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Vampires suck movie

Esta página fornece fontes confiáveis, mas que não cobrem todo o conteúdo. Ajude a inserir links. Conteúdo não verificado pode ser removido.-Encontrar Fontes: Google (notícias, livros e acadêmicos) (setembro de 2010) Vampiros Suck In Brazil Vampires, que mordem em Portugal colocar aqui seus dentes pequenos Estados Unidos2010 Jacobs Produção executiva de Arnon Milchan Script Jason
FriedbergAron Seltzer Estrelando Jenn Proseken JeongMatt LanterAnnelise van der PolChris RiggiCrest Flanagan In gênero Barinholtz Gênero Comédia de Terror Música Christopher Lennerz Cinematografia Sean Maurer Art Direction Kevin Hardison Edition Peck Antes distribuição 20th Century Fox English Language Official Vampires Suck Site Prt: Put Your Tooth Here ( Filme americano 2010, comédia
de terror, escrita e dirigida por Jason Friedberg e Aaron Seltzer. Sinopse Nesta sátira Crepúsculo e Twilight Saga: Eclipse Becca está indecisa entre dois meninos: um pálido e temperamental, e o outro bonito, até bonito demais. Até você decidir entre eles, você precisa sobreviver a um (literalmente) jantar em família. Enquanto isso, o baile está se aproximando. Estrelando Jenn Proske é Rebecca Becca
Crane Matt Lanter Edward Salen Chris Rigggy é Jacob White Jeff Witzke é Dr. Carlton Sullen Cross Flanagan é Eden Salen Kelsey Ford é Iris Sullen Ken Jeong é Daro Aro Anneliese van der Paul Jennifer June Hee Lee Derrick é Nicole Parker Com Tomatemeter 5% baseado em 84 avaliações, Rotten Tomatoes chegou a um consenso: Estupidamente largo e completamente desprovido de riso, Vampires
Suck é um pequeno passo em frente para a equipe Friedberg-Seltzer. Pelo site, o público tem 30% de aprovação. Referências a Vampiros que Mordem. Brasil: Adoro Sinema. Consulta 3 de julho de 2020 - b c Vampiros que mordem. Brasil: CinePlayers. Consulta em 3 de julho de 2020 - b Coloque um dente aqui. Portugal: SapoMag. Consulta em 3 de julho de 2020 - Coloque o dente aqui. Portugal:
CineCartaz. Consulta 3 de julho de 2020 - Vampiros são uma droga. Tomates podres. Recebido em 13 de fevereiro de 2014 Este artigo sobre o filme americano é um esboço relacionado a um projeto de entretenimento. Você pode ajudar a Wikipédia expandindo-a.vde Portal de Cinema Dos Estados Unidos Recebido de Melhores Avaliações Recentes Críticas 2010 Filme Vampiros SuckTheatrical Pôster
de lançamento enviado por Jason FriedbergAaron SeltzerProduced Jason FriedbergProduced Jason Friedberg Aaron Seltzer Por Peter Safran Autor Jason Friedberg Aaron Seltzer Estrelando Matt Lanter Chris Riggigg porPeck PriorProductioncompctioncompany Regency Enterprises No1-3 in Box No.2, distribuído pela 20th Century Fox 18 de agosto de 2010 (2010-08-18) Duração 82 Minutos () Com
Jenn Proske, Matt Lanter, Christopher N. Riggy, Ken Jeong, Anneliese van der Paul e Ariel Kebbel. Como filmes anteriores de Friedberg e Seltzer, o filme foi criticado pelos críticos por seu humor e enredo. 20th Century Fox lançou o filme teatralmente em 18 de agosto de 2010. O local de Edward Sullen tira a roupa durante o Festival de São Salvador enquanto Becca Crane corre para detê-lo. Enquanto
corre pela fonte, ela acidentalmente pulveriza água ao redor forçando as pessoas a festejar na fonte e, assim, parar Becca. Em flashbacks, Becca Crane (Jenn Proseke) se muda para a cidade de Sporx, no noroeste do Pacífico, para viver com seu pai ignorante, o xerife Frank (Ddirich Bader), depois que sua mãe começa um caso com Tiger Woods. Enquanto isso, a hilaridade do assassinato é atribuída
aos canadenses, mas criminosos de grupos de vampiros da vida real são geralmente confundidos com Black Eyed Peas. Becca rapidamente se tornou amiga de muitos de seus novos alunos do ensino médio, incluindo Jennifer (Anneliese van der Paul). Ela também está intrigada com o misterioso e lado de Edward Sullen (Matt Lanter), cujo comportamento estranho a intriga durante sua aula de biologia.
