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BRATISLAVA 17. apríla (WEBNOVINY) - Akčné sci-fi Avengers: Pomstitelia z dielne Marvel
Studios je najočakávanejším filmom leta 2012.
Informovala o tom webová stránka spoločnosti Fandango, ktorá sa špecializuje na filmové
novinky a predaj vstupeniek do kín.
Tá zorganizovala prieskum medzi svojimi zákazníkmi a zákazníčkami. Za svoj top film tohto
leta označilo snímku v réžii Jossa Whedona 31 percent mužov a 16 percent žien. Zatiaľ čo muži
sa jednoznačne tešia najviac práve na Avengers, u žien im patrilo druhé miesto. U nežnejšieho
pohlavia totiž s 22 percentami hlasov vládne dobrodružné fantasy Snehulienka a lovec.
Ako však poznamenal šéfredaktor webovej stránky Fandango.com Chuck Walton, skutočným
víťazom je Chris Hemsworth.
&quot;Všetky pohľady sa budú upierať na Chrisa Hemswortha,” poznamenal s tým, že
28-ročný austrálsky lámač ženských sŕdc, ktorý sa predstaví ako Thor v Avengers a zahral si
tiež hlavnú mužskú rolu v Snehulienke, stojí na vrchole mužského i ženského rebríčka
najočakávanejších filmov.
Do mužského i ženského rebríčka sa dostali aj batmanovka The Dark Knight Rises a sci-fi
komédia Muži v čiernom 3.
Muži sa však tešia aj na akčný triler Bourneov odkaz a sci-fi Prometheus, zatiaľ čo ženy viac
zaujíma fantasy komédia Temné tiene s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe. Z prieskumu je však
podľa Waltona jasné, že nadchádzajúce leto má v ponuke niečo pre mužov i ženy.
Video: Trailer k filmu Averanges: Pomstitelia

Najočakávanejšie filmy leta 2012 podľa zákazníkov a zákazníčok spoločnosti Fandango
Najočakávanejšie filmy leta podľa mužov:
1. Avengers: Pomstitelia - 31%
2. The Dark Knight Rises - 23%
3. Bourneov odkaz - 14%
4. Muži v čiernom 3 - 8%
5. Prometheus - 7%
Najočakávanejšie filmy leta podľa žien:
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1. Snehulienka a lovec - 22%
2. Avengers: Pomstitelia - 16%
3. Muži v čiernom 3 - 13%
4. The Dark Knight Rises - 10%
5. Temné tiene - 8%
Informácie zverejnila webová stránka www.hollywoodreporter.com.
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