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Dragă cititorule,  

 

 Ce mai faci ? Sper că foarte bine căci astăzi vom vorbi despre filme și cărți.  

 Ce înseamnă cărțile și filmele pentru voi? Cum puteți descrie cartea ? Dar filmul?  

 Păi să începem cu cartea . Pentru mine, cartea este un fel de portal magic . O 

lume unde se poate face orice. Să scri o compunere înseamnă să faci acțiunea în lumea 

ta.  Lumea ta , unde , dacă vrei , pot exista vrăjitori, fantome, poți fi o vedetă, un star 

rock, chiar și unicorni şi pandicorni (combinație între unicorni și urși panda). 

 Filmul? Filmul este tot un fel de carte, doar că noi vedem imaginile derulându-se 

pe ecrane.  

 Te poți relaxa foarte ușor citind o carte, nu credeți? Poți sta într-un hamac  

citind... Sau poți vedea un film cu prietenii tăi.  

 Păi cam atât am de zis, sper să te bucuri de ceea ce vei găsi în revistă.  

 

     Cu drag ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Adam Cristina 
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 Film este termenul utilizat pentru desemnarea, în accepțiune mai largă, a 

produsului final al artei și industriei cinematografice. 

 Arta și industria cinematografică în vorbirea curentă sunt cunoscute sub 

denumirea de cinematografie. La rândul ei industria cinematografică se împarte în două 

sectoare distincte: producția de film și difuzarea lor în săli de cinematograf sau 

televiziuni, casete video, DVD-uri sau descărcându-l de pe internet (vizionare on 
demand). 

 Un pasionat de film, care merge la cinematograf frecvent se numește cinefil, iar 

valoarea filmului este stabilită de criticul de film, cu ocazia apariției producției de film 

sau în cazul prezentării lui la diferite festivaluri de film. 

 Festivalurile de film sunt manifestări consacrate, unde jurii formate din cineaști 

și critici de prestigiu ai cinematografiilor mondiale, după niște criterii stricte premiază 

producțiile de film ale cinematografiilor naționale participante. La astfel de manifestații 

cinematografice a participat și participă și cinematografia românească, obținând premii 

importante pentru filmul românesc. 

                                                                                             Alexandru Alina 

    

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Film 

                                                           
1
 Georges Sadoul (n. 4 februarie 1904, Nancy, Franța - d. 1967), a fost unul din cei mai importanți istoriografi ai 

cinematografului mondial și totodată un important critic de film. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Clasificarea_filmelor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Art%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnica_proiec%C8%9Biei_cinematografice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_produc%C8%9Bie_a_unui_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cinematograf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Televiziune
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Caset%C4%83_video&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/DVD
http://ro.wikipedia.org/wiki/Internet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Critic_de_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_produc%C8%9Bie_a_unui_film
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Festival_de_film&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cineast
http://ro.wikipedia.org/wiki/Filmul_rom%C3%A2nesc
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film
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 Prima proiecție cinematografică publică a unui film, cu aparatul fraților Lumière, 

are loc la 28 decembrie 1895, la Paris, în salonul Indian al restaurantului „Grand Cafe”, 

Boulevard des Capucines. Filmul proiectat e intitulat La Sortie de l'usine Lumière à 

Lyon (Ieșirea din Uzinele Lumière din Lyon). Un alt film foarte important a fost 

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (Sosirea unui 

tren în gara La Ciotat), care a rulat, imediat după premiera 

franceză, și la București. 

 Astfel, data de 28 decembrie 1895 marchează nu 

numai prima proiecție cinematografică, ci și nașterea unei 

noi arte, arta cinematografică, cea de-a șaptea artă cum mai 

este cunoscută, și a unei noi industrii, industria 

cinematografică. 

 Primul promotor al noii arte și industrii, se poate spune că a fost Louis Lumière. 

El realizează primele filme alegându-și diferite subiecte hazlii din însăși fabrica lor de 

aparate de fotografiat. Astfel au fost realizate pelicule ca Tâmplarul, Fierarul, 

Dărâmarea unui zid, Dejunul unui bebeluș, Borcanul cu peștișori roșii, Ceartă între 

copii, Baia de mare, Partida de carți, Partide de table, Pescuitul crevetelor. Fratele său 

Auguste Lumière, filmează câteva pelicule inspirate din activitatea fermierilor la 

proprietatea tatălui lor, una dintre ele numindu-se Femei care ard ierburi. 

 Louis Loumiere a fost primul operator de actualități. Succesul obținut de frații 

Lumière cu prima proiecție cinematografică, îi determină pe aceștia să angajeze 

operatori care să înregistreze pe peliculă aspecte din viața cotidiană. Aceștia sunt cei 

care au făcut posibilă apariția jurnalului de actualități, documentarului, reportajului, 

precum și primele montaje de film. Primul montaj de film îl realizează Louis Lumière 

prin unirea a patru filme cu durata de un minut despre activitatea pompierilor.  

