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NYERJ HITCHCOCK KÖNYVET!Felhasználó értékelés 

Nagyon rossz Nagyon jó Értékelés

Játsszon velünk, és nyerje meg a 2 db. "Hitchcock" könyv
egyikét! Ehhez mindössze egy kérdésre kel helyesen válaszolni!

 

Hitchcock könnyedén

A zseniális film január 31-től a mozikban

Zseni volt, semmi kétség. De bármilyen nagyszerűek is egy
zseni művei, vele élni kicsit sem egyszerű. Alfred Hitchcock a

szakmája mesetere volt, legendás, megszállott filmrendező, csupa klasszikus alkotója. Egyébként pedig
bogaras, önző, makacs férfi, akinek azért volt néhány jó tulajdonsága is. A humora. A stílusa. És a hatalmas
szíve, mely titokban ugyan mindig aktuális filmje szép, szőke főszereplőnőjéért dobogott, de igazából a
felesége felé húzta. Alma Reville (vagyis Mrs. Hitchcock) lett a nagyhasú filmes zseni múzsája, dramaturgja
és vágója. És a róluk készült film főszereplője.

A Hitchcock bájos, szellemes, játékos film, amely egyszerre szól a zsenik furcsaságairól, a szerelem még
nagyobb furcsaságairól, meg arról, hogy hogyan készültek a filmek Hollywood aranykorában, az ötvenes
években. Bár a feszültségkeltés mestere áll a középpontjában, ijesztgetés helyett a könnyedség jellemző rá.
Az egyik legismertebb Hitchcock-film, a Psycho készítéséről szól, de nem a sorozatgyilkos körül forog,
hanem arról, ahogy a rendező küzd azért, hogy elkészíthesse filmjét, és végül ott talál segítségre, ahonnan
a legkevésbé sem várja: otthon.

Két virtuóz színész alkalmat kapott, hogy megmutassa, mit tud. Anthony Hopk inst és Helen Mirrent is
négyszer jelölték már Oscar-díjra, és mindketten át is vehették egyszer a világot jelentő aranyszobrot.
Hopkins A bárányok hallgatnak, Mirren A k irálynő főszerepével érdemelte ki az elismerést, és most a
Hitchcockban mindketten bizonyítják, hogy a díj nem véletlen. Az már önmagában szemkápráztató, ahogy
Anthony Hopk ins átalakul: pocakos, tokás, kimérten, nagyon elegánsan beszél; de bonyolult figurát formál,
aki sutyiban whiskyzik, a színésznőket lesi egy falba fúrt lukon át, ha kell, a filmje kedvéért eladja a fejük
fölül a házat… és közben nagyon szereti a feleségét. Csak hajlamos megfeledkezni róla. A mindig elegáns
Mirren ezalatt egyszerre mutatja meg a géniusz árnyékában élő háztartásbelit, és az okos, függetlenségére
büszke, de a reflektorfénynek mindig csak a közelébe kerülő modern nőt. Aki néha sértett, néha lázad… és
közben félti és szereti a férjét. Ha pedig úgy tűnik, hogy semmi sem sikerül, közbelép és megoldja a
problémát.

Mellettük Scarlett Johansson alakítja a híres Janet Leigh-t, azt a színésznőt, aki a zuhanyozós jelenetben
vált örökkévalóvá, mellette Jessica Biel és Toni Collette is játszik – igazi sztárparádé a film, olyan mozis
csemege, amit Oscar-díjjal vagy anélkül, kár kihagyni. Egy másfél órára magával repít a sztárok, forgatások,
producerek birodalmába, oda, ahova különben sosem juthatunk el. Végül is, ez a mozi lényege – és ehhez
értett olyan jól az, aki alkotóból most téma lett: Hitchcock.

A helyes válasz beküldői között kisorsolunk 2 db. Stephen Rebello: Alfred
Hitchcock – Így készült a Psycho című könyvet!

 

A játékban részt vevők hozzájárulnak, hogy a Nőinetcafe adataikat felhasználja heti hírlevél és DM
hírlevél kiküldésére, melyekről bármikor leiratkozhatnak. A Nőinetcafe magazin harmadik fél
számára a megadott adatokat nem szolgáltatja ki, és a Személyes Adatok Kezelésére vonatkozó
törvényi előírásokat betartja. A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi
magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik.
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A Kertvarázs Magazin támogatásával!

