KAŻDY ZASŁUGUJE NA WIELKĄ MIŁOŚĆ…
„TWÓJ SIMON” - WZRUSZAJĄCA I ZABAWNA OPOWIEŚĆ
O DORASTANIU JUŻ 15 CZERWCA W KINACH
„Twój Simon” to ekranizacja bestsellerowej powieści Becky Albertalli „Simon oraz inni
homo sapiens”, będąca zabawną i autentyczną historią o dorastaniu oraz o fascynującej
przygodzie, jaką jest odnajdywanie samego siebie i prawdziwej miłości.
„Twój Simon” (Love, Simon) – polska premiera 15 czerwca w kinach.
Szesnastolatek Simon Spier, który ukrywa, że jest gejem, zaczyna w tajemnicy mailowo
flirtować z innym ukrywającym się ze swoją seksualną tożsamością kolegą ze szkoły. Kiedy
jednak ich e-maile trafiają w niepowołane ręce, pojawia się ryzyko, iż sekret Simona wyjdzie na
jaw. Zaczyna go szantażować Martin, arogancki kolega z klasy, który jest przekonany, że
z pomocą Simona uda mu się umówić na randkę z piękną Abby Suso. Jeśli Simon nie zgodzi się
na te warunki, jego sekret wyjdzie na jaw. Co gorsza, ujawniona też może zostać tożsamość
„Blue”, chłopaka, z którym Simon koresponduje.
Rolę Simona Spiera powierzono Nickowi Robinsonowi, młodemu aktorowi znanemu
z filmów „Jurassic World” i „Ponad wszystko”.
Film ma potencjał dotrzeć do wielu osób i udzielić im wsparcia, którego nigdy wcześniej nie
mieli. W gruncie rzeczy to film o dorastaniu, który toczy się w szkole średniej. Uważam, że
najwyższa pora na taką fabułę i chciałem być częścią zespołu, który postanowił ją opowiedzieć –
powiedział Robinson.
Motywami przewodnimi produkcji „Twój Simon” są rodzina, miłość, życie w zgodzie
z własną prawdą, uczenie się, jak być sobą i akceptować siebie.
Wiele dzieciaków nie ma szansy ujawnić się w szkole średniej, a sekret Simona zdradza ktoś inny,
lecz Simon uczy się akceptować to, kim jest, żyć własną prawdą i być sobą – powiedział reżyser
filmu Greg Berlanti.
Widzowie poznają nie tylko przyjaciół, ale też rodzinę Simona, w tym rodziców, Emily
i Jacka, granych przez Jennifer Garner i Josha Duhamela.
Ten film opowiada o kilku sprawach, w tym o rodzinie. O rodzinie, w której się urodziłeś oraz
o takiej, którą budujesz z przyjaciółmi. Szczególnie o tej niezwykle ważnej grupie z okresu
nastoletniego, kiedy przyjaciele są dla ciebie całym światem. Myślisz, że wiesz o nich wszystko,
a oni myślą, że wiedzą wszystko o tobie. Innym tematem filmu jest odwaga, potrzebna, żeby stanąć

po swojej stronie i wyrazić siebie – powiedziała Garner.

Obok Robinsona w głównych rolach wystąpili: Katherine Langford, Alexandra Shipp, Jorge
Lendeborg, Miles Heizer, Keiynan Lonsdale, Logan Miller, Jennifer Garner, Josh Duhamel
i Tony Hale.

Zwiastun filmu dostępny jest pod tym linkiem: kliknij, by obejrzeć zwiastun.
Fragmenty filmu:

„Fragment – Dobrzy rodzice.”
„Fragment – Początkowy monolog.”
„Fragment – Zapiszemy się?”
„Fragment – Wyznania.”
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