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Hitman redemption movie review



Pular para o conteúdo principal (103)IMDb 5.41 h 44 min2019Os modelos incluem 30 dias para começar a assistir este vídeo e 48 horas para terminar uma vez iniciado. Assistindo Trailer Foi bom ver grandes performances de Ron Perlman e Famke Janssen, mas Richard Dreyfuss foi tão convincente quanto seu falso
sotaque. A direção estava correta no ponto, assim como o marcador. Mas a escrita amadora de Jay Zaretsky foi o que matou este filme. Esta foi apenas a sua segunda (primeira tentativa de escrita curta), e embora a premissa da história em si fosse decente, o roteiro era terrível. Este filme precisava de um roteirista
experiente para editar/cortar e acelerar o ritmo muito lento e 117 minutos de comprimento até 80-90 minutos, bem como organizar alguns dos diálogos ruins. Se este filme tivesse sido jogado a uma velocidade 1,2 vezes mais rápida, poderia ter mantido minha atenção melhor. O total dos últimos 15-20 minutos só
precisava ser de 5 minutos. É ótimo ver Ron Perlman de volta às telonas, ele precisa ver mais dele neste tipo de papéis, e espero que sim. É um 7/10 de mim - teria sido 8 ou 9/10 se o roteiro tivesse sido editado para baixo e mais apertado. 35 de 42 acharam isso útil. Essa revisão foi útil? Faça login para votar.
Permalink é raro encontrar um filme que é melhor do que as variadas fezes verbais ao seu redor lhe dá crédito. Novamente um filme que é destinado aos preços de bin asDA, mas deveria ter obtido mais, mesmo que apenas para o seguinte. Michael Caton Jones dirige, MUDBOUND e BEYOND THE EDGE produtores
produzem e Ron Perlman, Famke Janssen e Richard Dreyfuss estrelam... neste filme de ação francamente inesperado. Renomeou seu título norte-americano ASHER porque o público britânico precisa de um link para algo familiar. Então, se você já viu esse filme, então você viu isso. Ele também não tem ligação com o
jogo hitman e série de filmes. Então não espere toda essa coisa de morte furtiva. Fyi. O assassino Asher (Perlman) é azarado e está se aproximando rapidamente da aposentadoria. Talvez quando sua campanha presidencial estivesse decolando, ele queria que acontecesse. Muito antes de eu apoiar Kamala Harris. À
medida que o trabalho seca, ela vê uma mudança de carreira e depois de conhecer Sophie (Janssen) parece que é isso que vai acontecer. Então os trabalhos começam a chegar novamente. Chegou um trabalho que pode ser mais difícil de executar do que o esperado. Suas escolhas, sua vida e o futuro que você
pensou que era seguro podem até ser úteis. Direita. Então, o que faz isso pelo filme número um passo acima? Ok, não é só o elenco, mas ajuda muito. Perlman é ótimo e duro. Você pode ver que ele é um homem duro como pessoa, mas ele também é honesto o suficiente para evitar muita carga emocional e choro.
Janssen tem a atmosfera de um disco e nos dá algo alegre de se ver. Dreyfuss caminha através da peça, mas o suficiente para adicionar texturas de comédia e horror em igual medida. No entanto, atribuo muito do sucesso dos filmes a Michael Caton Jones e sua equipe de edição. Eles montaram um filme mais barato,
fora do estúdio e indie. Então eles ainda mantiveram clareza, ética e Majors. Então o filme nunca cai ou não paga pelo seu investimento. Não é um grande caso. Nem mesmo um caso de um banco de títulos bonaza. Mais de uma taxa sindical de 100 euros. Mas é mais do que qualquer coisa... cinemafilmHitman
Signature Entertainment AsherFilm PosterDida por Michael Caton-JonesProduzida por Ron Perlman Josh Crook Kirk Michael Fellows Adam Folk Joseph Mensch Brian Wilkins Escrito por Jay ZaretskyStarring Ron Perlman Famke Janssen Jacqueline Bisset Music bySim BoswellCinematographyDenis Crossaned por
István Király Tomi Szabo Distribuído porMomentum PicturesRelease data 4, 2018 (2018-10-04) (Sitges Film Festival) 7 de dezembro de 2018 (2018-12-07) Tempo de execução94 minutosCountryUnited StatesLanguageEnglish Asher (intitulado Hitman: Redemption in the Uk) é um filme estadunid 2018 dirigido por
Michael Caton-Jones e estrelado por Ron Perlman no filme título. Foi escrito por Jay Zaretsky. [1] Premissa Asher é um ex-agente iraniano da Mossad que virou arma de contrato, vivendo uma vida austera em um Brooklyn em constante mudança. Quando ele se aproxima do fim de sua carreira, ele quebra o juramento
que fez quando era jovem quando conheceu Sophie em um golpe que deu errado. Para ter amor em sua vida antes que seja tarde demais, ele deve matar o homem que era, para ter a chance de se tornar o homem que ele quer ser. Ela lança Ron Perlman como Asher Famke Janssen como Sophie Peter Facinelli
como Uziel Marta Milans como Marina Richard Dreyfuss como Avi Jacqueline Bisset como Dora Ned Eisenberg como Abram Guy Burnet como Lyor William Perry como Black Blake Fella Perlman como Hannah Joseph Siprut como Craig Daniel Rodriguez como O Homem Latino Charles DelGatto como Bodega Clerk
Production New York em agosto de 2017. [3] Bilheteria de Recepção O filme arrecadou US$ 846 com vendas de vídeos caseiros. [4] Crítica No site do agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme tem uma taxa de aprovação de 46% com base em 13 avaliações e uma avaliação média de 6,56/10. [5] No Metacritic, o
filme tem uma pontuação média ponderada de 58 de 100, com base em 6 críticos, indicando críticas mistas ou médias. [6] Referências de Busch, Anita (27 de abril de 2017). Famke Janssen se junta ao elenco do filme Asher, de Michael Caton-Jones. deadline.com. Recuperado em 16 de agosto de 2017. O novo filme
de Ron Perlman, 'Asher', filmando cenas em Siracusa; ver o elenco. syracuse.com. Recuperado em 16 de agosto de 2017. Benny, Michael. Cenas de filmes sendo filmados no bairro de Siracusa. cnycentral.com. Recuperado em 16 de agosto de 2017. Asher (2018). Os Números, Serviços de Informação nash, LLC.