 Frații Lumière, pun la punct pentru prima dată un sistem de film color, unde 

colorarea fotogramelor alb negru se făcea manual, cadru cu cadru. Aceste filme erau 

mai degrabă filme colorate decât filme color. 

 Primul regizor de film a fost Georges Méliès. Era un om bogat, conducea teatrul 

Robert Houdin, un teatru care prezenta printre altele și numere de 

prestidigitație. Văzând proiecțiile cinematografice Lumière, își dă 

seama ce înseamnă noua descoperire pentru industria 

divertismentului. Cumpără și el un aparat din Anglia, cumpără 

peliculă și începe să filmeze.  

 Este descoperitorul trucajului cinematografic. Georges 

Méliès, este și primul creator de film politic prin creația sa, 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Aparat_de_proiec%C8%9Bie_cinematografic%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Auguste_%C8%99i_Louis_Lumi%C3%A8re
http://ro.wikipedia.org/wiki/28_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1895
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnica_proiec%C8%9Biei_cinematografice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tehnica_proiec%C8%9Biei_cinematografice
http://ro.wikipedia.org/wiki/Camer%C4%83_obscur%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Material_fotografic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Jurnal_de_actualit%C4%83%C8%9Bi
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film_documentar
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Reportaj_filmat&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_produc%C8%9Bie_a_unui_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film_color
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film_alb-negru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regizor_de_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
http://ro.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Trucaj
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Afacerea Dreyfus (1899). Filmările se făceau afară la lumina soarelui, cu decoruri 

pictate pe pânză.  

 Între anii 1896-1912 Méliès realizează circa 500 de filme. Se remarcă în afară de 

Afacerea Dryfus, Voiajul în lună de care am vorbit mai sus, Le sacre d'Edouard (1902) 

și Cendrillon (Cenușăreasa) 1899. 

 Un alt francez contemporan cu Frații Lumiére și Méliès, un pasionat al noii arte și 

industrii, este Leon Goumont, producător de aparate de filmat și proiecție, cercetător în 

domeniul adaptării sunetului și culorii filmului și nu în ultimul rând producător de filme. 

 Mărirea duratei de proiecție și apariția subiectelor bine determinate cu un mesaj 

clar face ca numărul spectatorilor interesați de noua artă să crească, apărând o rețea de 

săli, numite cinematografe. 

 Dar filmul nu a rămas în vechiul continent. Devenind o afacere bănoasă, încet, 

încet, începe să treacă oceanul. Face o escală în Marea Britanie, unde George Albert 

Smith, regizor de film, îl „îmbogățește” cu prim planul și John Willianson cu decupajul 

regizoral. Ajunge pe noul continent unde găsește cele mai propice condiții pentru 

dezvoltare. 

  În 1908 apare pe firmamentul industriei cinematografice unul din cei mai 

de seamă regizori ai cinematografului american, numit și părintele filmului american, 

David Wark Griffith. Griffith, actor de profesie, începe să joace în film la compania de 

producție „American Mutascope and Biograph” (1908), devine apoi regizor la 

„Biografh”, realizând 450 de filme.  

Griffith, împreună cu actorii Douglas Fairbank, Mary Pickford și 

Charlie Chaplin, au fondat în anul 1920, compania „United Artist 

Corporation”, unde a realizat filmele mute Brocken Blossoms 

(Muguri zdrobiți) - 1919, Way Down East-1920, The Orphans of the 

Strom - 1922, America - 1924 și filmele sonore Lady of the 

Pavements-1929 (cântat), Abraham Lincoln - 1930 și The Struggle - 

1931. 
 

  Alexandru Alina  

 

  

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Film 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/1899
http://ro.wikipedia.org/wiki/1896
http://ro.wikipedia.org/wiki/1912
http://ro.wikipedia.org/wiki/1902
http://ro.wikipedia.org/wiki/1899
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cinematograf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Europa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oceanul_Atlantic
http://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Britanie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regizor_de_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_produc%C8%9Bie_a_unui_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_produc%C8%9Bie_a_unui_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_produc%C8%9Bie_a_unui_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/wiki/1908
http://ro.wikipedia.org/wiki/1908
http://ro.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
http://ro.wikipedia.org/wiki/1920
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film_mut
http://ro.wikipedia.org/wiki/1919
http://ro.wikipedia.org/wiki/1920
http://ro.wikipedia.org/wiki/1922
http://ro.wikipedia.org/wiki/1924
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film_sonor
http://ro.wikipedia.org/wiki/1929
http://ro.wikipedia.org/wiki/1930
http://ro.wikipedia.org/wiki/1931
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  Efectele sonore din filme sunt făcute special pentru a da  

             spectatorilor diferite stări emoționale.  

