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A HISTÓRIA
QUE REÚNE
LELLO E
HARRY
POTTER

E

m postagem no twitter, a Netflix Brasil confirmou que Mestres do
Universo: Salvando Eternia, será lançado em 23 de julho de 2021.
A trama: “Uma feroz batalha final quebrou Eternia para sempre. Agora, é preciso resolver o mistério da falta da Espada do Poder em uma
corrida contra o tempo para impedir o fim do Universo! Sua jornada
irá revelar, finalmente, os segredos de Grayskull. Este é o épico He-Man
que os fãs da saga dos mestres do Universo esperaram 35 anos para ver!”

P

ode ser apenas uma lenda urbana a história de que a criadora do
bruxinho Harry Potter inspirou-se na centenária Livraria Lello, na
cidade do Porto, para dar forma a Hogwarts. Dois fatos contribuem
para avivar a imaginação: J.K.Rowlings morou na cidade portuguesa
entre 1991 e 1993, período em que situa-se o primeiro livro da saga,
Harry Poter e a Pedra Filosofal; e a arquitetura interna da livraria,
com sua imponente escadaria vermelha e a ponte suspensa, além
de um acessório, o carrinho para o transporte de livros, que remete
aos utilizados no Banco de Gringotes . Milhares de pessoas visitam
o estabelecimento todas as semanas. E tiram muitas fotos na escada.
A dúvida surgiu em 21 de maio do ano passado, quando a escritora
revelou, em sua conta no Twitter, em 21 ou nunca ter ao menos,
visitado a livraria, e que portanto, não aproveitou nada em seus
livros. Dúvida colocada na mesa, mas vale a visita. Este ano, em 13
de janeiro, a escadaria vermelha foi pintada em amarelo e cinza pela
Pantoine para comemorar o 115º aniversário da livraria e fazer um
alerta “para a importância do livro e de esperança no futuro”.

AMAZON COMPRA ESTÚDIO MGM

MESTRES DO UNIVERSO NA NETFLIX

https://www.jornadageek.com.br/novidades/mestres-do-universo-salvando-eternia-data-imagens/

O

ETERNOS

longa-metragem Eternos, da Marvel, será lançado em outubro de 2021 no Brasil. No elenco, Angelina Jolie, Salma
Hayek, Don Lee, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Lauren
Ridloff, Richard Madden, Lia McHugh, Dong-seok Ma e Kit
Harington.
De acordo com a sinopse, o filme mostrará raças alienígenas ancestrais que vivem em segredo na Terra por milhares de anos. Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada força o grupo a sair das
sombras para se reunir contra os mais antigos inimigos
da humanidade, Os Deviantes. O trailer está disponível.

https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/j-k-rowling-nunca-se-inspirou-na-livraria-lello-no-porto/

https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/217883-eternos-marvel-divulga-1-trailer-oficial-filme-confira.htm

O

leão da Metro agora é da Amazon, que
comprou a MGM por U$8,45 bilhões
(cerca de R$42,9 bilhões) ). O catálogo da
produtora tem mais 4 mil filmes e 17 mil horas
e produções para a TV, com títulos de sucesso
como Rocky e 007. A aquisição fortalece a
criação de um conglomerado empresarial
gigante pela Amazon, que começou como uma
livraria exclusivamente virtual.

AS REALIDADES DO MUNDO DOS HERÓIS

O

cinema vai muito além do mero entretenimento. Cada filme
significa pesquisa excessiva para garantir que a história
narrada será de algum modo, muito fiel à “as realidades”. Isso
mesmo, cada trama se relaciona com diversos valores socioculturais,
com sons e modelos arquitetônicos diversos, com vestuário
específico, com armamento existente ou projetado. Mesmo os heróis,
criados na imaginação dos autores e produtores, e encontram uma
relação forte com o nosso cotidiano social. O Super-Homem, em
sua versão humana, era repórter, por exemplo. A Mulher Maravilha,
no dia a dia, tem uma atividade profissional em um escritório bem
convencional.
É possível assistir, em ordem cronológica, os filmes da Marvel, e
perceber as relações com as realidades e a evolução ao longo dos
anos das práticas, hábitos e costumes humanos. A própria produtora
fornece uma relação cronológica para facilitar o público mais
exigente e detalhista. A lista está com o ano em que a história se
passa entre parênteses:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Capitão América: O Primeiro Vingador (1942)
Capitã Marvel (1995)
Homem de Ferro (2010)
Homem de Ferro 2 (2011)
Thor (2011)
Os Vingadores (2012)
Homem de Ferro 3 (2012)
Thor: O Mundo Sombrio (2013)
Capitão América: Soldado Invernal (2014)
Guardiões da Galáxia (2014)
Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2014)
Vingadores: Era de Ultron (2015)
Homem-Formiga (2015)
Capitão América Guerra Civil (2016)
Doutor Estranho (Entre 2016 e 2017)
Pantera Negra (2017)
Thor: Ragnarok (2017)
Homem-Formiga e a Vespa (2017)
Vingadores: Guerra Infinita (2017)
Vingadores: Ultimato (Entre 2018 e 2023)
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/a-melhor-ordem-para-assistir-marvel-no-disney-filmes-e-series,bf732bc03bb35fc9a6dea83c10c23501s5r956nn.html

Fonte: Mit Technology Review
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