Recuperado em 10 de outubro de 2019. Asher. Tomates podres. Fandango. Recuperado em 10 de outubro de 2019. Asher Comentários. Metacritic. CBS Interactive. Recuperado em 10 de outubro de 2019. Asher links externos no IMDb Asher em AllMovie Este artigo com o filme de drama dos anos 2010 é um stub.
Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-a.vte Este artigo sobre um filme de suspense de ação é um stub. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-a.vte Retrieved's Weldon B. Johnson A República azcentral.com Se você já pensou que ser um assassino, um assassino, era um jogo de jovens, Asher faz um forte
argumento para esse sentimento. Em Asher, Ron Perlman é o personagem principal, um assassino envelhecido que está enfrentando o fim de sua carreira. Você não vai encontrar Asher correndo pelas ruas ou participando de lutas épicas para derrubar um alvo. Em um trabalho que ele quase fez em um elevador
quebrado que o força a subir vários lances de escadas. Então confie nastúcia, experiência e seja capaz, como um homem mais velho, de se misturar com a paisagem de Nova York para fazer o trabalho. Enfrenta alguns dos mesmos problemas enfrentados por muitas pessoas mais velhas no local de trabalho. Ele está
perdendo empregos com assassinos mais jovens. Não se relaciona com alguns de seus colegas mais jovens e seus problemas de saúde fazem você questionar sua capacidade de fazer o trabalho. No início do filme, você pode encontrar-se esperando por Asher ter contribuído regularmente para seus 401K. É bastante
claro que ela prefere passar seus dias cozinhando refeições gourmet, desfrutando de vinhos finos e conhecendo Sophie (Famke Janssen), uma mulher que ela conhece através do trabalho, mesmo que ela não saiba exatamente o que ela está fazendo para viver. Sophie de Janssen é outra personagem que os
espectadores de uma certa idade também podem se relacionar enquanto ela luta para cuidar de sua mãe envelhecida (interpretada por Jacqueline Bisset). Mas as circunstâncias mantêm Asher no jogo e depois de um começo lento, o filme aumenta o ritmo e você vê que Asher ainda tem alguns movimentos. A trama
flui para território familiar (sem surpresa, não há honra entre os criminosos), mas ainda há algumas reviravoltas que você não vê chegando. Asher pode se mover lentamente no tempo, como seu personagem principal, mas você se encontra enraizado pelo velho. Você vai querer ficar e descobrir se ele chega ao asilo
para sinitos. Mais comentários:'Asher', 3.5 estrelasDiretor: Michael Caton-Jones.Elenco: Ron Perlman, Famke Janssen, Jacqueline Bisset.Rating: R para violência e linguagem. Nota: No AMC Arizona Center. Great ★★★★★ Good ★★★★Fair ★★★ Bad ★★ Bomb ★Para mais histórias que importam, assine
azcentral.com. Mais informações Edit Asher (Ron Perlman) é um assassino que passou a maior parte de sua vida terminando com outras vidas, recebendo ordens de Avi (Richard Dreyfuss). Ele vive uma existência solitária, fazendo amigos de bom vinho e boa comida, ressentindo seu aprendiz, Uzi (Peter Facinelli),
que está trabalhando para ele por causa da juventude. Quando Avi entrega a Asher três contratos para um plano de vingança, o sicario assume o trabalho, apenas para perder a consciência devido a problemas de saúde, fazendo contato acidental com Sophie (Famke Janssen), uma professora de balé angustiada por
mãe Dora (Jacqueline Bisset), que está perdendo sua batalha contra a demência. Asher e Sophie fazem uma conexão, embarcando em um namoro provisório onde o assassino não pode compartilhar nada sobre sua vida. Enquanto o casal trabalha seus flertes, Asher é forçado a fazer par com Uzi em um sucesso em
grupo, e dando errado por um momento, o veterano logo parte para a morte, ameaçando tanto bem quanto ele veio ao seu mundo. Escrito por blu-ray.com Resumo da blu-ray.com Adicionar Etiquetas de Sinopse: Algumas coisas melhoram com a visão da idade mais » Action Drama (Drama) Thriller Motion Picture
Rating (MPAA) Classificação de Filme de Suspense (MPAA) Classificação R para Violência e Linguagem Ver Todas as Certificações » Guia dos Pais: Ver Conselhos de Conteúdo » Edite um pouco depois de 48 minutos Mark Asher (Ron Perlman) está filmando em algumas garrafas , não há flash de focinheira no seu
primeiro tiro, também após o seu primeiro tiro você passa o parafuso em seu rifle, mas nenhum cartucho usado é ejetado e nenhuma nova rodada da revista é carregada, em seus três tiros subsequentes também parece que não há cartuchos ejetados quando o parafuso é jogado. Veja mais » Asher: [seu último golpe
está entrando em parada cardíaca] Me poupa uma bala Dora: Me poupa um Ver mais » Avaliações de usuários
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