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Dark knight returns batman

Esta página cita fontes confiáveis, mas não cobre todo o conteúdo. Ajuda para inserir links. O conteúdo incontrolável pode ser removido.-Busca por fontes: Google (notícias, livros e ciência) (setembro de 2020) O Cavaleiro das Trevas Retorna País de Origem Editora (s) DC Comics Lançado fevereiro de 1986 Terminou junho de 1986 Edições 4 ISBN 1-56389-342-8 Gênero super-herói, autor pós-apocalíptico(s) Frank Miller Roteiro
Frank Miller Desenho Frank Miller Colorista (s) Lynn Varley Letrista (s) John Costanza Art Finalist(s) Klaus Janson Protagonistas Batman Título(s) Português : O Cavaleiro das Trevas Portugal: O Retorno do Cavaleiro das Trevas ISBN 1-56389-342-8 Esta caixa: veja O Cavaleiro das Trevas Retorna (No Brasil, O Cavaleiro das Trevas; Em Portugal, A Return of the Dark Knight) é uma minissérie de quatro edições lançada entre
fevereiro e junho de 1986 pela editora americana DC Comics. Escrito e desenhado por Frank Miller, ele ganhou fama mundial e trouxe novas perspectivas para o personagem Batman, e especialmente para a indústria de quadrinhos,[1][2] a série conta a história de Bruce Wayne, que retorna da aposentadoria aos 55 anos para combater o crime e enfrenta a oposição da polícia de Gotham City e do governo dos Estados Unidos. A
história tem Carrie Kelley como a nova Robin e culmina em um confronto contra superman. Quando a série foi coletada em volume, o título da história da primeira edição se aplicava a toda a série. Quando foi lançado, The Dark Knight Returns chamou a atenção de toda a indústria de quadrinhos. Este trabalho ajudou a introduzir uma era de quadrinhos adultos ao mundo imaginativo dos super-heróis, chamando a atenção da mídia
para o gênero que já foi entretenimento infantil. Até o formato impresso era especial, diferente do usado na época. Criação No início da década de 1980, a DC Comics promoveu o editor de quadrinhos Dick Giordano com o diretor editorial da empresa. O escritor e designer Frank Miller foi recrutado para criar O Cavaleiro das Trevas Retorna. Giordano disse que trabalhou com Miller na trama da história e disse que a versão que foi
eventualmente feita era sobre seu quarto ou quinto rascunho. A área do piso era a mesma, mas havia muitos desvios ao longo do caminho. [4] Quando a série foi criada, o escritor e artista John Byrne disse a Miller que Robin tinha que ser uma menina, e Miller concordou. Miller disse que o enredo da série de quadrinhos foi inspirado em Dirty Harry, especificamente o filme De Impacto Repentino de 1983, no qual Dirty Harry retorna
à polícia após uma longa convalesceção. Miller também disse que o aumento de sua idade também desempenhou um papel na trama. [6] A série usou uma grade de 16 painéis para seus lados. Cada página tem 16 painéis ou É entre 16 e um painel por página. Giordano deixou o projeto em meio a divergências sobre os prazos de produção. O historiador de quadrinhos Les Daniels escreveu que a ideia de Miller de ignorar prazos foi
o ápice de sua busca pela independência artística. [6] As edições do Cavaleiro das Trevas foram apresentadas em embalagens que incluíam páginas extras, papel de malha e brilho para destacar as pinturas coloridas de Lynn Varley. Plot The Dark Knight Returns conta uma história que começa 10 anos após a morte do vigilante mascarado Batman. Os heróis do mundo estão extintos por lei e o Super-Homem, a última atividade de
um agente secreto americano, é uma super arma usada em caso de guerra internacional ou crise. Com o aumento do crime em Gotham City, uma gangue de chamados mutantes junto com um senso incomum de justiça bruce Wayne que o homem morcego sai da escuridão da aposentadoria e confronta os criminosos da cidade. Batman retrata Miller como um homem traumatizado e atormentado por seu passado, que usa
inteligência e força para trazer justiça de uma forma muito mais brutal e violenta em relação às atividades anteriores, mas limita o princípio de que ele nunca mata criminosos. O renascimento do vigilante dá vida ao mundo. Batman tem opiniões opostas; enquanto é chamado de fora-da-lei e acusado de violar os direitos humanos, ele tem o apoio de inúmeros admiradores que apreciam sua luta para recomeçar a ordem, a paz e a
justiça. Um novo Robin controverso surge, um adolescente que adiciona mais lenha à fogueira da mídia. O Coringa, catatônico do Asilo Arkham, acorda enquanto olha em volta para o Cavaleiro das Trevas, sentindo-se motivado a voltar ao serviço ativo. Ele tem uma onda de crimes e loucura sem fronteiras: ele agenda uma entrevista de televisão, mas mata toda a audiência com seu gás de riso; torna-se uma fugitiva, procura,
