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“Walt nos Bastidores de Mary Poppins” revela a história por
trás do clássico

O filme, baseado em história real, relata os embates entre a autora do livro, Pamela Travers, e Walt Disney

Inspirado em fatos reais, "Walt nos Bastidores

de Mary Poppins" traz a história não contada

de como o clássico "Mary Poppins", da Disney,

chegou à telona, e o complicado relacionamento

que o lendário Walt Disney teve com a autora

australiana Pamela L. Travers, que quase

estragou tudo.

O filme é uma das estreias desta sexta (7) nos

cinemas. Em Campinas, entra em cartaz no

Kinoplex do Parque D. Pedro Shopping,

Cinépolis do Campinas Shopping, Cinemark do

Iguatemi e Cineflix do Galleria. Veja a

programação a partir de sexta

(http://w w w .campinas.com.br/cinema/filme/w alt-nos-bastidores-de-mary-poppins) . 

A produção é baseada no livro da jornalista e escritora Valerie Lawson, “Mary Poppins e sua criadora – A

vida de Pamela Travers”, que relaciona a identificação da personagem com a autora. 

O longa enfoca o momento em que Pamela Travers (vivida pela excelente Emma Thompson) viaja aos

Estados Unidos para acompanhar o desenvolvimento do roteiro e, assim, liberar ou não os direitos para a

realização do filme, já que Walt Disney (Tom Hanks) tentava há anos convencer a autora a vendê-los para

adaptar a história ao cinema. E Pamela Travers mostra-se descontente com a forma como Mary Poppins

está sendo representada, com diversas diferenças da personagem retratada no livro. 

Confira o trailer:
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