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Szymon Radzimierski –
Franek
Weronika Kaczmarczyk – Izka
Kamila Bujalska – Viola
Alicja Dąbrowska – Klaudia
Maciej Makowski – Eddie
Mikołaj Grabowski – Szaucer
Oskar Latarski - Ariel
Piotr Janusz - Bonzo
Łukasz Matecki - Ryszard
Andrzej Grabowski Prezydent Miasta
OPIS FILMU:
Jedno przypadkowe spotkanie, próba
porwania,
szalony
lot
na
własnoręcznie
skonstruowanej
machinie i ucieczka przed Łowcami
Głów z Oblivio – czy to brzmi jak
normalny dzień w życiu przeciętnego nastolatka? Franek i Izka – główni bohaterowie filmu
– odkryją, że nie trzeba być superbohaterem, aby przeżyć superprzygodę. Uruchamiając
tajemniczy gramofon, przypadkiem sprowadzą do ziemskiego wymiaru Eddiego –
uciekiniera z krainy Oblivio. Skierują tym samym na siebie gniew Łowców Głów, którzy za
wszelką cenę będą chcieli ukarać zbiega. „Za wszelką cenę” oznacza, że nie zawahają się
zdeatomizować każdego, kto stanie im na drodze.
Czy Frankowi i Izce uda się uratować Eddiego? Czy ich przyjaźń przetrwa pomimo
problemów, które czekają ich po drodze?
REŻYSER O FILMIE:
„Władcy przygód. Stąd do Oblivio opowiadają o człowieku z innego świata, który w wyniku
różnych splotów okoliczności trafia na Ziemię, do świata dzieci i musi się w nim odnaleźć.
Materiały dydaktyczne dla Nauczycieli

To temat znany z wielu filmów przygodowych. Bohaterowie przeżywają pełne
niebezpieczeństw przygody i albo odsyłają intruza z powrotem do domu, albo robią
wszystko, żeby mógł bezpiecznie pozostać w naszym świecie. To gatunek filmowy, którego
ojcem jest Steven Spielberg, twórca chociażby kultowego „E.T.”. Film Władcy przygód.
Stąd do Oblivio inspirowany był Kinem Nowej Przygody – filmami Spielberga i Zemeckisa.
Ten punkt wyjścia daje bardzo duże pole do popisu dla niezwykłej i pełnej przygód historii,
która rozgrywa się w naszym świecie, ale równocześnie posiada wiele elementów z innego
świata. To sprawia, że jest oryginalna i ciekawa dla widza. Widzowie, którzy widzieli już
Władców przygód, twierdzą, że, podobnie jak serial Stranger Things, nasz film oddaje hołd
kinu przygodowemu lat 80., i rzeczywiście tak jest.”
- Tomasz Szafrański, reżyser filmu
Na podstawie materiałów:
http://www.kinoinfo.pl/pressbook/15634_WladcyPrzygod_pressbook.pdf
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