manipula e derrota Selina Kyle, a ex-Mulher-Gato (que agora lidera uma agência de acompanhantes) para alcançar um membro de alto escalão e lançar um ataque nuclear; Ele sai pela cidade para insensificar e matar pessoas até que ele consegue encontrar Batman para fazê-lo perder o controle e quebrar seus princípios. Harvey Dent, o Duas Caras, aparentemente desprovido de psicopata e fisicamente curado por brilhantes
operações plásticas, continua sua carreira no crime vendo Batman em ação. A conexão psicológica entre Batman e seus dois principais oponentes vai para Miller. É quando o governo dos EUA coloca o Homem de Aço nos passos do herói mascarado, protagonizando uma batalha épica entre os dois personagens, com Batman usando inteligência e inteligência para equilibrar o confronto com uma visão inimiga super poderosa de
calor, força extrema e inviolabilidade. Embora Batman nunca tenha sido tão obsessivo e poderoso como Miller o retrata aqui, seu trabalho é horrivelmente Desde que foi originalmente publicado, a caracterização de Miller do personagem como uma figura sombria e obsessiva tem dominado a maioria dos projetos do Batman sempre com alguma intensidade. A história está definida para outro futuro no Universo DC, por isso não é
considerada definitiva. Elementos do conto de Miller, no entanto, eventualmente apareceram nas páginas da DC, mais notavelmente no fundo da série. Por exemplo, o Batman de Miller foi atormentado pela morte do segundo Robin, um evento que mais tarde seria incorporado na morte de Jason Todd, bem como a explicação de Miller de que o Arqueiro Verde havia perdido seu braço (embora aqui a continuidade tenha sido um
pouco sequestrada). Influência Acredito que essa história, como Watchmen, Alan Moore (lançado no mesmo ano) e Maus, art Spiegelman (1988), teria ajudado a elevar o universo dos quadrinhos a um nível mais maduro de literatura que se distancia das crianças de quadrinhos. Críticos acusaram O Cavaleiro das Trevas de afligir histórias de super-heróis no final dos anos 1980 na era sombria e corajosa, quando os quadrinhos
começaram a abordar muitos temas adultos (especialmente o estado de sexo e violência) dentro dos limites da decência. Essas histórias motivaram as empresas de quadrinhos a investir em temas adultos e escritores alternativos. Os personagens foram redesenhados, e a superficialidade começou a desaparecer das prateleiras. Mais tarde, grandes obras como Arkham Asylum e Sandman foram publicadas, e personagens banais
como Animal Man tornaram-se um palco em análise psicológica e filosofia. Autores como Neil Gaiman ou Frank Miller tornaram-se roteiristas e diretores de cinema. Sequências e Derivativos A sequência foi lançada em três edições em 2001, intitulada The Dark Knight Strikes Again. Novamente escrito e desenhado pelas cores de Miller Lynn Varley, a obra não foi uma boa compra, mas foi um sucesso comercial. Em 2015, The Dark
Knight III: The Master Race foi lançado em nove edições. Desta vez, Miller escreveu no roteiro com a ajuda de outro escritor, Brian Azzarello. A arte é de Andy Kubert e Klaus Janson. Ao mesmo tempo, Miller, juntamente com John Romita Jr., lançou o single Dark Knight Returns: The Last Crusade, o prelúdio da minissérie original, na qual Robin conta sobre a morte de Jason Todd. Além disso, Frank Miller anunciou que escreveria a
quarta parte da história. Em 2019, foi anunciado que, em dezembro de 2019, foi anunciada a música O Cavaleiro das Trevas Retorna: A Criança de Ouro, escrita por Miller e desenhos do artista brasileiro Rafael Grampá. Em outras mídias, veja também Batman: O Cavaleiro das Trevas Retorna (filme) Televisão No novo episódio de aventura do Batman Legends of the Dark Knight, uma cena é baseada diretamente em duas lutas do
Batman com o líder dos mutantes, elaborada por Kevin Michael. Michael Ironside expressou a versão do Cavaleiro das Trevas retorna do Batman. Dois membros de gangues mutantes jogam bolas de neve em um garoto besta em How Long Is Forever? Os Jovens Titãs. No episódio Artefatos do Batman, ambientado em uma Gotham futurista, a obra de Miller é referida principalmente, o Batman do futuro é retratado como um homem
alto e musculoso, e o Sr. Freeze até pronunciou a frase O Cavaleiro das Trevas retorna quando ele conheceu o inimigo. Há algumas referências a Batman: O Bravo e o Negrito. Segunda temporada, Cavaleiros do Amanhã! A gangue mutante rouba um banco em um futuro onde o filho de Bruce Wayne, Damian, é o novo Batman. A batalha entre Batman e Superman está incluída na terceira temporada de Batalha dos Super-Heróis!,
