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Môžete sa ho desiť. Môžete pred ním utekať. Ale osud vás aj tak
dostihne.



Štúdia Marvel  uvádzajú nový film o Avengers  Nekonečná vojna,  ktorý je
zároveň oslavou desiateho výročia uvedenia pilotnej časti Iron Mana na plátna kín
v  roku  2008.  Štúdio  Marvel  uvádza  najsmrtonosnejšiu  a  najepickejšiu  vojnu
všetkých čias. Na Zem prichádza mocný Thanos, aby sa zmocnil Kameňov večnosti,
ktorých moc potrebuje k naplneniu svojich plánov.  Avengers a ich mimozemskí
spojenci musia riskovať úplne všetko a pokúsiť sa ho poraziť skôr, než jeho útok
privedie  vesmír  k  záhube.  V hlavých úlohách sa opäť  predstavia  naši  obľúbení
hrdinovia, ktorých čaká neľahká úloha. Zachrániť svet. 

V príbehu sa opäť predstaví: Robert Downeyh Jr. ako Tony Stark/ Iron Man, Chris
Hemsworth ako Thor, Mark Ruffalo ako Bruce Banner/The Hulk, Chris Evans ako Steve
Rogers/Captain America, Scarlett Johansson ako Natasha Romanoff/Black Widow, Don
Cheadle ako Colonel James Rhodes/War Machine, Benedict Cumberbatch ako Doctor
Strange,  Tom  Holland  ako  Peter  Parker/Spider-Man,  Chadwick  Boseman  ako
T’Challa/Black  Panther,  Zoe  Saldana  ako  Gamora,  Karen  Gillan  ako  Nebula,  Tom
Hiddleston  ako  Loki,  Paul  Bettany  ako  Vision,  Elizabeth  Olsen  ako  Wanda
Maximoff/Scarlet Witch, Anthony Mackie ako Sam Wilson/Falcon,  Sebastian Stan ako
Bucky Barnes/Zimný Vojak, Idris Elba ako Heimdall, Danai Gurira ako Okoye, Benedict
Wong ako Wong, Pom Klementieff ako Mantis, Dave Bautista ako Drax.  Vin Diesel opäť
prepožičal hlas Grootovi, Bradley Cooper Rockeovi. Chýbať nebude ani Gwyneth Paltrow
ako Pepper Potts, Benicio Del Toro ako Zberateľ, Chris Pratt ako Peter Quill/Star-Lord a
Josh Brolin v úlohe zloducha Thanosa.  

Oslava desiateho výročia uvedenia Iron mana

2. mája 2008 uzrel svetlo sveta film prvý film o obľúbenom super hrdinovi  Iron
Manovi. Film sa stal  celosvetovým hitom, ktorý milovali fanúšikovia aj kritici a dlhé roky
slúžil ako základný kameň, z ktorého štúdiá Marvel čerpali inšpiráciu pre svoje ostatné
filmy.

Avengers:  Nekonečná  vojna vychádza  o  desať  rokov  neskôr.  Stretnutie  všetkých
známych hrdinov v jednom filme bolo tým, na čo sa režiséri  Anthonyho a Joe Russo
najviac sústredili.

„Avengers: Nekonečná vojna je výsledkom všetkého, čo sme kedy urobili,"  hovorí Kevin
Feige.  "Je  to  vyvrcholenie  série  filmov,  ktoré  sú  vzájomne prepojené  a zároveň  je  to
prvýkrát, kedy sme v jednom príbehu prepojili mnohé dejové línie, ktoré boli stvárnené
v individuálnych filmoch."
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Najsilnejší zloduch všetkých čias

Filmoví tvorcovia mali neľahkú úlohu. Jednak museli spracovať desiatky hrdinov
a množstvo dejových línií tak, aby na nikoho a nič nezabudli a zároveň museli detailne
rozpracovať ústrednú postavu filmu, ktorou sa stal Thanos. Predstavuje katastrofu pre
ľudstvo,  globálne  ohrozenie  života  na  Zemi,  rovnako  ako  hrozbu  pre  samotných
Avengers. Thanos však nie je úplne novou postavou. Svetlo sveta uzrel v komixe Iron
Man #55, ktorý vyšiel v roku 1973. Čo sa filmov týka, v minulosti sme s ním už mali tú
česť.  Na krátky moment sa objavil  v  Strážcoch galaxie a tiež na konci  Avengers:  Vek
Ultrona.

V najnovšom filme je Thanos hrozbou, akú ešte Avengers nezažili. Je zloduchom, ktorý je
zároveň  taký  charizmatický  až  s ním  v istom  momente  môžete  začať  súcitiť.  Jeho
podstata je spojením jeho činov, cieľov a jeho minulosti. Film Nekonečná Vojna je prvým
filmom, ktorý prináša širší vhľad do príbehu práve skrz pohľad zloducha. 

