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The Eight Hundred;
Çin sinema sektöründe 80 milyon dolarlık benzeri görülmemi
boyunca süren çekim ve ön hazırlık çalı

ş malarının

beklenen yapımları arasında yer alıyordu. Tamamı
teknolojiye uygun tasarlanan filmde 5000 ki
1937 yılında
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direni
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kameralarıyla çekilen ve bu

bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

gerçek olaylardan uyarlanan film,

politikalarıyla mücadele eden Çin'in en önemli

birini konu alıyor. Japon ordusuna kar

Si Hang deposunu savunan 800 ki

ş ilik

ş ı, Ş angay'da

asker ve sivillerden olu

ş an

bulunan
grup,

Çin halkının umudu ve cesareti haline geliyor.
Hollywood çevrelerinde ezber bozan film olarak anılan ve alı

ş ageldik

sava

ş

filmlerine meydan okuyan "Sekiz Yüz", IMAX'te çekilen ilk Çin filmi olarak da
tarihe geçti. COVID 19 nedeniyle dünyanın geçti
ba

ş arısını

gi

ş eye

de ta

ş ıyarak

ği

zorlu sürece ra

dünya sinema sektörünün büyük oda

ğ men,
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film

haline geldi.

The Eight Hundred, ilk hafta sonunda $69 milyon hasılat elde
ederek uzun zamandır beklenen Tenet'in 41 ülkede elde etti ğ i hasılatı geçti.
Filmin dünya vizyonu devam ederken, 365 milyon dolarlık hasılatı geçerek
Çin sinema tarihinin en de ğ erli 10 filmi arasındaki yerini aldı.
Dunkirk

ve

1917 'ye

rakip olabilecek tek film olarak gösterilen Sekiz Yüz,

25 Eylül'de IMAX ve altyazı seçene

ğ iyle

vizyona girecek.
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Si Hang Deposu'nu savunan

vatanseverlerin hikayesini konu alıyor. Japonların gücüne

bir zafer kazanmanın yanı sıra, bu hikayeyi etkileyici ve sürükleyici yapan

cesaret, vatanseverlik ve gelecek nesillere miras bırakılan tarihin ne kadar önemli
oldu

ğu

hakkında olu

ş u.

Filmde dü

ş mana

kar
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ş manın

önemini ve hayatları

pahasına olsa da ülkeleri için bir an göz kırpmadan mücadele edenlerin destansı ve
gerçek hikayesi anlatılıyor. Filmin görsel açıdan büyük övgüler alması ise bir tesadüf
de

ğ il. X-Men Days Of Future Past, The Great Gatcby, Harry Potter And The

Goblet On Fire
sunuyor. Filmin ba

filmlerinin ödüllü görsel efekt ekibi filme inanılmaz bir katkı
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çok yapımı geride bırakan karakter hikayeleri.
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hikayeler ve gerçekçilik Sekiz Yüz'ü unutulmaz bir film haline

getiriyor. Sürükleyici senaryosuyla, bir sonraki sahnede ne olaca
edememek ise heyecan ve gerilimi en üst seviyeye ta
basınında en çok konu

ş ulan

ş ıyor.
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Vizyon ba

tahmin

ş arısıyla

dünya

film Sekiz Yüz, görsel açıdan da büyük övgüler aldı.

"MÜTHİŞ GÖRSEL
EFEKTLER VE GERÇEKÇİ
SAHNELER, USTA İŞİ
BİR IMAX DENEYİMİ."

Sekiz Yüz filmi senaryo, çekim, set tasarımları ve
gerçekçi sahneler açısından dünyada büyük yankı

"DESTANSI BİR SAVAŞ
FİLMİ...
GÖZ KAMAŞTIRICI BİR
ANLATI."

uyandırdıktan sonra ülkemizde 25 Eylül'de
vizyona girecek.

Türkiye hakları BG Film'e ait olan yapım;
izleyicilere farklı ve etkileyici bir deneyim vaat ediyor.
"The Eıght Hundred g şe
başarısında tenet'
ger de bırakarak büyük
b r başarıya mza attı."

"GÖZYAŞLARINIZI
TUTAMAYACAĞINIZ
BİR BAŞYAPIT"

Sek z Yüz,
DunkIrk ve 1917’ye rak p
olab lecek tek f lm.
ŞAŞIRTICI VE SARSICI.
BİR SONRAKİ SAHNEYİ
ASLA TAHMİN
EDEMEYECEKSİNİZ.

Di ğ er ülkelerde büyük ba ş arıya imza atan filmin Türkiye
da ğ ıtımını ise CGV Mars Group gerçekle ş tirecek.