                     Specific filmelor de tip comedie (COMEDY) sunt folosite special râsete 

înregistrate pentru a oferi mai mult amuzament. 

                    În filmele de tip acțiune (ACTION) sunt folosite diferite sunete în colocana 

sonoră pentru a oferi mai mult suspans. În scenele cu împușcături între personje 

nufolosindu-se arme reale ci recuzită,în coloana sonoră sunt folosite sunete ale unor 

arme reale. 

                   La anumite scene de urmariri între mașini , fiind filmate în studio-uri la 

coloana sonoră se vor adăuga sunete de motor,frâne,derapaje și altele. 

                  În categoria filmelor de groază (HORROR) pe coloana sonoră sunt folosite 

sunete de fundal ca de exemplu lovirea unui obiect țipete scârțâit de lemn și altele. 

                 La scenele de maximă intensitate sunt folosite sunete cu o înălțime si o durată 

mare. 

                Acestea sunt unele din trucurile Holywood-ului pentru a atage spectatori la 

majoritatea filmelor lor. 

 

 

          

                             

         Cojocaru  Bogdan 
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 Termenul coloană sonoră sau soundtrack al unui film de cinema sau TV se 

referă la muzica din film care acompaniază 

imaginile. Muzica din filme aparține în general 

unui gen muzical aparte numit Muzică de film. 

 În general, după ce filmul a fost turnat 

(sau o parte din el), compozitorului îi este 

prezentată o variantă mută a filmului (sau a 

scenelor care au fost turnate până atunci), 

nemodificată în studio, și discută cu regizorul 

despre ce fel de muzică (stil, teme etc.) trebuie 

folosită. Uneori însă regizorul discută cu 

compozitorul încă înainte de începerea 

filmărilor, ori pentru a oferi compozitorului mai mult timp pentru compoziție, ori și 

atunci când filmul se va turna pe baza coloanei sonore. Uneori regizorul întregește 

scenele, de probă, cu alte melodii (numite atunci „muzică temporară”), cu care ar vrea 

să semene și muzica pe care să o creeze compozitorul. 

 După ce compozitorul primește filmul, el începe procesul de compunere a 

muzicii. Acest proces durează, în general, între 4 și 12 săptămâni, în funcție mai ales de 

durata totală a muzicii ce trebuie compusă. După ce muzica a fost compusă și 

orchestrată, orchestra sau ansamblul o interpretează, în general cu compozitorul pe post 

de dirijor. Orchestra poate varia ca dimensiune, începând de la o orchestră de cameră și 

până la orchestrele formate din 100 de membri, cor și soliști vocali. Muzicienii din 

aceste orchestre nu sunt mentionați în genericul filmului sau pe albumul comercial. Mai 

recent au început să fie adăugate doar numele orchestrelor care interpretează muzica (de 

ex. Hollywood Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra etc). 

 De obicei orchestra interpretează muzica în față unui ecran mare pe care este 

proiectat filmul. În aceste cazuri compozitorul mai poate mări sau scădea ad-hoc 

tempoul muzicii, pentru sincronizarea cu imaginile filmului. 

 Majoritatea filmelor au între 40 și 75 de minute de muzică. Există și cazuri în 

care în film există foarte puțină muzică sau în care muzica este auzită în tot filmul, 

aproape fără pauză. 

Putem spune că filmul nu a fost niciodată mut, dacă ne gândim la coloanele sonore 

interpretate la pian ale filmelor aşa-numite "mute". Odată cu dezvoltarea 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Muzic%C4%83_de_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Compozitor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regizor
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cinematografului, acesta a devenit o expresie artistică totală, iar muzica are de mult timp 

un rol vital în orice producţie care se respectă.  

 Iată câteva dintre cele mai faimoase coloane sonore din lumea filmului: 

1. The Godfather (1972) - tema dragostei din soundtrack-ul filmului "Naşul" a devenit 

cel puţin la fel de cunoscută ca si superproducţia în care a putut fi auzită. Varianta 

instrumentală este cunoscută drept "Love Theme from the Godfather". Nino Rota este 

cel care a compus toată muzica filmului. Varianta vocală a acestei piese devenite clasice 

se numeşte "Speak Softly Love" şi este interpretată de Andy Williams. 

2. Once Upon a Time in America (1984) - este filmul cu una dintre cele mai bune 

coloane sonore din istorie. A fost compusă de Ennio Morricone, iar Gheorghe Zamfir 

cântă într-un mod impresionant la nai tema principală. Pe lângă tema principală, în 

"Once Upon a Time in America" găsim piese excepţionale, printre care "Amapola - 

tema lui Deborah", "Friends" sau "Childhood memories". 

3. Braveheart (1995) - James Horner a creat o muzică divină pentru filmul Braveheart . 

Melodia reprezentativă pentru producţia în care a jucat Mel Gibson este "Gift of a 

Thistle". 

