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«Captain America: Εμφύλιος πόλεμος»
Α’ Προβολή
Η διαμάχη που αναπτύσσεται μεταξύ του Captain America και του Tony Stark έχει ως
αποτέλεσμα την προσωρινή διάσπαση των Εκδικητών. Τι είναι αυτό όμως που κάνει τον
Captain America να έρθει σε σύγκρουση με τους Εκδικητές, προκαλώντας εμφύλιο
πόλεμο στους κόλπους των άλλοτε ενωμένων σαν γροθιά υπερηρώων;
Την Κυριακή, 5 Μαϊου, στις 21:00, ο Alpha παρουσιάζει σε Α’ προβολή, την
περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2016, «Captain America: Εμφύλιος
πόλεμος», σε σκηνοθεσία των Άντονι Ρούσο και Τζο Ρούσο.
Ένα χρόνο μετά τα γεγονότα με τον Ultron, o Στιβ Ρότζερς (Captain America) και οι
υπόλοιποι Εκδικητές προσπαθούν να ξαναβρούν τις ισορροπίες τους. Η απόπειρα κλοπής,
όμως, ενός βιολογικού όπλου στο Λάγος της Νιγηρίας θα προκαλέσει παγκόσμιο
συναγερμό, αλλά και την αυτόματη επέμβαση των Εκδικητών με παράπλευρες απώλειες
και ολέθρια αποτελέσματα. Η ανάγκη πλέον για τη σύσταση μιας επίλεκτης ομάδας με
κυβερνητικό χαρακτήρα, η οποία θα ελέγχει τους υπερήρωες, είναι επιτακτική. Όμως,
αυτός ο «από πάνω» έλεγχος θα σταθεί ταυτόχρονα και αιτία διχασμού ανάμεσά τους,
αφού η υποχρέωση να λογοδοτούν για τη δράση τους, δεν τους βρίσκει όλους
σύμφωνους. Η πόλωση ανάμεσα στον Captain America και τον Iron Man δεν αργεί να
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, οδηγώντας σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Η κατάσταση όμως
γίνεται ακόμα πιο εκρηκτική, όταν στον ορίζοντα κάνει την απειλητική του εμφάνιση ο
απόλυτος εχθρός…
Σίκουελ του Captain America: The Winter Soldier (2014) και τρίτο μέρος της
επιτυχημένης σειράς ταινιών Captain America στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Η
τεράστια εισπρακτική επιτυχία και η κριτική αναγνώριση της σκηνοθεσίας και των
ερμηνειών επαναλαμβάνονται και εδώ, καθιστώντας το «Captain America: Civil War» την
πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία του 2016, αλλά και την 12η πιο εμπορική ταινία όλων
των εποχών έως σήμερα.

CAPTAIN AMERICA: ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR)
Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής παραγωγής 2016
Σκηνοθεσία: Άντονι Ρούσο, Τζο Ρούσο
Σενάριο: Κρίστοφερ Μάρκους, Στίβεν ΜακΦίλλι (βασισμένο στο κόμικ των Τζο
Σάιμον, Τζακ Κίρμπι)
Ηθοποιοί: Κρις Έβανς, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Σκάρλετ Γιόχανσον, Σεμπάστιαν
Σταν, Άντονι ΜακΚι, Ντον Τσιντλ, Τζέρεμυ Ρένερ, Τσάντγουικ Μπόσμαν, Πολ
Μπέτανι, Ελίζαμπεθ Όλσεν, Πολ Ραντ, Έμιλυ Βαν Καμπ, Τομ Χόλαντ, Φρανκ
Γκρίλο, Γουίλιαμ Χαρτ, Ντάνιελ Μπρελ

