Nossas Noites
“Nossas Noites”, filme produzido pela Netflix lançado no final de setembro deste ano,
reúne dois grandes atores norte-americanos, nascidos na década de 30: Jane Fonda(79) e
Robert Redford (81).
Os personagens tem a mesma idade dos atores. Addie (Jane) vai à casa do seu vizinho
Louis (Redford) fazer uma proposta inusitada, sobretudo pela idade: que ele vá dormir
com ela em sua casa, já que sofre de insônia e quer alguém pra conversar.O
relacionamento começa difícil, já que não se conhecem e a princípio mantém a maior
discrição para não serem descobertos pelos vizinhos fofoqueiros. Mas aos poucos, vai
surgindo uma amizade e um companheirismo entre os dois.
Quando a intimidade está crescendo, a avó Addie tem que cuidar de seu único neto e
isto pode interromper as noites agradáveis, pois afinal o que prevalece é o cuidado, o
zelo pelas pessoas da família, o papel de pai, mãe ou avó, no caso.
Enquanto cuidam do neto dela, vão revisitando o passado, cada um também com um
filho, ambos ficaram viúvos quase ao mesmo tempo. A atenção à criança os torna
pessoas atenciosas e carinhosas, que nem sempre foram no passado.
O personagem de Robert vai se revelando, ficando mais espontâneo e carinhoso tanto
com a criança quanto com ela. Chegam a fazer um acampamento a noite, passeio que
nunca fizeram antes com os próprios filhos ou esposos. Tudo vai indo tão bem quando o
filho volta pra buscar o neto e pedir à mãe que vá morar com ele, pois está separado e
trabalhando. A obrigação de ser avó fala mais alto e o casal acaba se separando.
O filme discute de forma sensível a solidão imposta aos idosos que não tem mais sonhos
ou objetivos na vida, num tempo em que vivemos cada vez mais e realidades como a
retratada pelo cinema mostram como sempre é possível recomeçar e viver intensamente,
apesar da idade avançada.