4. Titanic (1997) - Acelaşi James Horner şi-a pus amprenta pe o altă producţie 

excepţională. El este cel care a compus muzica şi pentru "Titanic". Celine Dion a 

interpretat cea mai cunoscută piesă de pe acest soundtrack, "My Heart Will Go On", 

devenită imediat un hit internaţional. 

5. The Gladiator (2000) - odată cu acest film ajungem la marele Hans Zimmer, care a 

compus coloana sonoră alături de Lisa Gerrard. Australianca a interpretat vocal piesele, 

dintre care "Now We Are Free" a rămas cea mai uşor de asociat cu filmul. 

6. Requiem for a dream (2000) - coloana muzicală a acestei drame psihologice a fost 

compusă de Clint Mansell şi interpretată de Kronos Quartet. Este de o intensitate 

incredibilă. 

7. Pirates of the Carribean: The Curse of the Black Pearl (2003) - Din nou Hans 

Zimmer şi o coloană sonoră care te lasă fără cuvinte. Mai jos ai piesa "The Black Pearl". 

8. Stăpânul inelelor: Frăţia inelului: Soundtrack-ul i-a adus lui Howard Shore un 

premiu Oscar şi, deşi compozitorul este răspunzător pentru mega-succese precum 

Tăcerea mieilor, Se7en şi Musca printre multe altele, l-a aşezat o dată pentru totdeauna 

printre mai-marii muzicii de film. Shore s-a cufundat adânc în lumea lui Tolkien, 

http://www.cinemagia.ro/filme/the-lord-of-the-rings-the-fellowship-of-the-ring-stapanul-inelelor-fratia-2360/
http://www.cinemagia.ro/actori/howard-shore-120/
http://www.cinemagia.ro/premii/
http://www.cinemagia.ro/premii/oscar/
http://www.cinemagia.ro/filme/
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folosind cuvinte în limba elfilor sau a piticilor şi vocea bântuitoare a popularei Enya 

(May it be) pentru a-şi duce ascultătorii în Tărâmul de Mijloc. A reuşit! 

9. Philadelphia (1993):  Drama care l-a avut pe Tom Hanks in rolul principal a avut 

parte de un cantec cu totul special, comandat chiar de regizorul Jonathan Demme. Ce a 

iesit din mainile lui Bruce Springsteen avea sa fie marele castigator al premiilor Oscar si 

Grammy in anul 1994. 

10. The Grand Budapest Hotel (2014): Compozitorul francez Alexandre Desplat (53 

de ani) a câştigat primul său Oscar 2015 pentru  Cea mai bună coloană sonoră pentru 

filmul „The Grand Budapest Hotel”. 

 

                      Alexandru Alina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Coloan%C4%83_sonor%C4%83 

 http://www.cinemarx.ro/stiri-cinema/ soundtrack-uri-celebre/ 

 

 

http://www.cinemarx.ro/persoane/Tom-Hanks-1006.html
http://www.cinemarx.ro/persoane/Jonathan-Demme-9748.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Coloan%C4%83_sonor%C4%83
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Vin din cele mai diferite locuri din lume - din Europa, America sau Asia, dar 

reuşesc să se facă auziţi, simţiţi şi înţeleşi dincolo de graniţe. Plângi, râzi, visezi sau sari 

la luptă cu orchestraţiile lor. Au instrumente preferate, inovează aranjamentele muzicale 

în feluri deosebite, au primit zeci de premii şi continuă să bucure publicul cu creaţiile 

lor.   

      Yann Tiersen 

    Originar din Brest, Franţa. A semnat coloana sonoră din    

,,Le   fabuleux destin d'Amélie Poulain” în 2001. A compus 

muzica originală şi pentru ,,Good Bye, Lenin!”  

    În octombrie 2010 a înregistrat al 6-lea său album, intitulat 

,,Dust Lane”.  

      Amestecă minimalist acordeonul, pianul şi vioara cu 

instrumente din folclorul francez, sau cu obiecte obscure în muzică, cum ar fi maşina de 

scris.     

Hans Zimmer 

    Originar din Frankfurt, Germania. Are la activ peste 130 de 

coloane sonore pentru filme. De la ,,Rain Man” (1988) şi  

,,Gladiator” (2000), până la seria ,,Piraţilor din Caraibe” şi 

,,Inception” (2010). 

   Astăzi Hans Zimmer conduce divizia muzicală a casei de 

producţie Dreamworks. Instrumentele sale preferate sunt pianul şi 

chitara. Integreaza cu măiestrie elementele  electronice cu 

aranjamentele muzicale tradiţionale. 
 

John Williams 

    Originar din New York, Statele Unite. Este  supranumit 

regele muzical al blockbusterelor. A semnat coloanele sonore ale 

unor serii celebre: ,,Star Wars”, ,,Indiana Jones”, ,,Jurassic Park”, 

,,Home Alone” sau ,,Harry Potter”.  

