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Detective pikachu film 2019

Esta página ou seção precisa de uma correção de gramática ortográfica. Pode conter imprecisões de texto e ainda requer uma melhora no vocabulário ou coesão para alcançar um nível mais alto de qualidade, de acordo com o livro de estilo. Ajude a melhorar a escrita. Pokémon: Detetive Pikachu Pokémon: Detetive Pikachu (PRT/BRA)
Pôster promocional EUA Japão 2019 • Cor • 104 minutos Dirigido por Rob Letterman baseado em Detetive Pickwood Creatures Inc.Pokémonde S colorido Tiggy Ken Sujimori FreakGam Nintendo elenco Ryan ReynoldsJustIce SmithKathryn Newton Ken WatanabeRrita Ora gênero fantasialive-action Música Henry Jackman
Cinematografia John Matheson edição Mark Sanger &quot;James Thomas Company(s) produtor lendário Entertainment Of Pokémon CompanyTōHō Bros. Pictures da Warner Bros. PicturesŌhō, emitido em 9 de maio de 2019. 2019 3 de maio de 2019, Orçamento em inglês de US$ 150 milhões em 2019 é um filme de fantasia japonês-
americano produzido pela lendária Entertainment, Pokémon Company, Tōō e Broer Warns. Fotos baseadas na franquia de mídia Pokémon por Satrice Tagiri, Ken Sugigori, Game Freak e Nintendo. O filme é dirigido por Rob Letterman e estrelado por Ryan Reynolds, Justice Smith, Katherine Newton, Ken Watanaby, Rita Ora. O filme é
lançado em 3 de maio no Japão, 9 de maio no Brasil e Portugal, 10 de maio de 2019 nos Estados Unidos. É o segundo filme de videogame mais bem recebido pelos críticos, atrás apenas de Angry Birds Movie 2. Ele tem 66% de aprovação para o Rotten Tomatoes. Um enredo no universo Pokémon, Tim Goodman é um ex-treinador de
Pokémon e filho do famoso detetive de Reim City Harry Goodman, que foi convidado por seu pai para trabalhar na delegacia. Tim chegou em Rhyme City e conheceu o detetive Yoshida, um amigo de Harry, e descobriu que pouco depois de enviar a passagem de trem para chegar à cidade, seu pai desapareceu misteriosamente
enquanto trabalhava em um caso. Hospedado na casa de seu pai até que Harry seja encontrado, Tim fica surpreso ao encontrar um Pikachu falante (na verdade, só Tim pode entendê-lo). No entanto, Pikachu sofre de um caso grave de amnésia, e ambos têm que trabalhar juntos para descobrir o que aconteceu com Harry. Enquanto
procuravam pistas na cidade, encontraram uma repórter chamada Lucy Stevens, que também estava tentando descobrir o que tinha acontecido com Harry. Suas trilhas levam a um anel de batalha subterrâneo, acompanhado por um homem chamado Sebastian, dono de Charisard, e o Sr. Mim, que pode saber alguma informação de que
precisam e uma trama que ameaça o universo Pokémon. Ryan Reynolds atua como Pikachu: um detetive Pokémon de classe mundial extremamente inteligente que só o tempo pode entender. Reynolds também faz os movimentos do personagem. Ele também aparece no final do filme como Harry O pai desaparecido de Tim e o famoso
detetive de Reim City. Ikue Ohtani como a voz normal de Pikachu. Juiz Smith como Tim Goodman: um ex-treinador de Pokémon que procura seu pai desaparecido; Ele também é parceiro de Pikachu e a única pessoa que pode entender o que ele está dizendo. Max Fincham quando criança, Tim. Katherine Newton em Tenente Lucy
Stevens: repórter acompanhada por Psyduk. Omar Chaparro como Sebastian: um treinador pokémon que dirige uma arena de batalha pokémon e é acompanhado por Charizard. Ken Watanabi como detetive Yoshida, um veterano do Departamento de Polícia de Rye City, tenente e amigo de Harris, é acompanhado por Snoop. Karan
Sonny é Jack. Diplo é como ele mesmo. Oma Takeuchi em cameo como um treinador Pokémon. Além disso, Bill Nighy, Suki Waterhouse, Chris Gere, Rita Ora, Rob Delany e Harry Payton foram escalados para papéis não revelados. Em abril de 2016, foi mencionado que a Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures estavam
negociando direitos ao vivo para Pokémon. Mais tarde, em julho de 2016, Legendary estava prestes a fazer um acordo para o filme. Em 20 de julho de 2016, foi anunciado que a lendária e Pokémon Company International havia assinado um acordo para fazer o primeiro filme live action da franquia, que será baseado no videogame
Detetive Pikachu. A Universal Pictures inicialmente lidará com a distribuição fora do Japão, enquanto a Toho lidará com a distribuição japonesa. Nicole Pearlman e Alex Hirsch estão em negociações com Legendary para escrever o roteiro em 16 de agosto de 2016. Em 30 de novembro de 2016, Legendary contratou o falecido Rob
