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Sinopsi
1882. Sant Petersburg. Sasha, una joveneta de l’aristocràcia russa,
ha estat sempre fascinada per la vida aventurera del seu avi, Olukin.
Explorador famós, va fer construir un magnífic vaixell trencaglaç, el
Davai, que no ha tornat de la seva darrera expedició a la conquesta del
Pol Nord. Sasha decideix partir cap al Gran Nord seguint la pista del seu
avi per tal de recuperar el famós vaixell.

Comentari
Tant la història com les imatges d’aquest film, treballades amb guaix, ens
recorden el segle XIX, la fantasia científica de Jules Verne, o les il·lustracions
del francès Gustave Doré i del rus Ilya Repin, dos dels artistes gràfics més
coneguts de l’època. El segle XIX, és l’època de les exploracions i els
descobriments que culminarien, el segle XX, amb la conquesta de l’Àrtic i
de l’Antàrtic.
Al sostre del món recrea una aventura de ficció ambientada en aquell
temps. És una pel·lícula d’animació que ens fascina pels seus paisatges
meravellosos i per la seva protagonista, una noia plena de valentia i
determinació que, contra els costums de la seva societat, s’enfronta amb
la seva família i supera tota mena d’inclemències per aconseguir el seu
propòsit, tot restituint així, la memòria del seu avi estimat.

www.packmagic.cat Entra i descobreix totes les pel·lícules.

Ruta Olukin: Sibèria, Nova Zembla, Mar de Kara, Pol Nord
Ruta Sasha: Sant Petersburg, Nova Zembla, Arxipèlag Francesc-Josep, Spitsbergen

A partir de 6 anys

Direcció d’art: Rémi Chayé

Podries situar en aquest mapa els llocs per on passa Olukin en
el seu trajecte cap al Pol Nord i traçar la seva ruta?
I fer el mateix amb el trajecte de la Sasha?

Tout en haut du monde

Guió: Claire Paoletti, Patricia Valeix, Fabrice de Costil

Entra al web, descobreix
les pel·lícules i subscriu-te.
T’informarem de totes les
novetats.
www.pac

kmagic.c
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