Warszawa 30.08.2022

W imieniu dystrybutora filmowego Kino Świat mam zaszczyt zaprosić Państwa na „Guliwera” –
gigantyczną animowaną przygodę, która łączy w sobie klasyczną opowieść o słynnym żeglarzu Jonathana
Swifta oraz zupełnie nowy pomysł na jej przedstawianie.
Ta wyjątkowa produkcja udowadnia, że wcale nie trzeba być olbrzymem, aby stawić czoła wielkiemu zagrożeniu
i uratować niewinną krainę. Wystarczy mężne serce, wiara w sprawiedliwość i odwaga, która wszystko zwycięży.
Światowej sławy podróżnik i poszukiwacz przygód Guliwer zostaje ponownie zaproszony do krainy Liliputów,
którą niegdyś ocalił przed wrogą flotą sąsiedniego kraju Blefuscu. Dochodzi jednak do nieporozumienia, bowiem
mieszkańcy oczekują, że u ich bram stanie olbrzym wielkości budynku, który samym wyglądem odstraszy każdego
wroga. Nic jednak z tego, bo Guliwer – wbrew temu co zapamiętali – jest zwyczajnego wzrostu i niczym się
w tym względzie nie różni od pozostałych mieszkańców. Rozczarowany król wtrąca przybysza do lochu.
Tymczasem niezwyciężona armada Blefuscu pod komendą żądnego podbojów dowódcy przygotowuje kolejną
inwazję. Los pokojowej krainy leży teraz w rękach Guliwera, jego dzielnego mysiego kompana i nowopoznanej
przyjaciółki. Do pokonania licznej armii wroga potrzebna będzie nie siła, a odwaga i spryt.
Nad wizualną stroną filmu czuwał Tony Bonilla, który pracował wcześniej przy hitach Disneya: „Nasze magiczne
Encanto”, „Vaiana: Skarb oceanu” i „Zwierzogród”. Zaś twórcą scenariusza jest Michael Ryan, który ma na swoim
koncie serialowe perypetie Króla Juliana z „Madagaskaru”, przygody Scooby’ego Doo oraz rysunkową odsłonę
„Avengers” Marvela. Reżyserią krajowego dubbingu zajął się Maciej Kosmala („Asteriks i Obeliks. Tajemnica
magicznego wywaru”, „Playmobil. Film”), a dialogi na polski język przełożył Piotr Cieński.
„Guliwer” to film o odwadze i poświęceniu dla innych, promujący wartości, które są zawsze aktualne i potwierdzający,
że wcale nie trzeba być dużym, żeby być wielkim. Wystarczy mieć odwagę i mężne serce, żeby zmieniać świat
na lepsze – dla siebie i innych.
Wierzymy, że odpowiednia adaptacja filmu w pracy dydaktyczno-wychowawczej sprzyjać będzie wprowadzeniu
dzieci w świat wartości uniwersalnych oraz kształtowaniu społecznie pożądanych postaw.
Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do obejrzenia tego filmu osobiście oraz zorganizowania pokazów
dla uczniów (oferujemy pomoc w organizacji takich pokazów). Ponadto, dla wszystkich pedagogów
zainteresowanych zorganizowanymi seansami, przygotowaliśmy materiały dydaktyczne
do pobrania ze strony www.kinoswiatedukacji.pl.
Film trafi do kin 16 września 2022 r.
W imieniu swoim i sympatycznych bohaterów animacji
– serdecznie zapraszamy!
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