Letterman para dirigir o filme. O estúdio acelerou para que a produção começasse em 2017. Em janeiro de 2018, foi anunciado que Mary Laurent, Kai Boyter, Hidenaga Katakami e Don McGowan produziriam o filme, juntamente com Joe Caracciolo J. e Ali Mendes como diretores são Joe Caracciolo J. [9] O criador de Pokémon, Satrice
Tajiri, também foi reconhecido como um produtor executivo. Em 25 de julho de 2018, foi a Warner Bros. anunciou que assumiu as funções globais de distribuição da Universal Pictures (excluindo o Japão e a China), com uma data de lançamento inalterada. O motivo da adaptação do Detetive Pikachu veio da The Pokémon Company e
do desejo de Letterman de fazer um filme que se concentrasse em um personagem diferente de Ash Ketcham, o protagonista da série de animes Pokémon. Sobre a premissa, Letterman disse: 'A Pokémon Company, eles fizeram muitos, muitos filmes de cinzas, então eles trouxeram lendária a ideia de criar um novo personagem.
Quando comecei a fazer produção, me apaixonei pela história. [12] A ideia de um filme pokémon originou-se do conceito original de anime dos anos 1990, mas foi rejeitada quando o desenvolvedor original do jogo, Game Freak, não estava satisfeito com o conceito antes reviveu para 2016 detetive pikachu spin-off. Em novembro de
2017, o papel de guia humano foi rejeitado, com Catherine Newton rejeitada após uma intensa sessão de leitura e audição que apareceu ao lado de Smith. Newton competiu e ganhou o papel de Natalia Dyer, Hayley Lou Richardson e Katherine Langford. Em dezembro de 2017, Ryan Reynolds foi escalado como um protagonista
pokémon que seria retratado pela captura de movimento. Outros atores considerados para o papel são Danny DeVio, Dwayne Johnson, Mark Wahlberg e Hugh Jackman. Em janeiro de 2018, com o início da produção, Ken Watanaby, Bill Iggy e Chris Geyer se juntaram ao elenco. Em fevereiro de 2018, eles se juntaram aos atores Suki
Waterhouse e Rita Ora. Em abril de 2018, Omar Chaparro se juntou ao elenco. Quando o lançamento japonês do filme foi anunciado em 29 de novembro de 2018, Ryoma Takeuchi foi confirmado para dar a Tim Goodman uma voz no japonês No. Takumi também teve uma breve aparição no filme como um treinador pokémon. Em 20 de
março de 2019, foi confirmado que Marie Aytoyo dublaria Lucy Stevens e Ken Watanabi iria recontar seu papel como Yodida na acrobacia japonesa. [24] Filmagens A produção principal começa em 15 de janeiro de 2018 em Londres, Inglaterra e Denver, Colorado. Nove dias depois, Legendary anunciou que o filme oficial havia
começado. O comunicado de imprensa mostra que Alex Hirsch não estava mais envolvido na escrita final do roteiro e que apenas os atribuídos eram Therman, Benji Samit, Dan Hernandez, Derek Connolly e Nicole Perlman. [28] Grande parte da interação entre set e referência vocal a Pikachu foi preenchida por John Bailey. No entanto,
todo o diálogo foi dublado por Ryan Reynolds. As filmagens principais foram concluídas em 1º de maio de 2018. [29] Algumas fotos foram tiradas no Shepperton Studios, na Warner Bros. Estúdios, folhas, Minley Woods em Hampshire, zona rural do Colorado; em Denver, Colorado Springs e Escócia. [31] Pós-produção Os efeitos visuais
do filme foram fornecidos pela Moving Picture Company (MPC), Frastor, Image Engine, Rodeo FX e Instintual VFX. [32] Grande parte dos efeitos visuais foram fornecidos pela mesma equipe por trás do Livro da Selva, Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los e O Rei Leão. Letterman compara os efeitos visuais do personagem de
Rocket Raccoon de Guardiões da Galáxia. Tecnicamente, eles são alguns dos efeitos visuais mais complexos do mundo... É completamente fotorealista, como se estivessem vivos no filme. Uma gravação de áudio adicional de uma suposta briga entre o detetive Pikachu e Harisard foi gravada na Copa do Mundo de 2018. [33]
Lançamento no início de novembro de 2018, com o filme em pós-produção, um teste foi realizado um teste de tela para uma versão incompleta do filme que atraiu reações positivas significativas do público teste, com elogios para o roteiro, efeitos visuais e desempenho de Reynolds. O primeiro trailer oficial do filme foi revelado em 12 de
