O Pescador de Ilusões (The Fisher King)
Atenção:- Este filme Possui cenas de violência que podem
chocar pessoas não preparadas para vê-las.

Sinopse:
Robin Williams, Jeff Bridges, Amanda Plummer e Mercedes Reehl estrelam esta
imperdível obra prima do cinema dirigida por Terry Gilliam.
Bridges co-estrela como Jack, o disc-jóquei número um de Nova York, cuja
arrogância desmedida, seu imenso orgulho, o seu irrefreado amor ao dinheiro e à fama,
bem como o desamor pelas criaturas humanas menos afortunadas, desencadeia uma
tragédia que arruína não só a sua própria vida e carreira, mas a vida e a carreira de muitas
outras pessoas.
Os personagens atingidos por esta tragédia, um evento que nada é além de mais
um dos frutos gerados pela face má da árvore de poder que são os meios de comunicação
de (e em) massa quando associados à ganância humana, à insensatez, à busca de poder
ilimitado e à ignorância intelectual, quando não moral, de quem produz e de quem assimila
tal infame produção, se interligam criando um vínculo psicológico de um imenso e
arrebatador poder.
Sem um centavo e nenhuma perspectiva, mergulhado na bebida e atormentado
pelo que acabou causando, Jack se vê salvo do desastre final pelo mais improvável dos
salvadores: Parry.
Williams é Parry, um professor de história outrora bem sucedido mas agora apenas
sem-teto um farrapo humano que desvairado, vive num mundo fantástico com um castelo
onde está o Santo Graal, com um distorcido cavaleiro andante montado em seu cavalo
vermelho com sua armadura flamejante a persegui-lo e com uma donzela em perigo.
Assim é a incrível história do Pescador de Ilusões.
É uma saga pela redenção humana, pelo simbolismo do Cálice Sagrado e sua
busca, com lances de humor e muita, muita sensibilidade, com imensa ternura e amor.
Definitivamente, um grande filme para ser visto e apreciado.

Elenco:
Diretor: Terry Gilliam
Writer: Richard LaGravenese

Jeff Bridges … Jack Lucas

Robin Williams … Parry

Mercedes Ruehl … Anne Napolitano

Amanda Plummer … Lydia Sinclair
David Hyde Pierce … Lou Rosen
Adam Bryant … Radio engineer
Paul J. Lombardi … Radio engineer
Ted Ross … Limo bum
Lara Harris … Sondra
Warren Olney … TV anchorman
Frazer Smith … News reporter
Kathy Najimy … Crazed video customer
Harry Shearer … Sitcom actor Ben Starr
Melinda Culea … Sitcom wife
James Remini … Bum at hotel

Título Original: The Fisher King
Gênero: Drama
Tempo de Duração: 138 min
Ano de Lançamento: 1991
Qualidade: DVDRip
Formato: XviD
Áudio: Inglês
Legenda: Em Português não anexa

Principais prêmios e indicações
Festival de Veneza 1991 (Itália)
• Vencedor do prêmio Leão de Prata.
• Indicado ao prêmio Leão de Ouro.

Oscar 1992 (EUA)
• Vencedor na categoria de melhor atriz coadjuvante (Mercedes Ruehl).
• Indicado nas categorias de melhor ator coadjuvante (Robin Williams), melhor
direção de arte, melhor trilha sonora e melhor roteiro original.
Prêmio Saturno 1992 (Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, EUA)
• Vencedor na categoria de melhor atriz coadjuvante (Mercedes Ruehl).
• Indicado nas categorias de melhor ator (Jeff Bridges e Robin Williams), melhor
figurino, melhor diretor, melhor filme de fantasia e melhor roteiro.
Globo de Ouro 1992 (EUA)
• Vencedor na categoria de melhor ator de cinema - comédia/musical (Robin
Williams) e melhor atriz coadjuvante - comédia/musical (Mercedes Ruehl).
• Indicado na categoria de melhor diretor - cinema, melhor filme - comédia/musical e
melhor ator de cinema - comédia/musical (Jeff Bridges).
BAFTA 1992 (Reino Unido)
• Indicado na categoria de melhor atriz coadjuvante (Mercedes Ruehl), melhor roteiro
original.
Festival Internacional de Cinema de Toronto 1991 (Canadá)
• Vencedor do People's Choice Award.
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