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/></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Jakarta (MaI)</strong> Raditya Dika (Dika
Angkasaputra Moerwani) yang akrab disapa Radith tidak hanya dikenal sebagai penulis buku
fenomenal dengan menghadirkan genre baru dalam penulisan tetapi juga seorang komedian
serta aktor. Dala waktu dekat ini, tanggal 8 Mei 2013 mendatang film �'Cinta Brontosaurus'
akan segera tayang di bioskop tanah air dengan Radith sebagai pemeran utamanya.</p> <p
style="text-align: justify;">Radith dalam blog resminya <a
href="http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fradityadika.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQ
jCNFikZdOMZupeBHhZzHy0c3FKJKR5g"
target="_blank"><em>radityadika.com</em></a><em> </em> menjelaskan bahwa cerita film
Cinta Brontosaurus berbeda dengan cerita dari buku keduanya yang berjudul sama, Cinta
Brontosaurus (Gagasmedia, 2006). Film ini adalah film yang menyinggung buku tersebut, tapi
tidak serta-merta mengangkat secara utuh cerita-cerita di dalamnya. Film ini adalah sebuah
adaptasi yang nyeleneh, karena ia ingin menghadirkan rasa dan dimensi komedik yang
berbeda pada filmnya.</p> <p style="text-align: justify;">Inti film ini adalah keresahan pribadi
Radith soal cinta, yaitu pertanyaan tentang : apa memang cinta bisa kadaluarsa? Film ini akan
menjawab pertanyaan itu. Tentu dengan gaya komedi yang selama ini menjadi andalan Radith
yakni komedi yang lincah dan cerdas.</p> <p style="text-align: justify;">Radith mengaku total
waktu pengerjaan skenario-nya selama 1,5 tahun, dan tujuh kali ditulis berulang kali. Ini
membuat ia bangga, bahwa skenario film Cinta Brontosaurus mungkin skenario yang paling
rapih, komedik, dan personal yang pernah ia kerjakan.</p> <p style="text-align: justify;">Film
ini menceritakan tentang Dika (Raditya Dika) seorang penulis yang baru saja putus cinta
dengan Nina (Pamela Bowie), pacarnya setelah sekian lama. Semenjak putus cinta ini, dia
percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Kosasih (Soleh Solihun), agen naskah Dika, mencoba
untuk membuat Dika yakin terhadap cinta kembali, seperti Kosasih yakin dengan calon istrinya
Wanda (Tyas Mirasih). Usaha ini, membawa Dika ke dalam serangkaian perkenalan dengan
perempuan-perempuan absurd.<br /> <br /> Namun, cinta bisa datang tanpa persiapan. Seperti
saat Dika bertemu dengan Jessica (Eriska Rein), seorang perempuan yang jalan pikirannya
sama anehnya dengan Dika. Semakin Dika kenal dengan Jessica, semakin dia bertanya: apa
benar cinta bisa kadaluarsa?</p> <p style="text-align: justify;">Di sisi yang lain, Mr. Soe Lim
(Ronny P. Tjandra), menawarkan untuk memfilmkan buku Dika, yang berjudul Cinta
Brontosaurus. Tertarik, Dika berusaha untuk menulis skrip film tersebut. Masalah mulai timbul
ketika di tengah jalan, Mr. Soe Lim mencoba untuk mengubah naskah asli Dika menjadi film
horror yang sedang laku.</p> <p style="text-align: justify;">Film ini adalah perjalanan Dika
untuk memahami cinta, yang justru dia dapatkan dari pengalamannya bersama Jessica, teman,
dan keluarganya sendiri.</p> <p style="text-align: justify;">Film garapan Fajar Nugros dan
diproduseri oleh �Chand Parwez Servia ini akan mengadakan acara meet and great �di
Jakarta, Bekasi, Bogor dan Bandung, pada Rabu, 8 Mei 2013 bertempat di Mega Bekasi XXI
pukul 12.00. Kamis, 9 Mei 2013 di Bogor Trade Mall XXI pukul 12.00, Botani Square XXI pukul
15.30. Hari Jumat, 10 Mei 2013 di Karawaci 21 pukul 12.00, Metropolis 21 pukul 15.00 WIB.
Pada hari Sabtu, 11 Mei 2013 di Bandung Indah Plaza XXI pukul 12.00, Trans Super Mall XXI
pukul 14.30 WIB. Dan pada hari Minggu, 12 Mei 2013 bertempat di Blok M Square 21 pukul
12.00 WIB. (M.Asri/MaI)</p> <p style="text-align: justify;">�</p>
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