novembro de 2018. Warner Bros. em inglês, juntamente com versões duplicadas de espanhol, francês, italiano e alemão. Logo se tornou um grande vídeo em exibição no YouTube,[38] e no principal trending topic no Twitter, enquanto inspira inúmeros memes e vídeos de reação na internet. Em 24 horas, o trailer acumula mais de 100
milhões de visualizações em várias plataformas de mídia online e social. No YouTube, o trailer em inglês conquistou mais de 1 milhão de pessoas em dois dias, e 1,22 milhões em cinco dias. No Twitter, ele estabeleceu um novo recorde com mais de 400.000 menções no dia em que o trailer foi res citado. O segundo trailer, com a
aparição de Mewtwo, foi lançado em 26 de fevereiro de 2019. Antes do trailer ser lançado, Ryan Reynolds postou um vídeo em seu canal no YouTube no qual ele e sua esposa, Blake Reeley, foram entrevistados, com o título Pikachu. Letterman, Smith e Newton aparecem no palco durante o torneio Tokyo Comic-Con em 30 de
novembro de 2018 para um anúncio completo da edição japonesa. Em 15 de março de 2019, foi revelado que Legendary lançará uma graphic novel baseada no filme. Pokémon: The Release of Detective Pikachu está programado para ser lançado em 10 de maio de 2019. [48] Premiação da data de premiação da categoria cerimônia é
mostrado resultado de carburador de prata 16 de dezembro de 2019 Jovem Cultura Detetive Pikachu ganhou conexões externas Pokémon: Detetive Pikachu. em IMDb Detetive Pikachu (em português) em referências de BurnBook ↑ b Pokémon Detective Pikachu' Bilheteria. Escritório do Mojo Box. Visite em 1º de julho de 2019. Confira
a data de: |acessodata= (ajuda) ↑ RTF EXCLUSIVE: Reynolds trouxe deadpool 2 Pal para POKÉMON DETECTIVE PIKACHU para um papel sedado. A vingança dos fãs. 11 de janeiro de 2019 Visitado em 10 de abril de 2019 ^ New Detective Pikachu TV destaca assustador 'Pokemon' Merch'. Anime. Visitado em 10 de abril de 2019^
Pokemon Movie Rights lance a guerra como o lendário fabricante chinês de um grande jogo para propriedades japonesas. O Hollywood Reporter. 14 de abril de 2016 ^ Lendário Catch Pokemon Live-Action Movie Action Contract. Prazo. 12 de julho de 2016 ^ O lendário vai pegar Pokemon? Acordo de filme em Offing para propriedade de
franquia quente. Prazo. 9 de outubro de 2017 ^ Guardiões da Galáxia e Gravity Falls Pen Writers 'Pokemon' Movie (EXCLUSIVO). Variedade. 16 de agosto de 2016 ^ Filme pokémon 'Detetive Pikachu' Lands Director. O Hollywood Reporter. 30 de novembro de 2016 ^ Foto Comece a fotografia principal do Detetive Pikachu Pokémon».
Informante de negócios. 24 de janeiro de 2018 é detetive Pikachu. Metacritic ^ McNary, Dave; McNary, Dave (25 de julho de 2018). Ryan Reynolds está se mudando da Universal para a Warner Bros. 26 de novembro de 2018. Pokémon: Why Detective Pikachu não é estrelado por Ash Ketcham ^ Levsley, David. O trailer do Detetive
Pikachu é completamente louco, e é um gênio ^ Hipes, Patrick; Coxas, Patrick (17 de novembro de 2017). O lendário detetive Pikachu coloca Smith no estrelato. Prazo. Visitado em 11 de abril de 2019 ^ O filme absorve seu papel feminino com a atriz Big Little Lies. O Hollywood Reporter. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Ryan
Reynolds para estrelar o filme Pokémon Detetive Pikachu (excelente). O Hollywood Reporter. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Scharf, Zach; Scharf, Zach (18 de março de 2019). A equipe do Detetive Pikachu testou a voz de Danny DeVio usando o personagem Always Sunny. Indie Weir. Recuperado em 11 de abril de 2019, e está
na tela em 11 de abril de 2019. Ken Watanaby se junta a Ryan Reynolds no filme Detetive Pikachu (excelente). O Hollywood Reporter. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ N'Duka, Amanda; 30 de janeiro de 2018). O lendário filme detetive Pikachu adiciona Bill Iggy &amp;quot;Chris Geyer. Prazo. Rita Ora se junta a Ryan Reynolds no
filme Detetive Pikachu (excelente). O Hollywood Reporter. Visitada em 11 de abril de 2019^ Suki Waterhouse se junta a Ryan Reynolds no Filme Pokémon Detetive Pikachu (excelente). O Hollywood Reporter. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ N'Duka, Amanda; 17 de abril de 2018 Lendário/Universal Detetive Pikachu Adiciona Omar
Chaparo; Jeremy Herm, Tom Berenger em Sargasso. Prazo. Recuperado em 11 de abril de 2019^ b em japonês. Recuperado em 11 de abril de 演涼 2019. シネマトゥデイ. Recuperado em 11 de abril de 2019. Pokémon Live Movie 'Detective Pikachu' começa a ser filmado em janeiro deste ano no Reino Unido, Omega Underground.
