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Femeile frumoase revin alaturi de
James Bond în "Casino Royale"
Articol de: Andrei Vulpescu
Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton si Pierce
Brosnan sunt cei cinci actori care i-au dat viata celebrului agent 007
James Bond, din 1962 si pana în prezent. Începand din 17 noiembrie,
aceasta sarcina îi revine lui Daniel Craig, cel care l-a înlocuit pe Pierce
Brosnan pentru cel de-al 21-lea film al celebrei serii - "Casino
Royale". Imediat dupa trecerea în rezerva a lui Brosnan - cel mai
bun încasator pentru franciza James Bond (circa 1,5 miliarde de dolari) -,
criticii s-au aratat sceptici în privinta prezentei unui nou James Bond pe
ecrane.

Povestea filmului, ce va fi lansat în cinematografele românesti pe 24
noiembrie, la o saptamâna dupa premiera mondiala, îl aduce pe James
Bond într-o perioada în care nu primise "licenta pentru ucide".
Prima sa misiune consta în urmarirea teroristului Mollaka în Madagascar.

Regizat de Martin Campbell, filmul prezinta o distributie formata din
Daniel Craig, Caterina Murino, Judi Dench, Eva Green si Mads
Mikkelsen. Povestea filmului este bazata pe prima carte scrisa de Ian
Fleming în 1952.

Buget de 72 milioane de dolari

Cea de-a 21-a pelicula a seriei Bond a fost turnata în Marea Britanie,
bugetul alocat fiind de circa 72 milioane de dolari. Potrivit presei
internationale, nu doar rolul lui James Bond a necesitat sute de ore de
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cautari, ci si cel al lui Vesper Lynd. Pentru acest rol feminin, producatorii
filmului au avut de ales între Aishwarya Rai, Naomi Watts, Charlize
Theron, Angelina Jolie sau Scarlett Johansson. În cele din urma, echipa
a optat pentru acest rol pentru Eva Green, o actrita care a mai jucat în
"Kingdom of heaven". În film, primul actor sub 40 de ani care
îmbraca hainele agentului 007 - Daniel Craig - va fi însotit, ca de fiecare
data, de altfel, de o serie de femei frumoase. De aceasta data ele sunt
Eva Green, Ivana Milicevici si Caterina Murino.

Istorie fierbinte

Începând cu "Dr. No" (1962) si pâna la "Casino
Royale", cuceritorul James Bond a fost "rasfatat" de o
serie întreaga de femei sexy, un element ce nu poate lipsi din niciun film
al celei de-a doua francize din istoria cinematografiei din punct de vedere
al încasarilor, dupa "Star Wars".

Astfel, daca ar fi sa privim în urma, cei sase interpreti ai rolului James
Bond au beneficiat de partenere una si una.

Printre ele le putem enumera pe Ursula Andress ("Dr.
No"/1962), Jane Seymour ("Live and Let Die"/1973),
Grace Jones si Tanya Roberts ("A View to Kill"/1985), Famke
Janssen ("Goden Eyes"/1995), Teri Hatcher si Michelle Yeoh
("Tomorrow Never Dies"/1997), Sophie Marceau ("The
World is not Enoug"/1999) si Halle Berry ("Die Another
Day"/2002). Dintre aceste femei frumoase, Halle Berry se poate
considera cea mai norocoasa, "Die Another Day" fiind cel mai
bun încasator al seriei Bond, cu 456 milioane de dolari. Revenind la
"Casino Royale", tema muzicala a filmului este semnata de
Chris Cornell ("Soundgarden" si "Temple of the
Dog").
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