
 

 

ALICE IN WONDERLAND 
Új film Johnny Depp-pel 

     Az Alice Csodaországban Lewis Carroll klasszikus 
meséje, amit valószínűleg mindenki ismer. Nos, itt az 
ideje ezt még egyszer átgondolni, hiszen az őrült filmek 
nagy mestere, Tim Burton most újraálmodta a mesét, 
természetesen a saját stílusában. A rendező neve ismert 
lehet olyan filmekkel kapcsolatban mint A karácsonyi 
lidércnyomás, A halott menyasszony, vagy Charlie és a 
csokigyár. És persze a jól megszokott csapatát is meg kell 
említeni, hiszen ismét együtt dolgozott vele jó barátja, 
Johnny Depp, a felesége, Helena Bonham Carter és a házi 
zeneszerző, Danny Elfman.  

    Ez a filmváltozat tulajdonképpen a mese folytatása. 
Alice már felnőtt, és a családja férjhez akarja adni, amikor 
újból megjelenik a már jól ismert fehér nyúl, akinek (ezt 
biztos nem gondoltátok volna) a lány ismét nyomába 
ered, majd leesik a lyukon, és Csodaországban terem, 
ahol sok minden megváltozott hősnőnk előző látogatása 
óta. Nem is múlhat máson a rend helyreállítása, mint 
Alice-en. 

     Sok munkát fektethettek a filmbe, és ez meg is látszik rajta. Remek látványvilága van 
és az effektusok sem elhanyagolhatóak, bár egyes számítógép által generált szereplők 
kissé műanyag hatásúak. De ez remélhetőleg nem zavar senkit a film nézése közben. 

    Természetesen ki kell emelnem a színészek játékát is. Depp olyan szerepet kapott, 
mint amilyet már megszokhattunk tőle, hiszen gyakran bújik őrültek bőrébe. De mi így 
szeretjük, és ezt nagyon jól csinálja. Alice-t a még ismeretlen Mia Wasikowska játszotta. 
Valószínűleg nagy jövő áll előtte, hiszen tehetséges színésznő, bár nem lehetett neki 
könnyű főszereplőnek lenni egy ilyen nagy sztár mellett, mint Johnny Depp, aki nagyobb 
szerepet kapott, mint a kalapos az eredeti mesében. A negatív szereplő a rendező 
felesége volt, és ő is remekelt. Megjegyzem, az általa alakított vörös királynőt én egy 
kissé I. Erzsébet angol királynő paródiájának láttam, 
főleg a hajviselete és öltözködése miatt. 

Apropó, még nem is említettem a film 
betétdalát, amit kedvenc énekesnőm  írt és ad elő! 
Mindenképpen keressetek rá, az Alice (Underground) 
című számra Avril Lavigne-től! 

    Egy szó mint száz, ez egy remek fim, érdemes 
megnézni! Nem is szaporítom a szót tovább, 3D-s 
szemüveget fel, és irány a mozi!  
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