Detetive Picachu inicia produção do filme da WTF de 2019, estrelado por Ryan Reynolds. Acelerador. Ele visitou em 11 de abril de 2019 e começou oficialmente a filmar o filme ao vivo. Na tela. 24 janeiro 2018 Recuperado 11 abril 2019 ^ EpicVoiceGuy (12 de novembro de 2018). « RIP STAN LEE, Toy Story 4 &amp; Visitada em 11 de
abril de 2019 ^ Archie no Instagram: os melhores da festa no  passado - #detectivepikachu #wrapparty. Instagram. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Pokémon Detective Pikachu (2019) - IMDb. Visitado em 11 de abril de 2019 ^ Pokémon Detective Pikachu - Site Oficial de Cinema - apenas nos cinemas. Pokémon Detective
Pikachu - Site Oficial de Filmes - Somente nos cinemas. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Yeh, Joshua (20 de novembro de 2018). Por que Pokémon é o primeiro live action do Detetive Pikachu em vez de Ash Ketcham. Ign. Visitado em 11 de abril de 2019 ^ Life, Nintendo (8 de novembro de 2018). A exibição do filme do Detetive
Pikachu recebe uma reação muito positiva, apresenta grandes surpresas. A vida da Nintendo. Recuperado em 11 de abril de 2019^ As reações iniciais do Detetive Pikachu são muito positivas. Na tela. 8 de novembro de 2018 Visitado em 11 de abril de 2019 ^ Kitchener, Sean (12 de novembro de 2018). Detetive Picachu TRAILER: Ryan
Reynolds dubla o icônico Pokémon em um filme live action. Express.co.uk. Visitado em 11 de abril de 2019 O trailer do Detetive Pikachu alemão soa ridiculamente diferente. Cnet. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Trailers: um novo olhar para Pokémon Detective Pikachu, Toy Story 4, Mary Poppins Returns. NewsOK.com eu não fiz.
12 de novembro de 2018 Visitado em 11 de abril de 2019 ^ Twitter adora este trailer de voz ryan Reynolds para detetive Picachu. O ponto da sala de estar. 12 de novembro de 2018 Recuperado 11 abril 2019 ^ em b O'Reilly, Seamas. O Detetive Pikachu parece ter sido esmagado, resolva este mistério. Tempo irlandês. Recuperado em
11 de abril de 2019 ^ Kitchener, Sean (13 de novembro de 2018). Detetive Pikachu: Quais Pokémon estão no filme? APARIÇÕES CONFIRMADAS após trailer». Express.co.uk. Recuperado 11 de abril de 2019 ^ Iggy (15 de novembro de 2018). O filme de Pokémon Detective Pikachu ultrapassa 30 milhões de visualizações em 2 dias.



Nintendo Sup. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Iggy (17 de novembro de 2018). O trailer de Pokémon Detective Pikachu ultrapassa 40 milhões de visualizações em 5 dias. Nintendo Sup. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Rastreamento de longa distância: Detetive Pikachu Poses para pode avançar; Berta e o quintal da mãe de
dois. - Fotos de 15 de março de 2019 (26 de fevereiro de 2019). Pokémon Detetive Pikachu - Trailer Oficial 2. Ryan Reynolds (25 de fevereiro de 2019) também é visitado em 11 de abril de 2019. Tornando-se Pikachu. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Travers, J. J. Lendários quadrinhos anunciam detetive Pikachu companheiro
graphic novel. 10000000000000. Recuperado em 11 de abril de 2019 ^ Encore a partir de 25 de julho: Detetive Pikachu Switch oferece pistas sobre a lendária mudança da Warner Bros. da Universal por Alessandro. Prazo. 13 de agosto de 2018 Recebido de
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