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OPIS FILMU:
Aladyn (Mena Massoud) to uroczy
rozrabiaka, którego domem są ulice
miasta Agrabah. Pragnie porzucić
życie
drobnego
złodziejaszka,
ponieważ wierzy, że został stworzony
do ważniejszych rzeczy. Na drugim
krańcu miasta Księżniczka Dżasmina
(Naomi Scott), córka Sułtana, żyje
swoimi
marzeniami.
Pragnie
doświadczać świata poza pałacowymi
murami i wykorzystywać swoją
pozycję w służbie poddanym swojego ojca, który jednak wykazuje się nadopiekuńczością
i nie pozwala jej na zbyt wiele. Dlatego służąca Dalia (Nasim Pedrad) nie spuszcza jej z oka.
Głównym zajęciem Sułtana (Navid Negahban) jest szukanie odpowiedniego męża dla
Dżasminy. Natomiast Dżafar (Marwan Kenzari), jego lojalny i zaufany zausznik, a do tego
potężny czarnoksiężnik, jest poirytowany sułtańską obojętnością na przyszłość państwa
i obmyśla plan przejęcia tronu. Aladyn przybywa Dżasminie na pomoc, gdy ta przebrana za
prostą dziewczynę odwiedza targowisko. Chłopak zostaje z miejsca zauroczony jej urodą
i temperamentem. Nie ma jednak pojęcia, kim ona naprawdę jest. Śledząc dziewczynę,
która powraca do pałacu, Aladyn zostaje przypadkowo zamieszany w spisek Dżafara,
a w jego ręce trafia lampa oliwna przeznaczona dla czarnoksiężnika. Bohater niechcący
Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

wywołuje zamkniętego w niej Dżina (Will Smith) – kolorową postać nie z tego świata. Swoją
mocą spełnia on życzenie Aladyna i zamienia go w kogoś godnego miłości Dżasminy oraz
szacunku Sułtana: Księcia Alego. Aladyn i Dżin zaprzyjaźniają się, a Dżasmina poddaje się
ich urokowi. Wspólnie wyruszają w niebezpieczną i pasjonującą podróż, podczas której ich
wiara w siebie i wzajemna miłość wystawione zostaną na próbę.
O PRODUKCJI:
„Aladyn” to trzymająca w napięciu fabularna adaptacja klasycznej disnejowskiej animacji,
opowiadająca niezwykłą historię ulicznego rozrabiaki Aladyna, odważnej i zdeterminowanej
księżniczki Dżasminy oraz Dżina, który może być kluczem do przyszłości ich wszystkich.
W filmie występują: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid
Negahban, Nasim Pedrad, Billy Magnussen i Numan Acar.
Wyreżyserował go Guy Ritchie na podstawie scenariusza, który współtworzył z Johnem
Augustem. W ten sposób powstała uwspółcześniona wersja scenariusza filmu animowanego
pod tym samym tytułem autorstwa Rona Clementsa, Johna Muskera, Teda Elliotta
i Terryego Rossio. Producentami filmu są Dan Lin, p.g.a., i Jonathan Eirich, p.g.a.,
a producentami wykonawczymi Marc Platt i Kevin De La Noy. Za muzykę odpowiada Alan
Menken. W filmie usłyszymy nowe wersje piosenek znanych z pierwowzoru autorstwa
Menkena oraz tekściarzy Howarda Ashmana i Tima Rice'a, a także nowe utwory
skomponowane przez Menkena, Benji Paseka i Justina Paula.
Na podstawie materiałów:
http://www.kinoinfo.pl/pressbook/15937_Aladyn_PRESSBOOK.pdf
https://www.filmweb.pl/film/Aladyn-2019-790398
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