
 

  

DANGAL 
 

18 Ağustos’ta Sinemalarda! 

 

3 Idiots filminin yapımcılarından  

efsane bir film daha... 

Hindistan’ın gişe rekortmeni.  

Dünya çapında en yüksek  

hasılat yapan Hint filmi. 

2 kız kardeş ve babalarının 

altın madalyaya uzanan 

inanılmaz gerçek hikayesi. 

 

2010 Olimpiyat Oyunları… Hindistan, tarihi 

boyunca güreş dalında hiç altın madalya 

kazanmamıştı. O yıl yarışa 22 yaşındaki Geeta 

Phogat katıldı. Olimpiyatlara Hindistan’ı temsilen 

katılan ilk kadın güreşçi olan Geeta, aslında hiç 

“profesyonel” güreş eğitimi almamıştı. Onu, 

genç yaştan itibaren kendisi de güreşçi olan 

babası yetiştirmişti. Ama Geeta, tüm engelleri 

aşarak Hindistan’a güreş dalında altın madalya 

getiren ilk sporcusu olmayı başararak tarihe 

geçti. 2014 yılında yapılan bir sonraki Olimpiyat 

oyunlarında ise Geeta’nın kız kardeşi Babita 

Kumari, ülkeye bir altın madalya daha 

kazandırdı! Azim, kararlılık, tutku ve mücadele 

dolu bu ilham veren başarı öyküsü, Aamir 

Khan’ın yapımcılığı ve oyunculuğuyla tüm 

dünyanın konuştuğu bir filme konu oldu. 

Gösterildiği her ülkede büyük övgüler alan 

DANGAL, şimdi de Türk izleyicilerle buluşuyor! 

 



 

  

 

Bunları Biliyor Muydunuz? 

"Dangal", Hindistan'da güreş müsabakalarına verilen isim. 

Çekimlerden önce 28 kilo alan Aamir Khan, karakterin gençliğini canlandırmak için 

daha sonra 20 haftada 25 kilo verdi. 

Geeta ve Babita rolleri için Aamir Khan ve yönetmen Nitesh Tiwari, 3000 oyuncuyu 

sınava soktu. 

Geeta va Babita'yı canlandıran kız oyuncular 6-7 ay boyunca özel güreş eğitimleri aldı. 

Aamir Khan'ın gerçek hayatta aldığı ve verdiği kilolara benzer olarak kız oyuncular da 

film için saçlarını kısacık kestirdi. 

Dangal, sadece Hindistan’da gişe rekortmeni olmakla kalmadı, Çin’de en çok izlenen 

yabancı film de olmayı başardı.  

 

Tüm dünyada sinemaseverlerin merakla beklediği ve heyecanla izleyeceği DANGAL,  

18 Ağustos’ta sinemalarda! 
 

Daha Fazla Bilgi İçin: film@filmarti.com.tr 

 

 

İzlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız! 

The Film Journal 

 

Olağanüstü bir sinema deneyimi. 

Reuters 

 

İşte kadının gücü! 

Variety 

 

Kazanan formül: iyi bir senaryo, gerçek duygular ve muhteşem performanslar! 

Hindustan Times 

 

Mükemmel bir spor filminden öte derin anlamlar barındıran bir yapım. 

The Guardian 

 

Eğlendirdiği kadar ilham da veren bir film. 

India Times 

 

Kadınların ve bir ülkenin gücü üzerine olağanüstü bir hikaye. 

The Hollywood Reporter  
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Filmi Bekleyenlerin Sinemalar.com'daki Yorumları 
 

“İzleyin ve izletin.” –nikomayk 

 

“Yine bir Aamir Khan filmi, zaman zaman duygulandıran, kendinizi adeta filmin içinde 

hissedeceğiniz bir yapım. Tek kelimeyle mükemmel, mutlaka izlemelisiniz.” –Gokhan42 

 

“Bu film kasıp kavuracak, sadece bekleyin.” –enfarktuss 

 

“Otur hiç sıkılmadan ailenle izle. Böyle filmler her zaman bulunmuyor.” –MaceWindu 

 

“Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarından biri olan Aamir Khan’dan kadınlar adına 

ince mesajlar içeren, etkileyici bir film daha. Aamir Khan yapar da izlenmez mi?” –ByRamco 

 

“Sanki Türkiye altın madalya almış gibi ağladım, demek ki duyguyu çok iyi vermişler. Yok böyle film, 

Aamir Khan gerçekten usta, bizde de böyle ustalar olması dileğiyle :)” –meralaklan 

 

“Her gün filmin şarkısını, fragmanını izliyoruz. Film çıkarsa süper olur, ve sinemaya girerse çok mutlu 

oluruz :)…” –huseyinkiyat44 

 

“Böyle usta bir oyuncudan böyle muhteşem bir filmin, ata sporu güreş olan Türkiye’de vizyona 

girmemesi Türkiye’nin ayıbı olur…” –senaykou 

 

 

 

 

 

 

 

 


