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Mark Watney-ről azt hiszik, életét vesztette a Mars felszínén az 
űrküldetése során, így mindenki lemond róla. Ő viszont életben 
maradt, és kénytelen feltalálnia magát a sivár bolygón. Egyrészt 
harcol a túlélésért, másrészt megpróbálja jelezni valahogy a Föld 
felé, hogy életben van. Alakításáért Matt Damont Aranyglóbusz 
díjjal jutalmazták. (7 Oscar-díj-jelölés – legjobb: film; férfi fő-
szereplő: Matt Damon; adaptált forga-
tókönyv; látványtervezés; hangkeve-
rés; hangvágás; vizuális effektusok)

A küzdők

A tinédzser Arnaud Labréde apja halála után a nyarat nyugod-
tan, a családja körében kívánja tölteni, besegítve a család vállal-
kozásába és szórakozva a barátaival. Egy nap találkozik az elra-
gadó Madeleine Beaulieu-val, akinek a túlélés és az edzés a min-
dene. A lány azt a célt tűzte ki maga elé, hogy belép a francia 
hadseregbe. Madeleine magabiztossága egyszerre lenyűgözi és 
rabul ejti a fiút, aki végül úgy dönt, hogy csatla-
kozik hozzá a szeszélyében. A Cannes-i Fesztivá-
lon az alkotást hét kategóriában jelölték.

Hős6os

Hiro csodagyerek, aki nagyon otthon van a robotika világában. 
San Fransokyo városában él, mely egy gyors fejlődésű szupervá-
ros. Most viszont félő, hogy a városban olyan bűncselekmény kö-
vetkezik be, amitől az egész elpusztulhat. Hiro egy Baymax ne-
vű robottal egyesít egy csapat bűnüldöző harcost, akiknek ez lesz 
a legelső és egyben a legfontosabb küldetése: megmenteni az 
egész várost. A produkciót Aranyglóbusz díjra 
jelölték a legjobb animációs film kategóriában. 
(1  Oscar-díj – legjobb animációs film)

Arany

Kenny Wells egy modern aranyásó, aki elszántan keresi a szeren-
cséjét. Igazi álmodozó, aki hogyha kell, némi szélhámosságtól 
sem riad vissza. Egy napon összeáll Michael Acosta geológussal, 
majd Indonézia dzsungelébe utaznak, hogy arany után kutassa-
nak. A fülledt vidéken hatalmas aranylelőhelyre bukkannak. A le-
letnek gyorsan híre megy, és a vállalat részvényeit szétkapkodják, 
a két szerencselovag pedig hirtelen a Wall Street 
csúcsán találja magát. (1 Aranyglóbusz díj jelö-
lés – legjobb eredeti filmdal: Gold)

Csak semmi pánik!

Ötvös Csöpi, a legendás nyomozó két ügyben utazik a Balatonhoz. 
Egyrészt, hogy a bűnbanda elől megszerezze a II. világháborúban 
lelőtt repülőgép vízbe zuhant rendkívül értékes rakományát, azaz 
a magyar királyi ékszereket; másrészt, hogy megnyerje a Kék sza-
lag nevű vitorlásversenyt. Csöpinek mindkét ügyben eléggé rosz-
szul áll a szénája, főnöke, a mindenre alkalmatlan Kardos doktor 
ugyanis ahelyett, hogy segítené, inkább akadá-
lyozza őt, márpedig az idő rohamosan fogy. Az al-
kotás a Csöpi-filmek második darabja.

Bosszúállók 2: Ultron kora
Amikor Tony Stark egy békemegőrző programot akar elindítani a Földön, a dolog ellenőrizhetetlenné válik, bolygónk pedig bajba kerül. 
A Bosszúállók ismét összeállnak, hogy útját állják a látszólag legyőzhetetlen Ultronnak, akinek célja kiirtani az emberiséget. Avengers: 
Age of Ult ron, amerikai sci-fi akció-kalandfilm, 2015, 141 perc. Rendező, forgatókönyvíró: Joss Whedon. Írók: Stan Lee, Jack Kirby. 
Szereplők: Ro bert Downey Jr. (Tony Stark / Vasember), Chris Evans (Steve Rogers / Amerika Kapitány), Chris Hemsworth (Thor), Mark 
Ruffalo (Bruce Ban ner / Hulk), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Fekete Özvegy), Jeremy Renner (Clint Barton / Sólyomszem)

Robert Downey Jr.
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