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Sverigepremiär av David Attenboroughs nya
3D-film om flygödlor på Cosmonova
David Attenboroughs nya film Flying Monsters 3D har premiär på Cosmonova den 20 maj.
Filmen är producerad av National Geographic och dokumenterar de flygande jätteödlorna
som härskade i luften för över 150 miljoner år sedan. I filmen försöker David Attenborough
ta reda på hur det var möjligt för dessa jättedjur att flyga och vad vet vi om deras
märkliga historia.
- Urtida djur fascinerar nog människor i alla åldrar, stora som små. Med Flying Monsters 3D
kan vi nu även visa flygödlorna, förutom våra två andra filmer om de samtida dinosaurierna
och havsreptilerna. 3D-effekterna gör det väldigt verklighetstroget hur dessa djur kan ha sett
ut och rört sig, trots sin ibland enorma storlek, säger Jessica Christensen, chef för Cosmonova.
Tekniken är enastående och filmen har uppmärksammats stort för de verklighetstrogna
specialeffekterna och den utvecklade animeringstekniken. Ett stort internationellt team
har samarbetat kring filmen. Däribland det svenska produktionsföretaget Fido Film som
producerat flera av 3D-effekterna.
- Rekonstruktioner som de som ses i filmen är av stort värde för de forskare som studerar
flygödlornas biologi. De ger en helt annan förståelse för helheten än vad man kan få av att
bara studera de fossila benen, menar Lars Werdelin, paleontolog och förste intendent vid
Naturhistoriska riksmuseet.
Filmen är skriven av David Attenborough och producerad av National Geographic i
samarbete med Atlantic Productions och Sky 3D. Svensk berättare: Sven-Olof Persson.
Filmer som visas på Cosmonova
Följande filmer visas från och med den 13 maj på Cosmonova: Antarktis, Deep Sea,
Dinosaurier 3D!, Flying Monsters 3D, Hubble och Sea Monsters 3D: Ett förhistoriskt äventyr.
Bilder och övrigt pressmaterial finns att hämta på www.nrm.se/pressrum
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