   Are 45 de nominalizări la Oscar, record absolut pentru o persoană 

în viaţă. Instrumentul său preferat este pianul. Fiind un  continuator 

al muzicii de orchestră a secolului 19, John Williams foloseşte în compoziţiile sale 

conceptul laitmotivului – o temă muzicală recurentă, pe care o asociază cu un personaj, 

o temă sau o idee cinematografică. 
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Enio Morricone 

   Originar din Roma, Italia.  A lucrat coloana sonoră a peste 500 

de filme şi producţii tv. Are colaborări de lungă durată cu regizori de 

elită ca: Sergio Leone, Brian De Palma, Barry Levinson sau Giuseppe 

Tornatore. Instrumentul său preferat este trompeta. Este specialist în 

coloana sonoră a spaghetti western-ului. Bugetul restrâns l-a făcut pe 

Morricone să renunţe la aranjamentele orchestrale complexe, pe care 

le-a înlocuit cu efecte speciale diverse: sunete de focuri de armă şi lovituri de bici, 

fluiere, voci. 
 

 

Howard Shore 

 Este un compozitor Canadian (Toronto, Ontario), cunoscut 

mai ales pentru coloanele sale sonore. A compus muzica pentru 

peste 80 de filme, în special pentru trilogia ,,The Lord of the 

Rings”, pentru care a câștigat trei premii Oscar. Este de asemenea 

un lung colaborator al regizorului David Cronenberg, compunând 

muzica pentru toate filmele acestuia cu excepția unuia, începând 

cu 1979. 
 

 

Constantin Ştefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://procinema.ro/stiri/5-compozitori-si-coloanele-lor-sonore-care-te-lasa-fara-cuvinte.html 

http://procinema.ro/stiri/5-compozitori-si-coloanele-lor-sonore-care-te-lasa-fara-cuvinte.html
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De-a lungul timpului, marii  regizori români au încercat să redea, în peliculele 

create de ei, cât mai real evenimente şi fapte din istoria României. 

 Actori de prestigiu au interpretat, cu devotament şi dăruire, roluri mari, fie că 

erau regi, domnitori, conducători de oşti, fie soldaţi pe câmpul de luptă.

Iată câteva din marile capodopere  ale filmului istoric românesc, filme ce vor 

dăinui peste ani:  

Dacii (1967) 

Regia: Sergiu Nicolaescu  

Cu: Pierre Brice, Marie Jose Nat, Amza Pellea  

 

Decebal este dispus să facă sacrificiul suprem pentru a păstra integritatea 

poporului său. Fiul său, Cotyso, este dăruit zeilor spre disperarea lui Decebal şi a 

fiicei sale, Meda. Septimius Severus, un tânăr roman devotat ţării sale adoptive, 

va fi pus să aleagă între originile sale de sânge şi cultura în care a fost crescut. 

 

COLUMNA (1968) 

Regia: Mircea Drăgan  

Cu: Richard Johnson, Antonella Lualdi, Ilarion Ciobanu  

 

În anul 106, armata romană, într-o uriaşă desfăşurare de forţe, asediază capitala 

Daciei, Sarmizegetusa. Prea mândru pentru a se lăsa prins, regele Decebal se 

sinucide. Împăratul Traian înţelege că Dacia a fost înfrântă, dar nu învinsă. 

Pentru a păstra calmul în provincia ocupată, îl schimbă pe tribunul Tiberius, în 

mâinile căruia trebuia să se predea Decebal, asigurându-se de colonizarea Daciei cu legiunile 

rămase pe loc. Filmul a primit Diplomă de Merit la Festivalul Internaţional de Film de la Adelaide, 

Australia, 1969. 

 

Mihai Viteazul (1970) 

 
Regia: Sergiu Nicolaescu  

Cu: Olga Tudorache, Irina Gărdescu, Amza Pellea 

 

Film istoric în două părţi: 1. "Călugăreni"; 2. "Unirea". Filmul evocă 

principalele momente ale domniei lui Mihai Viteazul: negocierea tronului cu 

Sultanul, la Constantinopol; refuzul de a plăti tribut; încoronarea de la Alba Iulia; bătălia de la 

Miraslău; trădarea generalului Basta; refugierea la Praga; bătălia de la Goraslau; uciderea lui Mihai. 

