Dunkirk (16) - heti filmbemutató
Írta: Intercom
2017. július 18. kedd, 21:27

Ezen a héten a érkezik a mozikba a Csillagok között, az Eredet és a Sötét lovag-trilógia
alkotójának legújabb nagyszabású akció-thrillere, a DUNKIRK. Christopher Nolan már
elrepítette a nézőket Gotham város utcáira, az álmok végtelen világába és az űrbe is. Most,
pályafutása során először, az újító rendező, író, producer egy valós eseményt vitt filmre,
méghozzá olyat, ami egész életében foglalkoztatta: a dunkirki csodát. A rendező saját
forgatókönyvéből, IMAX-kamerákkal, óriási költségvetéssel, az eredeti helyszíneken, számos
egykori eredeti hajó és repülőgép teljes rekonstrukciójával és bevetésével készítette el
különleges háborús eposzát. A főbb szerepekre pedig olyan kiváló színészeket választott, mint
Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Tom Hardy, Mark Rylance és bemutatkozik szélesvásznon a
One Direction frontembere Harry Styles is.

A II. világháború egyik legtragikusabb emléke lehetne, ám egy különleges mentőakció története
lett belőle. 1940 májusának végén a diadalmasan előretörő német hadsereg bevonult
Belgiumba, és a franciaországi Dunkerque közelében a tengerhez szorította a brit és francia
katonákat. A legfeljebb 5 kilométeres szakaszon a szövetségesek több mint 300 000 embere
szorult össze, és nem volt merre menekülniük.

Az angol flottának különleges és váratlan akcióval, hatalmas veszteségek árán mégis sikerült
véghezvinni a mentőakciót – és sikerrel juttatta ki a frontvonalból a szabad világ utolsó
hadseregét.

Film a menekülésről, a káoszról, a háborúról és a túlélésről…
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Főszereplők: Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, James D’Arcy, Mark Rylance,
Harry Styles.
Zene: Hans Zimmer. Fényképezte: Hoyte Van Hoytema. Látvány:
Nathan Crowley.
Írta és rendezte:
Christopher Nolan

Mozibemutató: 2017. július 20.
Eredeti cím: Dunkirk
Színes amerikai film
Gyártó: Syncopy, Warner Bros.
Korhatár: 16
Facebook:
https://www.facebook.com/MozICom
Előzetes:
http://bit.ly/Dunkirk_trl

A film korhatára: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
A film szinkronos 2D, IMAX 2D és OV 2D változatokban lesz látható a mozikban.
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