
1950-luvun tyyli-ikoni ja nuori kapinallinen James Dean tekee
paluun!

Koko maailma suri James Deania, kun hän menehtyi 24-vuotiaana traagisesti auto-onnettomuudessa. James Dean on Hollywoodin
tunnetuimpia, ylistetyimpiä ja palvotuimpia tähtiä, vaikka hän ehti tehdä vain kolme elokuvaa. 

Warner Bros. jatkaa 90-vuotisjuhlaansa julkaisemalla 16. lokakuuta legendan kolme elokuvaa ensimmäistä kertaa Blu-ray™-versioina.
Elokuvat on digitaalisesti uudelleen masteroitu Blu-raylle ja koottu myös rajattuun keräilykokoelmaan James Dean Ultimate Collector’s Edition.
Kokoelma sisältää elokuvien lisäksi useita tunteja lisämateriaalia, ohjaajien ja näyttelijöiden kommentteja, kolme dokumenttiohjelmaa Deanin
elämästä, elokuvajulisteita, taidekortteja sekä 48-sivuisen valokuvakirjan, jossa on ainutlaatuista aineistoa kulissien takaa.

Eedenistä itään
Vuonna 1955 elokuvateattereissa ilmestyneessä ja James Deanin läpimurtoelokuvaksi muodostuneessa elokuvassa Eedenistä itään Dean
näyttelee perheen mustaa lammasta ja menestyvän veljensä Aronin varjoon alituisesti jäävää neuroottista viljelijän poikaa Calia.
Kiukustuneena isänsä välinpitämättömyydestä itseään kohtaan Cal etsii kuolleeksi väitetyn äitinsä ja repii auki sekä uusia että vanhoja
haavoja.

Eedenistä itään sai kokonaiset viisi Oscar®-ehdokkuutta, joista yhden sai Dean parhaasta miespääosasta. 

Nuori kapinallinen
Nuori kapinallinen ilmestyi samana vuonna kuin Eedenistä itään. Jim Stark oli James Deanin kenties tunnetuin rooli ja myös tyylin esikuva
kokonaiselle sukupolvelle. Jim on väkivaltainen pohatan poika, jolla on ongelmia vanhempiensa kanssa ja joka joutuu riitaan kaikkien ja kaiken
kanssa. Lopulta tilanne kärjistyy ja Jim joutuu ratkaisemaan riidan kilpailijansa kanssa hengenvaarallisessa kilpailussa.

Nuori kapinallinen -elokuvan ohjasi Nicholas Ray, ja se ilmestyi elokuvateattereissa vain kuukausi James Deanin menehtymisen jälkeen.

Jättiläinen
James Deanin kolmas elokuva, kriitikoiden ylistämä Jättiläinen, perustuu Edna Ferberin menestysromaaniin karjatilallisten ja öljypohattojen
suvusta Texasissa. Vuonna 1956 ilmestynyt elokuva on loistelias tarina, jonka keskiössä ovat karjapaimen Jordan Benedict (Rock Hudson) ja
hänen seurapiirivaimonsa Leslie (Elizabeth Taylor). James Deanin viimeiseksi jääneessä elokuvaroolissa hän näyttelee kovanaamaista ja
vasta rikastunutta öljymiljonääri Jett Rinkia, jonka perinnöksi saamalla maa-alueella osoittautuu olevan öljyesiintymä. 

Jättiläisen on ohjannut legendaarinen George Stevens, ja se sai jopa kymmenen Oscar®-ehdokkuutta. Yksi niistä myönnettiin postuumisti
James Deanille parhaasta miespääosasta.
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