"Szybka Piątka"

"Szybka Piątka" jest jedną z siedmiu części serii ,,Szybcy i Wściekli”.
Został on pokazany dwa lata po poprzedniej części. Filmy według
produkcji mają inną kolejność niż według fabuły.
Film wyreżyserował Justin Lin, a scenariusz napisał Chris Morgan.
Głównymi bohaterami są min. Vin Diesel (Dominic Toretto) , Paul
Walker
(Brian O’Conner), Dwayne Johnson (Luke Hobbs). To
prawdziwe kino akcji. Film został wyprodukowany w USA. Opowiada
on o grupie naprawdę dobrych kierowców, którzy narażają się
niebezpiecznemu gangsterowi. Planują ryzykowny napad i muszą
wymknąć się ścigającemu ich nieustępliwemu agentowi. Film spodoba
się fanom szybkich samochodów, nielegalnych wyścigów lub fanom
danego aktora, który w tym filmie ma wyjątkową rolę. W marcu
odbędzie się premiera ósmej części, w której niestety nie wystąpi
jeden z głównych bohaterów, a mianowicie Paul Walker (Brian
O’Conner), który trzy lata temu zginął w nieszczęśliwym wypadku
samochodowym. Zdarzyło się to w trakcie nagrywania siódmej części.
Aby nie przerwać produkcji filmu, jeden z jego braci zgodził się zagrać
za niego w tej ekranizacji. Twarz zmieniono mu komputerowo.
Naprawdę polecam ten film. Jest bardzo ciekawy. Oprócz świetnej
gry aktorskiej możemy również posłuchać wielu dobrych utworów
nagranych specjalnie do tej ekranizacji.

Magdalena Flut, 1c

Obecność (2013)
The Conjuring
Być jak pogromcy duchów
"Obecność" Jamesa Wana to opowieść o nawiedzonym domu i
egzorcystach, którzy nie kłaniają się pradawnym demonom i choć
zbudowana jest na prostych efektach, sprawia, że serce raz po raz bije
mocniej, a napięcia jest tu więcej niż w kilku średniej klasy horrorach.
Każdy z nas słyszał tę historię więcej niż kilka razy. Poczciwa rodzinka
wprowadza się do dużego, pustego domu. Chciałaby żyć długo i
szczęśliwie, ale poprzedni lokatorzy, choć martwi, mają inną wizję.
Dzięki temu publiczność czeka spektakl demonicznych krzyków,
trzeszczące podłogi, dzieci-widma, efektowne opętania i eksplozje
strachu usuwające z naszych żył wszelkie miażdżycowe złogi.
Reżyser, którego miłośnicy gatunku znają głównie dzięki
pierwszej "Pile", jednocześnie bawi się konwencją kina grozy i oddaje
jej hołd. Sięga po proste, a sprawdzone chwyty. W jego filmie napięcie
częściej rośnie, niż opada, a arsenał okultystycznych motywów zostaje
oprawiony w solidną filmową formę, gwarantując nam całe serie
przerażających
scen.
Dzięki ciężkiej pracy aktorów m.in. Rona Livingstonny, Patricka
Wilsona, Very Farmige oraz Lili Taylor, film wyrasta na jeden z
najlepszych filmów grozy ostatniego czasu.
Osobiście niedawno oglądałem drugą część filmu, była to
kontynuacja pierwszej części „Obecności”; ciekawa treść
opowiadająca o nowej rodzinie, jednak powtarza się wątek
nawiedzenia oraz to, że w filmie występują ci sami łowcy duchów.
Dzięki pracy aktorów i scenarzystów film stał się godnym następcą
pierwszej części.
Michał Koterba, 1a2

