
5 filme istorice care nu trebuie ratate

   Filmele istorice sunt unele dintre cele mai apreciate și nu e de mirare că acestea au caștigat numeroase
premii Oscar. În cele ce urmează vă vom prezenta 5 filme istorice pe care nu trebuie să le ratezi.  

      

   1. Lista lui Schindler (Schindler's List) - Filmul din 1993 regizat de Steven Spielberg prezintă
povestea adevărată a omului de afaceri Oskar Schindler, membru al Partidului Nazist, care a salvat viețile
a mai bine de 1.100 de evrei in timpul Holocaustului. Deși este filmat in alb-negru, filmul este o
adevărată capodoperă, fiind extrem de emoționant. Filmul are nota 8.9 pe IMDB și a avut incasări la 
cinema de 321.3 milioane de dolari, la un buget de doar 22 de milioane de dolari. În rolul lui Oskar
Schindler il regăsim pe Liam Neeson, care face un rol de excepție. Lista lui Schindler a caștigat șapte
premii Oscar la a 66-a gală a premiilor Academiei.  

      

   2. Attila (2001) - Miniseria americană il are in rolul principal pe Gerard Butler, care il joacă pe Attila
Hunul. Această miniserie ne prezintă povestea lui Attila, omul considerat cel mai puternic conducător din
istoria hunilor, care a domnit intre 434 și 453. În perioada in care i-a condus pe huni, Attila a traversat
Dunărea de două ori, a jefuit Balcanii, a invadat Italia și a incercat să cucerească și Galia Romană. Attila
este văzut drept unul dintre cei mai barbari conducători din istorie, așa că nu este de mirare că povestea sa
a dus la apariția unor filme sau jocuri precum Attila: Scourge O'God sau Chalons: The Fate of Europe. În
plus, există inclusiv un slot online cu numele lui Attila, disponibil in țara noastră la Unibet Cazino.  

      

   3. Jesus of Nazareth (1977) - Filmul regizat de Franco Zeffirelli este considerat a fi cea mai complexă
producție despre viața lui Iisus Hristos. Practic, in acest film aflăm povestea lui Iisus Hristos incă de la
naștere, dar și primii ani de viață, activitatea ulterioară, procesul, moartea și invierea sa, așa cum sunt
redate și in Noul Testament. Miniseria italo-britanică are un total de 382 de minute și este adesea difuzată
și la posturile de televiziune din Romania in preajma Crăciunului sau a Paștelui.  

      

   4. Gandhi (1982) - Acesta este considerat a fi cel mai bun film despre Gandhi, care, in cele trei ore,
prezintă povestea avocatului ce a eliberat India de sub dominația britanică. Gandhi este unul dintre cei
mai cunoscuți lideri din istorie, in special pentru ințelepciunea sa. Iar acest film vrea să prezinte cat mai
multe evenimente esențiale din viață sa, care au dus la eliberarea Indiei de sub dominația britanică, dar nu
printr-un război, ci prin pace. Astfel, el a oferit inspirație și speranță pentru generațiile viitoare.  

      

   5. Braveheart - Filmul din 1995, care il are pe Mel Gibson in rolul principal, este considerat a fi o
capodoperă, avand nota 8.3 pe IMDB. Mel Gibson nu doar că a interpretat rolul lui William Wallace, dar
a și regizat ceea ce este unul dintre cele mai interesante filme de război din instorie. Astfel, in acest film,
William Wallace duce lupta pentru eliberarea Scoției de sub dominația Angliei. Nu doar luptele inspiră
insă, ci și discursurile superbe. La fel de mult au fost lăudate și scenele de dragoste, trădare, rebeliune și
curaj, toate acestea ducand la nașterea unei națiuni. Braveheat a avut un buget de 65 de milioane de dolari
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și incasări de 210.4 milioane de dolari la box office. De asemenea, Braveheart a caștigat și șase premii
Oscar la a 68-a gala a Academiei, iar două dintre acestea i-au revenit lui Mel Gibson. Totodată,
Braveheart a caștigat și un premiu la Globurile de Aur.  
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