo natural”.
Identificação imediata

•A ELENCO FEMININO composto de rostos conhecidos é um dos destaques da comédia romântica "Ele Não Está Tão a Fim de Você"
• Co m é d i a
•
romântica traz

elenco simpático em
um filme que
conquista pela
honestidade na
forma como os
relacionamentos são
re t ra t a d o s
FÁBIO FREIRE

Repórter

C

omédias românticas
seguem uma fórmula
pronta mais do que
conhecida. Garota
conhece garoto, ou
vice-versa, os dois se apaixonam,
vivem desencontros, trocam os
pés pelas mãos e, no final, terminam felizes para sempre. A estrutura é de conto de fadas e são raros os exemplos que fogem desse
esquema. “Ele Não Está Tão a
Fim de Você”, mais um exemplar
do gênero, traz uma série de elementos caros a esse tipo de filme,
mas também apresenta escolhas
que o diferenciam dos demais.

Para começar, o filme distribui
o foco entre vários casais, adotando uma narrativa que se assemelha a um mosaico, com muitos
personagens disputando a atenção do espectador. Todos, claro,
estão interligados de um modo
ou de outro. Nesse sentido, o longa lembra uma outra comédia
que segue estrutura semelhante,
o interessante “Simplesmente
Amor”. Por outro lado, o filme
não foge muito do clichê de discutir relacionamentos a partir de
casais fadados ao fracasso ou ao
sucesso já explorado à exaustão
em sucessos como “Sintonia de
Amor”, “Quatro Casamentos e
um Funeral” ou “O Casamento
do Meu Melhor Amigo”.
Dilemas amorosos
Adaptado do best-seller homônimo, a produção traz como inspiração um episódio da série “Sex
and The City”. No capítulo específico, um dos personagens masculinos explica para Carrie (Sarah Jessica Parker) e suas amigas
que quando um homem não liga
após um encontro é porque ele
realmente não quer, o resto é

COMÉDIAS ROMÂNTICAS

Harry & Sally - Feitos um
para o Outro Um dos
clássicos da comédia
romântica apresenta a
história de dois amigos que
se apaixonam. Meg Ryan
participa da cena de orgasmo
mais famosa do cinema
Sintonia de Amor Tom
Hanks e Meg Ryan
protagonizam homenagem ao
clássico "Tarde Demais Para
Esquecer"
Quatro Casamentos e um
Funeral Hugh Grant e Andie
MacDowell formam um casal
que se conhece e se apaixona
em meio a uma série de
casamentos. Indicado ao
Oscar de melhor filme
Um Lugar Chamado Notting
Hill Hugh Grant é um zé
ninguém que se apaixona por
uma estrela de cinema,
interpretada por ninguém
menos que Julia Roberts

desculpa para deixar mulheres
ansiosas em banho-maria. A partir desse mote, “Ele Não Está Tão
a Fim de Você” apresenta o drama de Gigi (a desconhecida Ginnifer Goodwin), uma típica lunática que usa a desculpa de ser romântica para correr atrás de todos os homens que lhe dão o telefone. Cada vez mais traumatizada e desiludida, ela encontra
no simpático Alex (Justin Long) o
conselheiro ideal para lhe ajudar
na sua eterna busca.
Vários outros personagens
giram em torno de Gigi e vivem, cada uma a sua maneira,
seus próprios dilemas amorosos. Beth e Neil (Jennifer Aniston e Ben Affleck) estão em
uma encruzilhada. Namorando

a sete anos, ela quer casar e ele
quer continuar ao seu lado sem
a burocracia de um compromisso firmado jurídica e religiosamente. Ben e Janine (Bradley
Cooper e Jennifer Connelly)
formam outro casal com problemas diferentes. Ambos se
amam, mas estão presos à rotina de uma relação que não parece ter futuro.
Já Conor (Kevin Connolly)
está apaixonado por Anna
(Scarlett Johansson), mas ela
só o usa para minimizar sua carência. Enquanto isso, Mary
(Drew Barrymore) está presa
às facilidades (e dificuldades)
que as novas tecnologias trazem às relações e, em um determinado momento, desabafa:

Verdade ou mentira, “Ele Não Está Tão a Fim de Você” não tenta
confirmar ou negar o desabafo
da personagem. A intenção do
filme é apenas colocar um grupo
de pessoas entre seus 20 e 30
anos, teoricamente a fase da vida
quando estamos mais abertos a
novas relações amorosas, e mostrar que nem tudo são flores. Mas
o longa nem de longe apresenta
uma visão negativa. Muito pelo
contrário.
Ainda que a trama seja pé no
chão e tente ao máximo (às vezes sem conseguir) fugir dos
clichês, o longa é leve, divertido e causa identificação imediata com o público. Afinal, é
fácil se colocar no papel dos
personagens. Quem nunca ficou esperando uma ligação no
dia seguinte a um encontro?
Quem nunca quis mais de um
relacionamento que parecia
empacado no tempo e no espaço? Quem nunca se sentiu traído por causa de uma mentira
boba que estava apenas encobrindo uma insatisfação
maior? Quem nunca apelou para as novas tecnologias para
ampliar os horizontes e conhecer novas pessoas?
Mesmo apelando para o piegas no desfecho de algumas
subtramas ou abandonando alguns personagens ao longo da
projeção para retomá-los no final, “Ele Não Estão Tão a Fim
de Você” cumpre seu papel. O
elenco simpático (principalmente o feminino), a trama
bem amarrada, a condução honesta e o tema que diz a todos
conquistam facilmente o público. Ainda que, no fundo, o longa não traga nada de novo às
comédias românticas, ele funciona ao reforçar o que todo
mundo já sabe. Relacionamentos começam, relacionamentos
acabam. Alguns valem a pena,
outros são desperdício de tempo. Mas, entre sorrisos, lágrimas, beijos, brigas e reconciliações, poucas coisas valem tanto
a pena quanto se apaixonar. o
D Mais informações:
•

"Ele Não Está Tão a Fim de Você"
(He's Just Not That Into You,
EUA, 2009). Direção Ken Kwapis.
Com Jennifer Aniston, Jennifer
Connelly, Drew Barrymore,
Scarlett Johansson, Ginnifer
Goodwin, Ben Affleck, Bradley
Cooper, Justin Long, Kevin
Connolly. 129 minutos. Confira
horários e salas de exibição no
Zoeira.
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