
Aventuri in universul electronic
Cautand sa ia ochii marelui public cu performantele pe plan tehnic, marile studiouri se lanseaza in
intreprinderi extrem de costisitoare, etaland adesea invelisul, in detrimentul continutului. Este si cazul
acestui Tron-Mostenirea, a carui productie i-a costat pe cei de studiourile Walt Disney cca 150 de
milioane de dolari, la care se aduga cheltuielile de marketing, de aproximativ 120 de milioane. Grosul
cheltuielilor se regaseste la capitolul realizarii efectelor speciale - peste 1.500 la numar - care, intr-adevar
sunt uluitoare. Un amanunt semnificativ: filmarile propriu-zise au durat 64 de zile, in timp ce
post-productia s-a intins pe durata a 68 de saptamani! Va reusi Disney sa dea lovitura la box-office cu
acest films Greu de spus. A incasat in primul weekend american, 43,6 milioane de dolari. Promitator, dar
ceva mai putin decat se asteptau producatorii. 
  
  Pentru noi, care nu beneficiem de posibilitatea de a vedea filmul in toata splendoarea sa tehnica pe un
urias ecran IMAX si cu un proiector care sa permita subtitrarea 3 D, mai important decat performantele
tehnice pare a fi povestea. Or, aceasta nu este una foarte complexa si convingatoare, eufemistic
exprimandu-ne. 
  
  Tron Legacy este continuarea unui film uitat azi, din 1982, important atunci pentru ca era primul film
realizat aproape in totalitate pe calculator. in Tron, porogramatorul Kevin Flynn (Jeff Bridges) era
capturat in propriul joc video de catre maleficul program Clu (tot Jeff Bridges). Acum, Sam Flynn, fiul
sau de 27 de ani, primeste un mesaj care il determina sa incerce sa descopere misterul disparitiei tatalui.
Va ajunge si el captiv in lumea virtuala in care a fost inchis tatal sau. Tata si fiu, au parte de ajutorul unei
razboinice neinfricate din acel cyberunivers. impreuna il infrunta pe Clu 2, programul care a preluat
controlul asupra Retelei, urmaririle si luptele desfasurandu-se... ca in jocurile video. 
  
  Este uluitoare performanta celor de la efecte speciale, care au reusit sa-l intinereasca pe Jeff Bridges cu
30 de ani, imbinand tehnologia de la "Avatar" cu cea de la productia "Strania poveste a lui Benjamin
Button". Din punct de vedere tehnic, Tron Legacy intra in istorie si este considerat un indreptatit candidat
la un Oscar. 
  
  Din cate se aude, cei de la Disney lucreaza deja la scenariul pentru Tron, partea a treia. 
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