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Obsahem marvelovského filmu Black Panther jsou dobrodružství válečníka T'Chally, který se po smrti svého otce, krále Niky, který se po smrti svého otce, krále Niky, vrací domů do odlehlé, ale technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Ale když se objeví mocný starověký nepřítel, T'Challovy schopnosti krále a černého pantera jsou testovány,
protože T'Challa je vtažen do konfliktu, který ohrožuje nejen Wakandu, ale i svět jako celek. Tváří v tvář zradě a hrozbě musí mladý král mobilizovat své spojence a použít sílu Černého pantera k porážce svých nepřátel a zajištění bezpečné budoucnosti pro svůj národ a kulturu. (Sokol) Čelí však těžké zkoušce, která ohrožuje nejen jeho zemi, ale i svět jako celek. Proti své vlastní
rodině musí nový král shromáždit spojence a použít sílu Černého pantera, aby porazil své nepřátele a přijal jeho roli strážce. (Magic box) Po udalostiach, opékané vo filme Captain America: Ob'ianska vojenské, sa bojovník T'Challa po smrti svého otce, vládce Wakanda, vracia domů, aby se stal novým úložištěm této skryté, ale technologicky ospalé africké krajiny. Nicméně,
t'Challa musí mobilizovat své spojence a Chierny Panther využít všechny své síly, aby se zabránilo válce, která bude ohrožovat Wakanda a celý svět ... (Saturn) V neznámých částech Afriky, mladý muž v jedné z nejkrásnějších džunglí na světě je malá domorodá krajina s názvem Wakanda. Byla to první a pro všechny zastaralé obyvatele, kteří byli ve skutečnosti nejrozvinutější
civilizací na Zemi. Většina technologií vyvinula kov zvaný vibraniium, který je schopen absorbovat energii. Chraňte své stealth, protože i když to jen zřídka dostane kov ve špatné rakovině, důsledky budou děsivé. Hlavní stráž Wakandi a jeho Tajomstiev je velmi šéf T'Chala, který v souladu s tradicí své vlasti, nese jméno Chiern Pantera ... (canucks333) Video (19) Video © Marvel
Studios Chyba došlo při přehrávání videa. Komentář (1043) Marvel standard blízko-rozený původ (část narození panter se koná v občanské válce), který není ani nejlepší, nejvíce vzrušující, nejvíce osudové, nejzábavnější, nejvíce směšné, nebo snad nejdůležitější, ne, jen dokonale otočil a body dolů, především příliš zběsilý řez a kamera závěrečného duelu a poukazuje opět
zaručuje perfektní Andy Serkis, jehož láska ... Zajímavé. A pokud se někdo obtěžuje, že je tu spousta čestných černochů... Tak proč chtěli vidět komiksový film z Afriky? Ale ano, všichni se nám všem snaží vymýt mozek, bojovat s dětmi! Dokonce i ještěrky z temných světů, kteří nám chtějí pomoci!!!;( 1.7.2018) WAKANDA LET LIVE... / Wakanda je pro mě novým tématem, takže
rád reprezentuji tuto mýtickou zemi. Zbytek, jak to vždycky je, tak více klasická pohádka Marvel, jen tentokrát z černého kontinentu. NĚKOLIK DŮVODŮ, PROČ FILM MÁ SMYSL 1.) Čas od času ve vesnici, vyhodit mě s tukem. 2.) Myslím, že můj král Akim, král zamunda. 3.) Thx za titul urotundy@cbox.cz. HISTORIE - HUMOR NOT ACTION - TENSION NO (6. srpna 2018) Není
nadšená, ale rozhodně ne uražená. Dám si jeden z těch slabých zázraků, ale pořád slušný popcorn. Má takzvanou catu z vesmíru a já musím přimět blikaj'ci bazmeg, aby ovládl galaxii, takže vám dám mrakodrap. Ne domýšlivý herci tohoto, bez akční scény (známý týmu kamer s obrovským dysense již myslí, že v nočních scénách není třeba svetry) a digitální triky, čas od času
rušivé. Na druhou stranu má velký dizajn (ako niekto to nazval - afrofuturistický) a vynikal hudbou. 7/10 (18.2.2018) Doufám, že nebudu označen jako rasista, když vyjádřím uspokojení z filmu, ve kterém jsou pouze dva hobiti bílí ;). Vážnější a world-class problém, komentoval styl Panthers fit, je vědět, že jeho kořeny v občanské válce uvidíme zde. Coogler může zaujmout