Mais tarde, quando Becca quase bateu em uma van no estacionamento da escola, Edward parou o carro, empurrando outro aluno para o caminho da van. Becca mais tarde sonhou Edward estava em seu quarto, mas ele não tinha Na verdade, sim, mas empurra para trás contra as coisas que faz enquanto dorme. Depois de muita pesquisa e reflexão, Becca confronta Edward e diz a ele que ela acha que
ele é um dos jonas brothers. Edward corrige dizendo que ele é um vampiro, mas que ele só consome sangue animal. Apesar do perigo de estar perto do vampiro, Becca concorda em ir ao baile com Edward. Mais tarde, Becca e Edward beijar apaixonadamente em seu quarto; Becca tenta seduzir Edward para fazer sexo, mas ele se abstém. No aniversário de Becky, Edward a apresenta à sua família de
vampiros. Durante o presente de desembrulhamento, Becca recebe um corte de papel; O irmão de Eduardo, Jeremias, tenta mordê-la, mas é abatido. Para manter sua família longe de Becky, Ed os distrai e os pendura na floresta. Ele então começa a terminar com Becca, que lança um acesso de raiva depois que ele sai. Para sua duração esperada, Becca é atacada por três vampiros nômades, mas
Edward intervém e a salvam. A partida de Edward deixa Becca com o coração partido por meses, mas ela é confortada por sua amizade aprofundada com seu amigo de infância Jacob White (Christopher N. Reggie). Quando Becca entra novamente na floresta nômades vampiros, Jacó se transforma em um chihuahua, quando seu bando de lobisomens chega para salvá-la. Enquanto isso, Edward mudou-
se para o Rio e em Lady Gaga's Dating Time superar a perda de Becca. Sua irmã, Isis, mais tarde lhe disse que Becca havia cometido suicídio. Edward está deprimido e decide provocar Solturi, um poderoso e narcisista vampiro-clã, para matá-lo, expondo-se à luz solar na frente das pessoas, expondo assim a existência de vampiros. Isis tem uma visão diferente da sobrevivência de Becky quando ele sai,
mas ela é incapaz de avisá-lo. Ísis chega à casa de Becky e diz a ela que ela deve salvar Edward mostrando a ele que ela ainda está viva. Para o choque de Becky, Solturi está atualmente festejando no baile por causa do tema St. Salvatore. Jacó aparece e exige que Becca escolha entre ele e Edward, mas pouco antes de ela anunciar sua decisão, ele se distrai com o gato e foge para persegui-lo. Ao
chegar ao baile, Becca está entre as facções guerreiras de Edward fangirls e jacob fangirls. Ela não pode falar com Edward antes que ele se exponha, figurativamente e literalmente. No entanto, Twilight acontece, seguido por uma lua nova e eclipse, escondendo o personagem vampiro de Edward enquanto Becca o coloca em segurança. Frank chega para verificar becca, fazendo-a esperançosa; no
entanto, ele acha que seres sobrenaturais são o tema do baile e folhas. Após uma briga entre ele e o líder de Zlturi, Daro (Ken Jeong), Edward é forçado a transformar Becca em um vampiro, caso contrário ele será morto terrivelmente. Ele concorda em fazê-lo apenas com a condição de que ela se case com ele, o que ela aceita. No meio da legenda da cena, Edward bateu na cabeça do Líder dos Fãs de
Jacob. Edward sobrevive ao golpe, e a garota foi atacada recentemente por uma becca vampira enquanto concluía o filme. Estrelando Jenn Proske como Becca Crane Matt Lanter como Edward Sullen Christopher N. Riggy como Jacob White como Ken Chong como Daro Annelise van der Paul como Jennifer Deadrich Bader como xerife Frank Crane Ariel Kebbel como Rachel B.J. Britt como Antoine
