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Paweł Apostoł Chrystusa - DVD
Kategorie:
Multimedia > Filmy > Dla dorosłych

54,00 zł
numer katalogowy: DV/0312
rok wydania:

2016

Wydanie w wersji oryginalnej z polskimi napisami !
Film “Paweł, Apostoł Chrystusa”, który trafił do polskich kin 4 maja 2018 roku to fabularna opowieść o św.
Pawle, człowieku, który zanim stał się Apostołem Chrystusa, prześladował chrześcijan. Jego życie to dowód
na działanie łaski Boga, to historia niezłomności, walki i wielkiej wiary.
Film koncentruje się na ostatnich dniach Pawła; jest w więzieniu, oczekuje egzekucji. Paweł i społeczność
chrześcijańska są oskarżani o spalenie Rzymu, Neron używa ognia jako pretekstu do prześladowań.
Filmowcy dołożyli wszelkich starań, by film – mimo brutalności prześladowań – był odpowiedni dla widzów
w każdym wieku.
Chcieliśmy stworzyć film, na który rodzice będą mogli zabrać pięcio-, sześcioletnie dzieciaki, aby i one mogły
dowiedzieć się czegoś o historii Pawła – opowiada Andrew Hyatt – Ale nie chcieliśmy, by historia była
niewiarygodna poprzez uproszczenia, by dramat tych prześladowanych ludzi nie został spłaszczony.
Zależało mi przede wszystkim na tym, by widzowie wyszli z kina z przekonaniem, że pierwsi chrześcijanie
zachowali wiarę w czasach mroku i brutalnych, straszliwych prześladowań. Że siła ich wiary przeprowadziła
ich prze ten dramat, że się nie ulękli.
Materiały dodatkowe w wersji oryginalnej:
Deleted Scenes | The Path Of The Apostle: How Saul Became Paul | The Living Word: From Scipture To
Screen | Recreating First Century Rome | An Extraordinary Friendship: Luke & Paul
Oryginalna strona filmu: www.paulmovie.com
Rok wydania: Lipiec 2018
Nośnik: DVD
Gatunek filmowy: Dramat historyczny
Lektor: angielski 5.1, francuski 5.1, włoski 5.1
Napisy (subtitles): polskie, angielskie, arabskie, holenderskie, francuskie, włoskie
Format obrazu: 16x9 Anamorphic Widescreen, 2.39:1
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Czas trwania: 103 minuty
Reżyseria: Andrew Hyatt
Obsada: Jim Caviezel, James Faulkner, Olivier Martinez, Joanne Whalley, John Lynch
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