Pre príbeh pochopenie príbehu je dôležité to, po čom Thanos túži najviac. Sú to
Kamene večnosti, stelesňujúce najsilnejšie substancie v celom Vesmíre. Každý kameň je
obdarený inou silou.  Kameňov je šesť a sú to: Kameň priestoru, modrý kameň v tvare
kocky známejší  pod označením Tesserakt,  ktorý  sme naposledy videli  vo  filme  Thor:
Ragnarok. Kameň sily, v tvare gule, ktorý dokáže ničiť celé planéty a mohli sme ho vidieť
vo filme Strážcovia Galaxie, kedy ho po dramatických udalostiach odovzdali do rúk Nova
Corps.  Kameň mysle,  ktorý pochádza z Lokiho žezla a posledným majiteľom je Vision,
ktorý ho má na čele.   Kameň času,  známejší  ako Oko  Agamotta  nachádzajúce sa v
prívesku Doctora Strange-a. Kameň reality, ktorý je v rukách Zberateľa.  A posledným je
Kameň duše, ktorý bude mať premiéru v novom filme.  Pokiaľ ich niekto vlastné všetky,
získava nadpozemskú silu.  Thanos sa o kameňoch dozvie a verí,  že ak dokáže získať
všetkých šesť, môže ovládnuť vesmír. Thanos ich chce a Avengers ho musia zastaviť.

Hrdinovia pokope

Nový príbeh prináša na plátno veľké množstvo milovaných a známych postáv, 
ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou sveta Marvelu. To, čo očakáva celý svet je stret 
dejových línií, ktoré boli znázorňované v osobitných filmoch. V Nekonečnej vojne, tak 
uvidíte bok po boku postavy, ktoré ste doposiaľ v jednom príbehu nevideli. 

Na koho sa môžeme tešiť?

Úlohoy opätovného povolania Avengers sa ako inak zhostí obľúbený Tony Stark,
(Robert Downey Jr.) ktorý čelí najzložitejším problémom a výzvam za celú svoju kariéru
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Iron Mana. Tony je veľmi zložitá osoba. Je to postava, ktorá je vždy v konflikte so sebou.
Jeho narcizmus je v rozpore s jeho altruizmom. Jeho inteligencia je v rozpore s jeho
inštinktom. Jeho srdce je v rozpore s jeho povinnosťou. Nová výzva v podobe Thanosa
pre neho predstavuje spúšťač pre vnútornú vojnu všetkých jeho aspektov.
             
To, že posledné roky strávil  Captain America (Chris Evans) na úteku na ňom zanechalo
výrazné stopy. Je  emocionálne uzavretý a chladný. To, že ho vláda v podstate dva roky
lovila z neho urobili iného Captaina, ako si pamätáme.  

Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) to tiež nemala ľahké. Rovnako ako Captain aj
ona prežila krušné chvíle a pokúšala sa prežiť bez ochrany Avengers. 

Bruce Banner (Mark Ruffalo)je späť potom čo strávil dva roky vo vyhnanstve a následne
pobudol  s Thorom  v Asgarde.  Banner  docielil  to,  aby  ho  Hulkov  hnev  a emócie
neovládali tak, ako v minulosti. Je ľudskejší avšak Hulk v ňom stále drieme a hocikedy sa
môže nahnevať.

Ďalším  alfa  samcom  v hre  je  Doctor  Stephen  Strange (  Benedict  Cumberbatch),
T’Challa/Čierny  panter  (  Chadwick  Boseman)  a chýbať  nebude  ani  mladučký  Peter
Parker (Tom Holland ) ako Spiderman.

Nesmieme zabudnúť na Strážcov Galaxie.  Ich stret s Avengers je pre mnoho fanúšikov
momentom,  na  ktorý  sa  najviac  tešia.  Vo  filme  tak  uvidíme  Chrisa  Pratta spoločne
s ostatnými členmi jeho skupiny. 

A to zďaleka nie je všetko...

Pripravte sa na najbrutálnejšiu šou všetkých čias

Avengers: Nekonečná vojna uvidíte v slovenských kinách od 26. apríla 2018.   Na záver
hovorí Anthony Russo: „Publikum spozná svojich hrdinov v úplne novom svetle. Budú si
musieť poradiť s výzvami novými spôsobmi a čeliť dôsledkom, ktorým v minulosti čeliť
nemuseli.  Diváci  tak  uvidia  hrdinov  v ľudskejšom  svetle  a  my  dúfame,  že  to  diváci
ocenia.“

Joe Russo sa pridáva: „Nemyslím si, že ľudia niekedy videli niečo podobné, ako je tento
nový film. Nielenže budú mať možnosť vidieť všetkých pokope, ale uvidia vyvrcholenie
práce, ktorej sme venovali celých desať rokov. Niektoré príbehy sa skončia a  tým pádom
budú  svedkami  posledných  kapitol.  Zároveň  sa  otvoria  kapitoly  nové.  Bude  to
fantastické.“
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Veľkolepé vyvrcholenie desaťročnej série filmov štúdia Marvel uvidíte v
slovenských kinách od 26. apríla 2018.
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