Charlie Weber como Jack Krista Flanagan como Eden June Hee Lee como Derrick David Delaise como Pescador Scully Ike Mayo's Buffy the Vampire Slayer foi lançado em 18 de agosto de 2010 nos Estados Unidos, Canadá e Rússia, 26 de agosto na Austrália e 15 de outubro no Reino Unido. A 20th Century Fox não forneceu exibições prévias para os críticos. A resposta crítica ao filme rotten tomatoes
tem uma taxa de aprovação de 4% baseada em críticas de 91 críticos. O consenso diz: Sem juízo e totalmente desprovido de riso, Vampire Suck é um pequeno passo em frente para a equipe Friedberg-Seltzer. O Metacritic deu-lhe uma pontuação média ponderada de 18 de 100, com base em críticas de 17 críticos, indicando antipatia esmagadora, que é o pior resultado para um lançamento amplo em
2010. Os espectadores entrevistados pelo CinemaScore deram ao filme uma classe média C em uma escala de 12 Spill.com, cujas críticas em vídeo cerca de cinco minutos e censurado, houve uma revisão de vinte segundos que consistia em Corey Coleman olhando fixamente para a câmera antes de pronunciar, Fuck You (que é o site de menor audiência dá) censurado. Em um comentário em áudio do
site, Coleman afirmou: Os filmes que esses dois diretores fazem são tão notórios em ser nada mais do que um dedo juvenil apontando para uma imagem ou mencionando uma tendência popular que, na minha opinião, eles parecem exploração jovem cultura levantada para ter cada vez menor atenção, graças à internet e canalização e, pode parecer um pouco louco, mas eu acho que mostra uma leve
desevolução em que as pessoas vão ter no entretenimento. Peter Travers, da Rolling Stone, deu ao filme zero de quatro estrelas, e escreveu uma crítica de quatro palavras que simplesmente declarou: Este filme é mais uma droga. O crítico de cinema Mark Kermode reviu o filme em seu programa da Rádio 5, antecipando uma crítica, dizendo: Não é surpresa saber que é tudo horrível, louco, chato,
terror. Ele criticou o filme pelo que ele percebeu como um assunto obsoleto, dizendo que a franquia Crepúsculo havia deixado a consciência pública e não era mais adequado para paródia: Não é apenas que o navio navegou; isto é o que o navio navegou, navegou através do Atlântico, bateu em um iceberg, afundou, arrastou pelo menos uma empresa, foi transformado no maior filme de sucesso de
todos os tempos, e está sendo atualizado para 3D para um relançar aniversário. Outra crítica de Jake Horowitz do Collider disse que nada em seu terrível tempo de trabalho de 82 minutos vale a pena assistir, ou considerado até um pouco interessante. Ele então escreveu que nenhuma quantidade de revisão pode encantar o que eu vi enquanto assistia Vampires Suck. Como foi errado supor que era
mesmo viável, porque a cada golpe exagerado na cabeça ou um chute nas bolas eu encolhia com a ideia deste filme fazer quase US $ 80 milhões em todo o mundo; e imaginar as pessoas realmente rindo em um teatro em algum lugar. Apesar da negatividade irresistível, o mism de Jenn Proske, baseado em Kristen Stewart, recebeu alguns elogios; Steve Persall do Tampa Bay Times declarou: Uma
coisa que o filme assado à perfeição é a Bella muito pensativa de Kristen Stewart... Uma novata chamada Jenn Proske murmurou, torcendo o cabelo, mordendo os lábios tiki para baixo pat, e sua expressão de sexualidade reprimida é quase tão engraçada quanto a de Stewart. A Entertainment Weekly disse: A exceção é a novata Jenn Proske, que finge a agitada melancolia de Crepúsculo estrela Kristen
