"Οι διώκτες του εγκλήματος" στο «Ετουάλ»
Παρασκευή, 01 Μάρτιος 2013 23:01

Ο κινηματογράφος του Αγρινίου «Ετουάλ» προβάλλει την ταινία Οι Διώκτες του
εγκλήματος . Δύο προβολές καθημερινά, 19:30 και 21:30

Τηλ. επικοινωνίας: 2641044663
Συντελεστές
Σκηνοθεσία: Ρούμπεν Φλάισερ
Ηθοποιοί: Ράιαν Γκόσλιν, Σον Πεν, Τζος Μπρόλιν, Έμα Στόουν, Νικ Νόλτε, Τζιοβάνι Ρίμπιζι,
Άντονι Μακ
Χρονολογία παραγωγής: 2012
Χώρα παραγωγής: HΠΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ
Λος Άντζελες, 1949 – Ο αδίστακτος μαφιόζος Μίκι Κοέν (Σον Πεν) έχει πάρει τον έλεγχο
της πόλης, αποκτώντας περιουσία από ναρκωτικά, όπλα, πορνεία και κάθε στοίχημα που
παίζεται στα δυτικά του Σικάγο. Κι όλα αυτά, απολαμβάνοντας την προστασία όχι μόνο των
πρωτοπαλίκαρών του, αλλά της αστυνομίας και των πολιτικών που κρατάει στο χέρι.
Με τόση δύναμη, είναι εύκολο να τρομοκρατήσει ακόμα και τους πιο γενναίους
αστυνομικούς της πιάτσας… εκτός ίσως, από μια μικρή μυστική ομάδα της Αστυνομίας του
Λος Άντζελες, με επικεφαλής τον Αστυνόμο Τζον Ο΄Μάρα (Τζος Μπρόλιν) και τον Τζέρι
Γούτερς (Ράιαν Γκόσλινγκ), που θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διαλύσουν τον κόσμο
του Κοέν.
Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ρούμπεν Φλάισερ, η ταινία αποτελεί μια ευφάνταστη
αφήγηση της προσπάθειας της Αστυνομίας του Λος Άντζελες να ανατρέψει έναν από τους
πιο επικίνδυνους μαφιόζους όλων των εποχών και να πάρει πίσω την πόλη.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Oscar, Σον Πεν (“Milk,” “Mystic River”) στο
ρόλο του Μίκι Κοέν, ο υποψήφιος για Oscar, Τζος Μπρόλιν (“Milk,” “True Grit”), στο ρόλο του
Τζον ο’ Μάρα, ο υποψήφιος για Όσκαρ, Ράιαν Γκόσλινγκ (“Half Nelson”, “Blue Valentine”,
“Drive”), στο ρόλο του Τζέρι Γούτερς, ο υποψήφιος για Oscar, Νικ Νόλτε (“Affliction,” “The
Prince of Tides”) στο ρόλο του Αστυνόμου «Ουίσκι Μπιλ» Πάρκερ και η Έμα Στόουν, στο
ρόλο της Γκρέις Φάραντεϊ, του «καρφιού» του Κοέν και αντικείμενο του πόθου του Γούτερς.
Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Γουίλ Μπιλ (τηλεοπτικό “Castle”), και βασίζεται σε μια
σειρά άρθρων του Πολ Λίμπερμαν με τίτλο “Tales From the Gangster Squad”.
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