správnou pozici, a je to Michael Jordan Killmonger, který z toho těží v zajímavé variaci na antihrdinu. Boseman jen posiluje svou pozici po vynikající start ve třetím kapitán, a jeho T'Challa sbírá kozí karty v rodinném zázemí (velká linie se sestrou). Civilizovanější start velké honičky v Koreji hravě překonává opulentní boj ve finále, který jde možná zbytečně jistě. Určitě se neurazí spíše ho to nepřekvapuje. Vizuální je fantastický. Wakanda je fantastická a nemůžu se dočkat, až se na to znovu podívám. Kapitola sama o sobě je hudba Ludwiga Geranssonona, ze které smísí a bije moderní černé rytmy. Naštěstí, rapové písně jsou na minimu, a obvykle se neobtěžují. WAKANDA NAVŽDY! (Únor 15, 2018) Zahrnuje spoilery: V marvelovském filmovém vesmíru,
film číslo 20: Je to Wakanda? Ne, Narnio. Postava se již objevila v Captain America: Občanská válka. Agentka Sia Martin Freemanová ze stejného filmu. Obchodník se zbraněmi Andy Serkis jako padouch se vrátil z ostatních Avengers. Není však nutné vidět tyto filmy. Jen proto, že něco funguje, neznamená, že to nemůže být lepší. Ve Wakandě vidíme mrakodrapy v Dubaji,
stejně jako vibrani šachty, vozidla nebo kostým pantera a vše, co vidíme, jsou umělecká díla. Vizuál je opravdu dobrý. Plot: padouch se dostal do kusu vibrační a budete muset jít do Koreje. Black Panther s pomocí sestry a ex-přítelkyně padoucha dostane první setkání. Pak se vrátíme do Wakandy, kde si creed sám získá trůn, což způsobí souboj. Černý panter skoro umírá. Na
konci filmu se vrátí a zabije Creeda. Připomnělo mi to: Dark Knight Rose, Arrow: Lezení, Aquaman nebo Wonder Woman. Spisovatelé jako oni kradou nápady z těchto filmů a celých scén. Stejně jako Amazonky z D.C., dámské chytrý, odvážný, zábavný, dokonale bojovat a ukázat emoce. 2, protože jsem vlastně neviděl nic, co jsem viděl předtím jinde a-lp. - 40%. (1.2.2020)
Galerie (59) Winston Duke Shamavsti (62) - Resizer Ryan Coogler Opsal Zurijo (Forest Whitaker) Ako Bakandan: Obi-Wan Kenobi. (zajo91) - Paed 35 leti lorde v Sadske Arabium uzav'ela z n'buzensk'ch d'vod' v'echny kinos'ly ordered sledov'n e zah'ranin'ch film. 18. Dubna 2018 se tak film stal prvn'm sn'mkem, Kter byl po mnohalet'm embargu ve'ejn prom't'n p'ed Black
Pantherem v prosinci 2017 prom'tali v zemi emoji ve filmu (2017) kapit'n Bombarďák ve filmu (2017), jednalo se ale jen o p'r men'r kin. (Geralt z Rivie) - Hannah Beechler se s nominac ce tento sn'mek stala prnae afroamerickou sc'nografkou nominovanou na Oscara. (hansel97) Pokračovat ve čtení hlavního příběhuPřítel také hrál průkopnické postavy jako James Brown, Jackie
Robinson a Thurgood Marshall, stává jedním z nejvíce in-demand předních mužů své generace. Herec Chadwick Boseman v roce 2018. On byl 35, když se objevil ve své první známé roli jako Jackie Robinson.Credit ... Axel Koester pro The New York TimesChadwick Boseman, královský herec, který ztělesňuje dlouho-držel sen afro-amerických diváků jako hvězda průkopnického
superhrdina filmu Black Panther, zemřel v pátek ve svém domě v Los Angeles. Bylo mu 43.Jeho publicista potvrdil smrt, řekl, že pan Boseman manželka, Taylor Simon Ledward, a rodina byla po jeho boku v té době. Prohlášení zveřejněné na instagramovém účtu pana Bowsmana uvedlo, že se v roce 2016 dozvěděl, že má rakovinu tlustého střeva ve 3. Skutečný bojovník,
Chadwick vytrval přes to všechno, a přinesl vám mnoho filmů, které jste miloval tolik, prohlášení řekl. Od Marshall a Da 5 Krve, August Wilson Ma Rainey je Black Bottom a několik dalších, všechny byly natočeny během a mezi nesčetnými operacemi a chemoterapií. Soukromá postava podle hollywoodských měřítek, pan Boseman zřídka odhalil podrobnosti o svém osobním životě.
