
Un emotionant film de Steven Spielberg
La cei 65 de ani, pe care i-a implinit in decembrie, Steven Spielberg este una din personalitatile marcante
ale filmului american contemporan, cunoscut si apreciat in intreaga lume ca regizor si producator.
Talentul si iscusinta de regizor si le-a demonstrat in atatea si atatea filme, precum "Falci", "Copiii Arcei
pierdute", "E. T. Extraterestrul", "Culoarea purpurie", "Indiana Jones si Templul soarelui", "Imperiul
soarelui", "Indiana Jones si ultima cruciada", "Hook", "Lista lui Schindler" sau "Salvati soldatul Ryan!".
La multe dintre aceste titluri a fost si producator sau producator executiv, dar numele sau e legat si de
aparitia pe ecrane a zeci de pelicule la compania pe care a creat-o in 1984, Amblin Entertainment, apoi
din 1994 la colosul Dream Works Pictures, in care era asociat cu doi dintre mogulii Hollywoodului -
David Geffen si Jeffrey Katzenberg.
  
  Acum, reputatul cineast, care si-a ocupat ultimii ani producand blockbustere precum cele trei titluri din
seria "Transformers" si seriale precum "Terra Nova", este prezent in cinematografele lumii cu filmul
"War Horse"/"Calul de razboi", un film de aventuri care ne duce cu gandul la emotionantele "Lista lui
Schindler" sau "Salvati soldatul Ryan!", pentru ca mizeaza, ca si acestea, pe trezirea de trairi puternice in
sufletul privitorilor. Acest film are in centrul actiunii povestea unui tanar fiu al unui fermier britanic,
Albert, si a armasarului pe care el il imblanzeste si il antreneaza. Cand mandrul Joey este vandut armatei
si azvarlit in focul primului razboi mondial, Albert se va inrola voluntar in armata si va parcurge un drum
lung pentru a-si regasi prietenul.
  
  Realizat dupa un roman scris in 1982 de Michael Morpurgo, adaptat cu mare succes si pentru
spectacolul teatral (cinci premii Tony!), filmul lui Spielberg a avut doua nominalizari la Globurile de Aur
si este nominalizat la sase categorii ale Oscarurilor, printre care si la categoria "Cel mai bun film". Mai
mult ca sigur nu va castiga, deoarece maniera in care este realizat, usor retro, ca un omagiu adus
peliculelor anilor '50-'60, nu va fi, probabil, un atu. Sunt sigur, insa, ca cei care vor intra in sala de cinema
vor trai emotii profunde, caci aceasta poveste despre prietenie si despre curaj nu poate lasa pe nimeni
insensibil.
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