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Odhaľte pôvod monštra a jeho stvorenie
Oživiť mŕtvu hmotu a stvoriť z nej živú bytosť sa pokúšali mnohí. Victorovi Frankensteinovi sa to podarilo.
A práve o ňom hovorí náš príbeh. Príbeh ktorý sa odohráva v storočí, kedy sa prebúdza veda a nové
technológie a tradičná viera a náboženstvo sa spájajú. V časoch, kedy sa zdá, že nič nie je nemožné.
Radikálny vedec Dr. Viktor Frankenstein (James McAvoy) a jeho pomocník Igor (Daniel Radcliffe) majú
spoločnú víziu o umelom stvorení života, ktorá môže zmeniť svet.
Victorovi sa však výsledky ich spoločnej práce vymknú kontrole a dokonca hrozí, že sa dostanú do rúk
ľuďom , ktorí s nimi budú chcieť ukojiť svoje mocenské chúťky. Zatiaľ čo Frankenstein chce vo vynálezoch
pokračovať bez ohľadu na možné následky, Igor si uvedomuje, k akým hrozným koncom môže viesť.
Jedine on môže zachrániť Viktora pred ním samým a svet pred nebezpečným stvorením.
Aj keď dej filmu vychádza z klasickej knižnej predlohy Frankenstein spisovateľky Mary Shelley, takže sa
môžete tešiť na tajomné hrady, viktoriánske laboratória, hrozivé búrke a blesky. Hlavným hrdinom nie
je ani monštrum, či šialený vedec, ale práve znetvorený sluha Igor, ktorý doteraz vždy ostal skromne
v pozadí.
„S vedou a novými technológiami vždy bol a je spojený strach, že sa dostaneme do bodu, kedy už nad
vecami stratíme kontrolu, a o tom hovorí náš film. Je o dvoch mužoch rozhodujúcich sa, či prekročiť túto
hranicu. A ako sa zachovať, keď to nastane,“ popisuje film Daniel Radcliffe.
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