Slávu našel poměrně pozdě jako herec - bylo mu 35, když se objevil ve své první známé roli jako Jackie Robinson ve 42 - ale došel ztracený čas s řadou hvězdných představení v hlavních životopisných filmech. Ať už je to James Brown je Get On Up, Thurgood Marshall marshall nebo T'Challa je Black Panther, pan Boseman je nenáročný všestrannost a staromódní vážnost
pomohly proměnit ho v jednoho z nejvyhledávanějších-po vedoucích mužů své generace. Zpráva o jeho smrti způsobila všeobecný šok a zármutek a mnoho významných osobností ve světě umění a občanského života vzdalo hold panu Bosmanovi. Martin Luther King III, aktivista za lidská práva a nejstarší syn reverenda Dr. Martina Luthera Kinga jr., řekl, že herec poučoval historii
na stříbrném plátně ve svém zobrazení průkopnických černých vůdců. Joseph R. Biden jr., bývalý viceprezident a současný demokratický prezidentský kandidát, sdílel na Twitteru příspěvek, ve kterém uvedl, že pan Bowsman inspiroval generace a ukázal jim, že mohou být čímkoliv - dokonce i super hrdiny. Oprah také vysílání na Twitter, napsal, že pan Boseman byl jemný nadaný
SOUL. Ukazuje nám to všechno mezi operací a chemoterapií, dodala. Odvaha, síla, síla, kterou k tomu potřebuje. Takhle vypadá Důstojnost. Obrázek Mr. Bowsman v Černém panteru. Byl to první velký superhrdina film s africkým hrdinou a většina černých herců. Kreditní... Marvel Studios / Disney, přes Associated PressMr. Boseman obdivoval komiksy T'Challa a Marvel Black
Panther od návštěvy Howard University, kde pracoval jako student v africkém knihkupectví. Když se naskytne příležitost přivést postavu - a jeho fiktivní africkou vlast Wakandu - na velkou obrazovku, pan Bosman přijal symbolický význam role pro černé publikum s hrdostí a oddaností státníkům. Lobboval za to, aby postavy mluvily autentickým jihoafrickým přízvukem, a vedl
diskuse o starověké africké symbolice a spiritualitě. Film, natočený v roce 2017 poté, co pan Boseman obdržel svou diagnózu, byl kulturní senzací - prvním velkým superhrdinským filmem s africkým hrdinou a prvním, který hrál většinové černé obsazení. Kritiky ho téměř všeobecně chválili za jeho tematickou váhu a řadu dynamických vystoupení Lupity Nyong'o, Michaela B.
Jordana, Angely Bassettové a dalších. Vzhledem k filmu pro Břidlice, spisovatel Jamel Bui půjčil pan Boseman s pronikavý komikshrdina s oběma královské důvěry a skutečné zranitelnosti. Publikum bylo ještě nadšenější. Radostné armády fanoušků se zúčastnily speciálních přehlídek a re-názory. Mnozí přišli do divadel oblečených v africkém stylu oblečení a doplňky, často
pomocí pozdrav z filmu Wakanda navždy jako slavnostní rally výkřik. Prach pomohl učinit Black Panther jedním z nejvýdělečnějších filmů všech dob, s více než 1,3 miliardy dolarů v celosvětových příjmech. Jeho úspěch představoval okamžik naděje, hrdosti a posílení pro černé diváky po celém světě. A to znamenalo inflexní bod v Hollywoodu, kde desetiletí černé-vedl film
diskriminace ustoupily nové éry větší viditelnosti a příležitostí pro černé umělce. Prohlášení zveřejněné na instagramovém účtu pana Bowsmana říká, že je ctí jeho kariéry přivést krále T'Challu k životu v Black Pantheru. Jak by společnost Walta Disneyho mohla pokračovat v trháku bez pana Bosemana, pokud vůbec, nebylo jasné. Přestože pokračování mělo být vypuštěno v roce
2022, natáčení ještě nezačalo. Na Twitteru fanoušci rychle zahájili kampaň požadující, aby Disney nepřetěžovaný roli. Studio se k situaci nemohlo vyjádřit. Chadwick Aaron Boseman se narodil 29. Jeho matka Carolyn byla zdravotní sestra a jeho otec Leroy pracoval v konglomerát a měl vedlejší podnikání jako upholsterer.Mr. Boseman na 42 jako Jackie Robinson, první černý
