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Robin Hood, a tolvajok fejedelme

Robin of Locksley keresztes hadjáratra indul a Szentföld-
re Richárd király oldalán. Hazaérkezve azt észleli, hogy 
az uralkodó távollétében az ország anarchiába süllyedt, a 
nottinghami bíró és társai magukhoz ragadták a hatalmat. 
Robin családját sem kímélték, az apjával végeztek, a vagyo-
nát és a birtokát pedig elkobozták. Robin ekkor bosszút es-
küszik, és tisztára akarja mosni a családja nevét. Michael 
Kamen filmzenéjét Aranyglóbusz díjra jelöl-
ték. (1 Oscar-díj-jelölés – legjobb eredeti 
filmdal: I Do It For You)

A kis hableány

Ariel apja, Triton király víz alatti birodalmában él, azonban az 
emberek közé vágyik. Álmai hercegét, Ericet viszont csupán 
úgy nyerheti el, ha alkut köt a gonosz tengeri boszorkány-
nyal, Ursulával. A sellőlánynak hangját kell adnia azért, hogy 
a boszorkától emberi lábat kapjon uszonya helyett. Ráadá-
sul, ha Eric herceget nem csókolja meg három napon belül, 
mindörökre Ursula rabszolgája lesz. (2 Oscar-díj – legjobb 
filmzene: Alan Menken; legjobb betétdal: 
Under the Sea; 1 Oscar-díj-jelölés – leg-
jobb betétdal: Kiss the Girl)

A Da Vinci-kód

Robert Langdon professzort, a híres szimbólumkutatót a pá-
rizsi Louvre-ba hívják egy éjszaka. A múzeumban meggyilkol-
ják a kurátort, a tettes pedig titokzatos jeleket és nyomokat 
hagy maga után. Langdon ettől kezdve élete kockáztatásá-
val és az élelmes Sophie rendőrségi kriptográfus segítségé-
vel megpróbálja feltárni a Leonardo da Vinci műveiben elrej-
tett titkok sorozatát. Ezek egy titkos társasághoz vezetnek, 
amely 2000 éve őriz egy ősi titkot. (1 Arany-
glóbusz díj jelölés – legjobb eredeti film-
zene: Hans Zimmer)

Poseidon

Egy luxushajó szeli az Atlanti-óceán hullámait, a fedélzetén 
azokkal, akik az itteni kényelmet megengedhetik maguk-
nak: milliomosok, arisztokraták és hamiskártyások utaz-
nak együtt pihenést vagy kalandot keresve. Ámde a kaland, 
ami ezúttal a nyílt tengeren vár rájuk, egyáltalán nem ne-
vezhető könnyűnek. Az óceánjáró a váratlan viharban fel-
borul, a hajótestbe szorult levegőnek köszönhetően csupán 
pár utas, illetve a személyzet néhány tagja 
marad életben. (1 Oscar-díj-jelölés – leg-
jobb vizuális effektusok)

A nagy Gatsby

1920-ben járunk, amikor Nick Carraway, az ambiciózus író-
palánta New Yorkba utazik, hogy építse a karrierjét. Miköz-
ben a saját álmát hajszolja, egyre közelebbi kapcsolatba ke-
rül a szomszédjával, a dúsgazdag Jay Gatsbyvel, akiről ké-
sőbb kiderül, hogy az egész életét arra tette fel, hogy visz-
szaszerezze fiatalkori szerelmét, Daisy Buchanant. Ám ami-
kor találkozik végre a lánnyal, a történet egészen máskép-
pen alakul, mint ahogyan azt Gatsby ter-
vezte. (2 Oscar-díj – legjobb: jelmezterve-
zés; látványtervezés)
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Kerítések
Az August Wilson azonos regényéből készült alkotás az afroamerikai Maxson család életét mutatja be az Amerikai Egyesült Álla-
mok 1950-es éveiben, a fajgyűlölet korában. Alakításáért Viola Davist Aranyglóbusz díjjal jutalmazták. (1 Oscar-díj – legjobb női 
mellékszereplő: Viola Davis; 3 Oscar-díj-jelölés – legjobb: film; férfi főszereplő: Denzel Washington; adaptált forgatókönyv: 
August Wilson). Fences, amerikai–kanadai dráma, 2016, 139 perc. Rendező: Denzel Washington. Forgatókönyvíró: August 
Wilson. Szereplők: Denzel Washington (Troy Maxson), Viola Davis (Rose Maxson), Stephen McKinley Henderson (Jim Bono), 
Jovan Adepo (Cory), Russell Hornsby (Lyons), Mykelti Williamson (Gabriel), Saniyya Sidney (Raynell), Leslie Boone (lelkész)
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