LEGFRISSEBB CIKKEINKBŐL

Hát és derékfájás? Itt a Body Art!
Hasznos lehet az izomláz!
Drew Barrymore: A boldogság a legszebb smink
Számtalan síközpont található Európában!
Ben Affleck megint díjat nyert
Hamarosan meggátolhatóvá válik a rák terjedése
Beyoncé és a Destiny’s Child az utolsó pillanatban
változtatott
Hogyan tegyünk romantikussá a Valentin napot?

AJÁNLÓ

A legjobb púdert is csak
mértékkel használjuk!

A púdernek az elsődleges
szerepe, hogy...

A smink készítése
lépésről-lépésre

   

CÍMLAP TERHESSÉG NYEREMÉNYJÁTÉK BULVÁR KÉPGALÉRIA FOGYÓKÚRA FORMA1 ÉLETMÓD UTAZÁS EGÉSZSÉG

BABA-MAMA OTTHON SZÉPSÉG SZABADIDŐ GASZTRO HOROSZKÓP NÖVÉNYEK AKTUÁLIS
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Következő >

Az új magyar reklámtörvény (2008.évi XLVIII. tv.) miatt kénytelenek vagyunk kérni a
postai elérhetőséget is. Ezt a kötelező adatrögzítésen kívül semmilyen más célra
nem kívánjuk használni! Valamint azért is fontos, hogy pontos nevet, címet és e-
mail címet adjon meg a játékban, mert csak így garantálhatjuk, amennyiben nyer,
hogy a jutalmat eljuttatjuk önhöz!.

A nyerteseket a sorsolás napján emailben is értesítjük!

A játékban történő részvételhez regisztrálni kel l ,amelyet egy emailben
küldünk el!

A játék ideje: 2013.02.05.-2013.02.19. Sorsolás: 2013.02.20.

Hány Oscar-díjra jelölték Helen Mirrent?

a) 1

b) 3

c) 4

Név:*

E-mail:*

Postacím:*

Helyes megfejtés:

Helyes megfejtés beküldése

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

A tökéletes smink
elkészítéséhez idő és
némi...

A sminkelés
alapszabályai

„Aki szép, az reggel is szép”,
éneki Charlie....

A tartós smink al lergiát
okozhat!

A tartós smink, ami
lényegében a...

Smink tippek
hölgyeknek: avagy mi a
vonzó smink ti tka!

A nők a megmondhatói,
smink terén milyen...

REDŐNYAKCIÓ!

Redőny
Akció!
Ha ön 10 nm
felett rendel
tőlünk
redőnyt most
10 %

árengedményt adunk!
Redőnyklinika.hu: Megoldás meleg helyzetekre!

FŰSZERKERT

3 igénytelen növény a fűszerkertbe!

Ha szeretnénk egy szép illatos fűszerkertet ültetni, íme,
három igénytelen...

3 remek mediterrán fűszernövény, amelyeket
érdemes a kertben termeszteni!

Fűszernövényt könnyedén termeszthetünk, akár a
kertben, akár a teraszon...

A citromfű termesztése kiskertben!

A citromfű (melissa officinalis) egy hatásos fűszer és
gyógynövény is egyben,...

A fűszerek mestere izzította a tüzet a Sofitel
Budapest Chain Bridge konyhájában Jean-Marc
Notelet Budapesten!

Híres francia séf érkezett ismét hazánkba. Jean-Marc
Notelet egy izgalmas és...

FOGYÓKÚRA

Édes ízek bűntudat nélkül!

Ha megrögzötten imádjuk azokat az édességeket,
amelyek hizlalnak és...

14 étkezési tipp a fogyókúra mellé!

Fogyni szeretne, de nincs, ötlete hogyan is étkezzen?
Íme, 14 szuper trükk a...

25 tipp és vékonyak és karcsúak legyünk!

A fogyókúra önmagában nem elegendő az egészséges
testsúly és BMI index...

28 évesen a legkönnyebb lefogyni!

Egy új kutatás szerint a 28 éves nőknek a legkönnyebb
lefogyniuk, nekik van...
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