 

 

http://www.cinemagia.ro/filme/dacii-151/
http://www.cinemagia.ro/filme-1967/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/actori/pierre-brice-6754/
http://www.cinemagia.ro/actori/marie-jose-nat-70271/
http://www.cinemagia.ro/actori/amza-pellea-1960/
http://www.cinemagia.ro/actori/mircea-dragan-1688/
http://www.cinemagia.ro/actori/richard-johnson-2383/
http://www.cinemagia.ro/actori/antonella-lualdi-2384/
http://www.cinemagia.ro/actori/ilarion-ciobanu-2261/
http://www.cinemagia.ro/filme/mihai-viteazul-1144/
http://www.cinemagia.ro/filme-1970/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/actori/olga-tudorache-2395/
http://www.cinemagia.ro/actori/irina-gardescu-8158/
http://www.cinemagia.ro/actori/amza-pellea-1960/
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Sageata capitanului Ion (1972) 

 
Regia: Aurel Miheles  

Cu: Ion Besoiu, Amza Pellea  

 

Ion, un căpitan de încredere în oastea lui Vlad Ţepes, este îndrăgostit de Ilinca, 

fiica vistiernicului Flor, care este însă logodită de tatăl său cu Andrei, un boier 

trecut de partea turcilor. Căpitanul Ion reuşeşte după numeroase aventuri să demaşte un complot 

împotriva domnitorului. 

 

Dimitrie Cantemir (1973) 

 
Regia: Gheorghe Vitanidis  

Cu: Alexandru Repan, Ioana Bulcă  

 

Film istoric de aventuri în care se evocă figura cărturarului Domnitor, Dimitrie 

Cantemir. Eroii se luptă pentru manuscrisul "Istoriei Imperiului Otoman" şi a 

bijuteriilor soţiei Domnitorului. 

 

 

Fraţii Jderi (1974) 

 
Regia: Mircea Drăgan  

Cu: Gheorghe Cozorici, Stefan Velniciuc, Sebastian Papaiani  
 

Ionuţ este fiul cel mic al comisului Jder, om de încredere al lui Ştefan cel Mare. 

El se îndrăgosteşte de Nasta, fiica unui boier, şi concurează pentru afecţiunea ei 

cu Alexandrel, chiar fiul domnitorului. Dorul de Nasta îi dă avânt lui Ionuţ, care împreună cu fraţii lui, 

îşi pune viaţa în slujba Moldovei... 

 

Ştefan cel Mare - Vaslui 1475 (1975) 
 

Regia: Mircea Drăgan  

Cu: Gheorghe Cozorici, Violeta Andrei, Gheorghe Dinică  

 

La 21 Mai 1469, de Sfânta Înălţare, Ştefan cel Mare participă la hramul Mănăstirii 

Neamţ, unde îl prezintă norodului pe fiul său, Alexandru Vodă. Ştefan cere 

ajutorul norodului pentru a isprăvi războiul ,,împotriva neorânduielilor" şi 

hotărăşte ca toţi ţăranii să primească arme, pregătindu-se de luptă. 

 
 
 
 
 

http://www.cinemagia.ro/filme/sageata-capitanului-ion-sageata-capitanului-ion-2888/
http://www.cinemagia.ro/filme-1972/
http://www.cinemagia.ro/actori/aurel-miheles-4894/
http://www.cinemagia.ro/actori/ion-besoiu-2405/
http://www.cinemagia.ro/actori/amza-pellea-1960/
http://www.cinemagia.ro/filme/dimitrie-cantemir-3186/
http://www.cinemagia.ro/filme-1973/
http://www.cinemagia.ro/actori/gheorghe-vitanidis-1977/
http://www.cinemagia.ro/actori/alexandru-repan-4634/
http://www.cinemagia.ro/actori/ioana-bulca-3048/
http://www.cinemagia.ro/filme/fratii-jderi-183/
http://www.cinemagia.ro/filme-1974/
http://www.cinemagia.ro/actori/mircea-dragan-1688/
http://www.cinemagia.ro/actori/gheorghe-cozorici-3657/
http://www.cinemagia.ro/actori/stefan-velniciuc-10548/
http://www.cinemagia.ro/actori/sebastian-papaiani-2414/
http://www.cinemagia.ro/filme/stefan-cel-mare-vaslui-1475-216/
http://www.cinemagia.ro/filme-1975/
http://www.cinemagia.ro/actori/mircea-dragan-1688/
http://www.cinemagia.ro/actori/gheorghe-cozorici-3657/
http://www.cinemagia.ro/actori/violeta-andrei-2714/
http://www.cinemagia.ro/actori/gheorghe-dinica-1318/
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Pintea (1976) 

 
Regia: Mircea Moldovan  

Cu: Florin Piersic, Nae Mazilu, Maria Ploae  

 

Grigore Pintea, fost ofiţer în armata habsburgică, se întoarce în satul natal  din 

Maramureş. Moartea părinţilor şi imaginea sătenilor schingiuiţi de oamenii 

grofului îl determină să treacă la haiducie, folosindu-şi cunoştinţele de tactică şi 

strategie militară. Dragostea lui pentru Iza, o frumoasă maramureşeancă, îi înnobilează sufletul şi 

întregesc portretul unui erou nemuritor, cunoscut astăzi drept "Pintea Viteazul".  
 