Stewart com precisão hilária. Vampire Suck recebeu quatro indicações do Golden Raspberry Awards, incluindo pior filme, pior diretor, pior roteiro e pior prequel, remake, rip-off ou sequência. Bilheteria nos EUA, o filme estreou em primeiro lugar em 18 de agosto com US$ 4.016.858. Em 19 de agosto, o filme caiu para Os Dispensáveis #3 Os Dispensáveis e Comer uma Oração No fim de semana,
Vampires Suck tinha pousado em #2 para despesas dispensáveis e US $ 200.000 para Comer Amor De Oração. Ao longo da segunda semana, o filme caiu para #11, bilheteria não mais do que US $ 500 por cinema, respectivamente. Em seu segundo fim de semana, o filme caiu mais de 50% em relação ao seu fim de semana de estreia, mas subiu para #6. Em 12 de julho de 2012, o filme arrecadou
US$ 80.547.866 em todo o mundo. Cm. também filme vampiro Links para b c Vampiros chupar. Catálogo de filmes AFI. Recebido em 28 de agosto de 2017. Vampiros Suck (2010) BFI. www2.bfi.org.uk. VAMPIROS SUCK (12A). British Board of Film Classification. 20 de agosto de 2010. Recebido em 15 de março de 2015. a b Vampiros Suck (2010). Número. 1 de dezembro de 2010. Recebido em 24 de
agosto de 2017. Crítica de filme: Paródia de 'Crepúsculo' 'Vampiro Suck' faz jus ao seu título. Washingtonpost.com. 19 de agosto de 2010. Recebido em 1º de setembro de 2010. Vampiros chupam no Facebook (página oficial), Info. Recebido em 12 de julho de 2010. Vampiros Sugam - Datas de Lançamento Internacional. vampiressuckmovie.com. recebido em 23 de julho de 2010. Lumenik, Lui (9 de
agosto de 2010). Vampiro Suck se esquiva de lances de crítica, pelo menos temporariamente. New York Post. Recebido em 11 de maio de 2018. Vampiros são uma droga. Tomates podres. Fandango Media. Recebido em 20 de agosto de 2020. Vampiros Sugam críticas. Metacritics. CBS Interactive. Recebido em 20 de agosto de 2010. Os melhores e piores filmes de 2010. Metacritics. CBS Interactive.
Arquivo do original em 12 de janeiro de 2011. Recebido em 8 de janeiro de 2011. Casa - Kinocor. O Cinemacore. Recebido em 28 de dezembro de 2019. Vampiros Sugam Spill.com críticas de filmes. Youtube. Arquivo do original em 10 de janeiro de 2012. Recebido em 31 de janeiro de 2016. A pergunta YouTube.com, vampiros são uma droga. Recebido em 6 de julho de 2017. Peter Travers (26 de
agosto de 2010). Vampiros são uma droga. Rolling Stone. Recebido em 27 de agosto de 2010. Mark Kermode (18 de outubro de 2010). Vampires Suck Review de Mark Kermode. Recebido em 18 de outubro de 2010. Horowitz, Jake (27 de dezembro de 2010). Resenha de Vampire Suck Blu-ray de Jake Horowitz. Recebido em 13 de janeiro de 2011. Steve Pursall (19 de agosto de 2010). Crítica:
'Vampire Suck' pretende apostar no coração dos fãs de Crepúsculo. São Petersburgo Times. Arquivo do original em 16 de junho de 2017. Recebido em 21 de agosto de 2010. Adam Markowitz (20 de agosto de 2010). Vampiros são uma droga. Entertainment Weekly. Recebido em 21 de agosto de 2010. Vampiros Suck (Box Office Mojo). Bilheteria Mojo. Recebido em 20 de agosto de 2010. Bilheteria
diária na quinta-feira, 19 de agosto de 2010. Bilheteria Mojo. 19 de agosto de 2010. Recebido em 25 de agosto de 2010. Resultados do Weekend Cash de 20 a 22 de agosto de 2010. Bilheteria Mojo. Recebido em 25 de agosto de 2010. Vampiros Suck (Box Office Mojo). Bilheteria Mojo. Recebido em 5 de setembro de 2010. Os links externos da Wikiquote têm citações relacionadas a: Vampiros Suck
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