Szárnyas fejvadász 2049 (16) - heti filmbemutató
Írta: InterCom
2017. október 03. kedd, 21:09

A héten végre megérkezik az év egyik legjobban várt filmje a mozikba! Jön a Magyarországon
forgatott SZÁRNYAS FEJVADÁSZ 2049!

Ridley Scott klasszikussá vált sci-fijének folytatása, remek kezekbe került, ugyanis a
Fogságban, a Sicario – A bérgyilkos és az Érkezés Oscar®-díj jelölt direktora a tehetséges
Denis Villenuve rendezésében éled újra a replikánsok világa. De Ridley Scott sem hagyta maga
mögött a filmet, hisz producerként aktívan részt vett a Budapesten folyt munkálatokban. A film
főszerepében visszatér Harrison Ford és csatlakozik hozzá Ryan Gosling, valamint Ana De
Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright és az Oscar®-díjas Jared Leto is. A film a tengerentúlon
már kirobbanó kritikai sikernek örvend, a Rotten Tomatoes nevű kritikai oldalon kimagasló, 94
%
os eredményt ért el. Minden esély megvan rá, hogy a szemkápráztatóan látványos és
mindvégig különösen izgalmas rész felnő az elsőhöz és maga is legendává válik.

2019-ben a replikánsok után vadászó szárnyas fejvadászok egyike különös felfedezést tett.
Harminc évvel később egy másik fejvadász, az LAPD tisztje, K (Ryan Gosling) egy másik titokra
lel. Egy olyan rejtélyre, amely ha felszínre kerül, felforgathatja mindazt, ami a földi
társadalomból még megmaradt. Az ügy érdekében fel kell kutatnia a rendőrség egy régi
emberét: Rick Deckardot (Harrison Ford): Csakhogy Deckard 30 évvel ezelőtt eltűnt, és senki
nem tudja, hol bujkálhat.
Azt is csak néhányan sejtik, hogy miért…

Főszereplők: Harrison Ford, Ryan Gosling, Jared Leto, Ana de Armas, Robin Wright. Zene:
Jóhann Jóhnnsson.
Operatőr: Roger Deakins. Látvány: Dennis Gassner.
Írta: Philip K. Dick, Ridley Scott, Hampton Fancher, Michael Green.
Rendezte: Denis Villeneuve

Mozibemutató: 2017. október 16.
Eredeti cím: Blade Runner 2049
Színes amerikai film
Gyártó: Scott Free Productions, Sony Pictures
Játékidő: 163 perc
Korhatár: 16
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Facebook:
https://www.facebook.com/MozICom
Előzetes:
http://bit.ly/SzarnyasFejvadász2049_trl_16

A film korhatára: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
A film szinkronos 2D, 3D, 4Dx, IMAX és feliratos 2D változatokban lesz látható a
mozikban.
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