Pentru patrie (1978) 
 

Regia: Sergiu Nicolaescu  

Cu: Mircea Albulescu, Ilarion Ciobanu 

 

Film istoric care evocă scene din Războiul romano-ruso-turc din 1877-1878 

(Războiul de Independenţă al României).  Film închinat celor ce şi-au vărsat 

sângele pentru Patrie în anii 1877-1878. 

 

 

Vlad Ţepes (1979) 

 
Regia: Doru Năstase  

Cu: Ernest Maftei, Ştefan Sileanu  

 

În prima sa domnie (1456 - 1462), Vlad Tepes isi consolideaza puterea pentru a 

apara independenta tarii aflate intr-o dubla subordonare: fata de Poarta si fata de 

regatele Ungariei. Nemultumiti de politica sa, boierii se rascoala. Vlad prinde de 

veste si recurge la o pedeapsa crunta: tragerea in teapa. Dupa primii trei ani de domnie rezultatele 

politicii lui Vlad Tepes dau roade, tara e curatata de talhari si tradatori, poporul il iubeste. 

Pedepsindu-i insa pe solii turci care venisera dupa tribute, Vlad starneste mania lui Mahomed, care 

porneste sa-l pedepseasca pe nesupus. 

 

Întoarcerea lui Vodă Lăpuşneanu (1980) 

 
Regia: Malvina Urşianu  

Cu: Cornel Coman, George Motoi, Silvia Popovici  

 

Ţara Moldovei, 1564. Alexandru Lăpuşneanu, ultimul descendent al dinastiei 

Muşatinilor, care mai domnise în ţară cu câţiva ani în urmă, se întoarce din exilul 

impus de trădarea boierilor săi. Hotărât să formeze o Moldovă unită, cu puterea 

concentrată în mâinile sale pentru a pune capăt o dată pentru totdeauna divergenţelor dintre boieri, 

prinţul va trebui să înfrunte opoziţia aristocraţilor atraşi de furturi şi de trădări... 

 

 

 

 

http://www.cinemagia.ro/filme/pintea-1200/
http://www.cinemagia.ro/filme-1976/
http://www.cinemagia.ro/actori/mircea-moldovan-1973/
http://www.cinemagia.ro/actori/florin-piersic-1967/
http://www.cinemagia.ro/actori/nae-mazilu-3693/
http://www.cinemagia.ro/actori/maria-ploae-4629/
http://www.cinemagia.ro/filme/pentru-patrie-1150/
http://www.cinemagia.ro/filme-1978/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/actori/mircea-albulescu-2380/
http://www.cinemagia.ro/actori/ilarion-ciobanu-2261/
http://www.cinemagia.ro/filme/vlad-tepes-2288/
http://www.cinemagia.ro/filme-1979/
http://www.cinemagia.ro/actori/doru-nastase-1976/
http://www.cinemagia.ro/actori/ernest-maftei-2660/
http://www.cinemagia.ro/actori/stefan-sileanu-3072/
http://www.cinemagia.ro/filme/intoarcerea-lui-voda-lapusneanu-3388/
http://www.cinemagia.ro/filme-1980/
http://www.cinemagia.ro/actori/malvina-ursianu-1785/
http://www.cinemagia.ro/actori/cornel-coman-2923/
http://www.cinemagia.ro/actori/george-motoi-5664/
http://www.cinemagia.ro/actori/silvia-popovici-3656/
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BUREBISTA (1980) 

 

Regia: Gheorghe Vitanidis  

Cu: Ion Dichiseanu, George Constantin  

 

În prima parte a secolului I i.h, Burebista, conducătorul primului stat dac 

centralizat, luptă pentru unificarea regatului și redobândirea unor vechi ținuturi 

dacice. Sprijinit de marele preot Deceneu și de comandanții militari geto-daci, 

Burebista duce o politică de alianțe abilă, pentru a se apăra atât de expansiunea romană, cât și de celți. 

 

HOREA  (1984) 

 

Regia: Mircea Mureşan  

Cu: Şerban Ionescu, Dan Săndulescu, Ovidiu Iuliu Moldovan  

 

Trimis în Transilvania pentru a ancheta cauzele răscoalei lui Horea, contele 

Jankowitz, înalt judecător imperial, "face dreptate" folosind cântarul mincinos al 

"raţiunii de stat". Din interogatoriile sale se degajă statura de giganţi a 

căpeteniilor "războiului valahilor" şi psihologia colectivă a revoltei. După izbanzi monumentale 

(erau doar tarani cu furci si topoare), aceştia suferă înfrângeri şi se ascund în munţi. Laşii îi 

trădează pentru câţiva galbeni. Conducătorii Revoltei sunt prinşi: Crişan se spânzură cu şireturile 

de la opinci în temniţă, temându-se că informaţiile pe care le-a dat le vor fi mortale celorlalţi doi, 

iar Horea şi Cloşca mor schingiuiţi lângă cetatea Albei. 