hráč v Mlab.Credit ... D. D. Bros Obrázky, přes Associated Press jsem ho viděl pracovat hodně třetí směny, hodně noční směny, pan Boseman řekl The New York Times v loňském roce. Kdykoliv pracuji obzvlášť tvrdě, přemýšlím o tom. Pan Boseman byl obklopen tradičními hodnotami dělnické třídy svých rodičů na jedné straně a prostředím, které stojí za rasismem na straně
druhé. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone v roce 2018 připomněl, že jako dítě se stal terčem rasistických nadávek, když šel po ulici. Jeho starší bratr Kevin, tanečník, který vystupoval s Martha Graham a Alvin Ailey je soubory a cestoval s jevištní adaptace Lví král, byl vůdčí světlo. Pan Boseman řekl The Times, že on nejprve získal důvěru pokračovat v umění, zatímco se
účastní taneční zkoušky Kevin. Měl odhodlání být, jako, ne - něco mám; Udělám to tak jako tak, správně nebo nesprávně, řekl pan Boseman po příkladu svého bratra. A měl pravdu. Podrobnosti o jeho přeživších nebyly okamžitě k dispozici. Na střední škole, pan Boseman byl vážný basketbalista, ale obrátil se k vyprávění poté, co přítel a spoluhráč byl zastřelen. Vstoupil na
Howardovu univerzitu se snem stát se režisérem. S herectví tam s Tony Award-vyhrávat herečka a režisér Phylicia Rashad, pan Boseman a jeho spolužáci byli přijati do Britské americké dramatické akademie v Oxfordu, Anglie. Studenti si nemohli dovolit výlet, ale paní Rashad pomohl financovat s pomocí přítele pana Boseman a budoucí kolega, Denzel Washington.Po
absolvování, pan Boseman se přestěhoval do New Yorku pracovat v divadle. Napsal a režíroval několik her, včetně Deep Azure a Hieroglyphic Graffiti, z nichž mnohé byly impregnovány hip-hop gramatiky a pan-africké teologie. Žil v Bedford-Stuyvesant čtvrti Brooklynu a vydělal peníze tím, že učí herectví pro studenty na Schomburg Center for Black Culture Studies v
Harlem.Recurring role v roce 2007-9 ABC Family série Lincoln Heights přinesl pan Boseman do Los Angeles, kde se brzy cítil kouzlo filmové hvězdy. Předtím jsem chtěl být umělcem v New Yorku, řekl. Nechápu, že přijít do L.A. a snažit se být filmovým hercem byla něco jiného. Brian Helgeland, spisovatel a režisér 42, který dal panu Bosemanovi svou průlomovou roli, připisoval
svůj rychlý růst v průmyslu jeho pozoruhodné přítomnosti na obrazovce. Pan Helgeland řekl, že mu pan Boseman připomněl robustní ikony mužnosti sedmdesátých let, jako je Gene Hackman a Clint Eastwood. Je to o tom, jak se nese, jeho nemoutá - prostě máte pocit, že jste blízko silnéosoby, řekl pan Helgeland. V hlavních rolích ve filmech Black Panther, pan Boseman hrál ve
dvou filmech Avengers, Avengers: Infinity War (2018) a Avengers: Endgame (2019). On několik několika jako scenárista (napsal nevyvinutý scénář k mezinárodnímu thrilleru Expatriate) a jako producent (byl producentem a hvězdou detektivního filmu 21 Bridge 2019), protože doufal, že bude plodnou novou kapitolou ve své career.Mr. Boseman pokračoval v rolích ze sociálněpolitického okraje. On se objevil jako hrdina války ve Vietnamu v eposu Spike Lee je Da 5 Blood, povolený na jaře, a bude hrát 1920 blues hudebník ve filmové adaptaci Ma Rainey August Wilson je Rainey je Black Bottom, produkoval pan Washington a Todd Black a později v tomto roce od Netflix.A celoživotní fanoušek Muhammad Ali, pan Boseman snažil vlastnit svou celebritu
na podporu větší, morální příčinu. Během vlny protestů letos v létě proti systémovému rasismu a policejní brutalitě vyjádřil podporu hnutí Black Lives Matter a připojil se k dalším černým umělcům a vedoucím pracovníkům, kteří vyzvali průmysl, aby přerušil vazby s policejními odděleními. Na obrazovce i mimo ni to bylo poháněno závazkem nenechat nic na stole. Někdy si chcete
vybrat těžkou cestu, popsal loni v The Times svou hereckou metodu. Někdy by to mělo být jednoduché, ale někdy musíte riskovat. Brooks Barnes a Marie Fazio přispěli k této zprávě. Vykazování.
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