onde Batman usa um uniforme blindado semelhante, bem como alguns momentos de combate aparecendo quando a história foi feita. Stephen Amell no episódio legends of tomorrow de 2046, com um cavanhaque e sem braço esquerdo, com um aceno ao retrato do personagem em The Dark Knight Returns. Na série de televisão Gotham, o jovem Bruce Wayne confronta Jerome Valeska (um personagem que o descreveu
implicitamente como uma versão mais jovem do Coringa) em uma casa de espelhos depois que a polícia de Gotham City atacou Jerome Park, povoado por seguidores do culto que prestam homenagem ao Cavaleiro das Trevas Retorna. Cinema O filme batman de Tim Burton, lançado em 1989, é influenciado pelo terceiro lançamento da série, quando Batman e o Coringa brigam pelo clímax da morte. No filme Batman Forever de
1995, o diretor Joel Schumacher usa algumas referências cômicas: quando Bruce se lembra que caiu na caverna quando criança, e em uma cena descartada onde a GNN News critica Batman depois que ele entrou em uma briga com duas caras no metrô de Gotham, e mais cedo, quando ele segue Duas Caras em um helicóptero. De acordo com Schumacher, a Warner Bros. ordenou que ele e o escritor Akiva Goldsman fizessem
uma sequência de Batman Forever, mas a ideia foi apresentada em favor de Batman &amp; Robin. Após a demissão de Batman, Schumacher propôs uma adaptação de The Dark Knight Returns, que a Warner considerou em suas tentativas de renovar o personagem. Michael Keaton (que interpretou Batman em Batman e Batman Returns) e Clint Eastwood interpretaram Batman, enquanto o cantor David Bowie foi novamente
considerado um coringa. No entanto, o projeto acabou sendo cancelado em favor do também cancelado Batman: DarKnight. Na San Diego Comic-Con em 2008, o cineasta Zack Snyder expressou seu amor por The Dark Knight Returns em resposta a uma pergunta sobre a maturidade das adaptações de quadrinhos. Michael Uslan, produtor da série de filmes Batman, interessado em um possível ajuste. No filme de 2012 The Dark
Knight Rises, o diretor Christopher Nolan usou várias histórias, incluindo O Cavaleiro das Trevas Retorna, para influenciar o filme, que também contou com um bruce wayne mais velho e aposentado, que recobrou o papel de Batman. Batman vs Superman: Dawn of Justice, 2016, Batman e Superman juntos pela primeira vez em um filme live-action. O diretor Zack Snyder também disse que o filme foi visualmente inspirado em The
Dark Knight Returns, mas tem uma predefinição original. Referências ^ Jovem Nerd (7 de novembro de 2012). Trailer de O Cavaleiro das Trevas Retorna, Parte 2. Acessado em 26 de dezembro de 2012. Batman: O Cavaleiro das Trevas retorna, Pré-estreia da Parte 2. Consultado em 26 de dezembro de 2012 ^ Daniels (1999), 146. ^ Daniels (1999), 147. ^ Daniels (1999), 151. ^ A b Strike, Joe (15 de julho de 2008). O Cavaleiro das
Trevas de Frank Miller trouxe Batman de volta à vida. Notícias do dia. Nova Iorque ^ Daniels (1999), 149. ^ Vergueiro, Waldomiro (26 de outubro de 2015). A trajetória de Frank Miller. Omelete. ^ Codespoti, Sérgio (1 de dezembro de 2001) consultado em 20 de outubro de 2019. DK2 é a revista mais vendida dos últimos cinco anos. A sede do universo. Acessado em 20 de outubro de 2019. Frank Miller está falando sobre O Cavaleiro
das Trevas 2. A sede do universo. 20 de agosto de 2002 Acessado em 20 de outubro de 2019. SDCC 2015: Andy Kubert será o 3º Presidente do Cavaleiro das Trevas. A sede do universo. Acessado em 20 de outubro de 2019. O Cavaleiro das Trevas - Especial vai falar sobre a morte de Jason Todd. Omelete. Acessado em 20 de outubro de 2019. Frank Miller coloca o Cavaleiro das Trevas em quatro. A sede do universo. Acessado
em 20 de outubro de 2019. Frank Miller retorna ao universo do Cavaleiro das Trevas do designer brasileiro Rafael Grampá. A sede do universo. Acessado em 20 de outubro de 2019. Entrevista de Frank Miller ^ Asa Noturna com Batman ^ Munro, Shaun (4 de julho de 2013). 10 filmes do Batman que quase aconteceram. ^ 8 Filmes batman não feitos ( ^8 Filmes não feitos BATMAN) ^ Zack Snyder Interessado em O Cavaleiro das
Trevas Retorna Filme?. Slashfilm.com. Arquivado do original em 21 de abril de 2010 ^ Brooker, Will (7 de junho de 2012). Pistas do destino do Batman, o Cavaleiro das Trevas sobe. io9 Links Externos «UniversoHQ - Review» O Portal dos Quadrinhos ganhou
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