 

MIRCEA (1989) 

 

Regia: Sergiu Nicolaescu  

Cu: Sergiu Nicolaescu, Adrian Pintea, Şerban Ionescu  

 

În 1393 Imperiul Otoman încercă să cucerească toată lumea cunoscută acelor 

timpuri. În drumul lor nu a mai rămas decât micul principat al Valahiei, condus 

de marele domnitor Mircea cel Bătrân. Ani de zile acesta a luptat atât împotriva 

turcilor cât şi a altor năvălitori, menţinând independenţa ţării sale. Ajuns în amurgul vieţii, Mircea 

nu are de lăsat urmaşilor decât o singură moştenire : Libertatea! Şi pentru asigurarea acesteia, el 

trebuie să treacă de înfruntarea finală cu turcii... 

 

 

Începutul adevărului (1993) 
Regia: Sergiu Nicolaescu  

Cu: Ion Siminie, Adrian Vîlcu  

 

Filmul încearcă să reconstituie cât mai fidel momentul dramatic al unuia dintre 

cele mai delicate subiecte din istoria modernă a României - actul de la 23 august 

1944. Filmul acoperă şi perioada tumultoasă a rebeliunii legionare din 1941 şi 

abdicarea regelui Mihai, ascensiunea, arestarea şi executarea mareşalului Antonescu, gloria şi 

decăderea regelui Mihai, impunerea lui Petru Groza ca prim-ministru de către Vasinski, moartea lui 

Maniu şi execuţia lui Pătrăşcanu. 

http://www.cinemagia.ro/actori/gheorghe-vitanidis-1977/
http://www.cinemagia.ro/actori/ion-dichiseanu-2230/
http://www.cinemagia.ro/actori/george-constantin-2413/
http://www.cinemagia.ro/actori/mircea-muresan-1620/
http://www.cinemagia.ro/actori/serban-ionescu-2337/
http://www.cinemagia.ro/actori/dan-sandulescu-35618/
http://www.cinemagia.ro/actori/ovidiu-iuliu-moldovan-2392/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/actori/adrian-pintea-4716/
http://www.cinemagia.ro/actori/serban-ionescu-2337/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/actori/ion-siminie-27036/
http://www.cinemagia.ro/actori/adrian-vilcu-22806/
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Carol I (2009) 
 

Regia: Sergiu Nicolaescu  

Cu: Marina Procopie, Andreea Măcelaru Şofron, Sergiu Nicolaescu 
 

Plasată în perioada istorică a anului 1914, an care consemnează moartea lui Carol 

I, dar şi începutul primului război mondial, acţiunea filmului surprinde o serie de 

personaje cunoscute de pe micile şi marile ecran: Răzvan Vasilescu (Brătianu), 

Geo Dobre (Ferdinand), Cristian Moţiu (istoricul), Marina Procopie (Regina Elisabeta) şi Andreea 

Măcelaru Şofron (Regina Maria). 
 

Aferim! (2015) 
 

Regia: Radu Jude  

Cu: Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin Toma  
 

Unul dintre cele mai de amploare proiecte cinematografice româneşti din ultimii 

ani, Aferim! este un un film istoric, a cărui acţiune are loc în Ţara Românească în 

1835. Zapciul Costandin, însoţit de fiul său, caută un rob fugar. 

 

 

               Constantin Ştefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://www.cinemagia.ro/filme-istorice/romanesti/ 

http://www.cinemagia.ro/filme/carol-i-29328/
http://www.cinemagia.ro/filme-2009/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/actori/marina-procopie-5665/
http://www.cinemagia.ro/actori/andreea-macelaru-sofron-30214/
http://www.cinemagia.ro/actori/sergiu-nicolaescu-1711/
http://www.cinemagia.ro/filme/aferim-578782/
http://www.cinemagia.ro/filme-2015/
http://www.cinemagia.ro/actori/radu-jude-26261/
http://www.cinemagia.ro/actori/teodor-corban-29027/
http://www.cinemagia.ro/actori/mihai-comanoiu-549319/
http://www.cinemagia.ro/actori/cuzin-toma-14795/
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 Titanic este un film american epic din 1997 de gen 

romance și dezastru regizat, scris, co-produs și co-editat 

de James Cameron. O relatare fictivă a scufundării navei 

RMS Titanic, are în rolurile principale pe Leonardo 

DiCaprio în rolul lui Jack Dawson și pe Kate Winslet în 

rolul lui Rose DeWitt Bukater, membri a două clase 

sociale diferite care se îndrăgostesc la bordul navei în 

timpul fatalei călătorii inaugurale. Deși rolurile 

principale și povestea de dragoste sunt fictive, unele 

personaje sunt bazate pe figuri istorice. 

 Producția filmului a început în 1995, când 

Cameron a realizat filmări ale epavei Titanicului. 

Scenele moderne au fost turnate la bordul navei 

Akademik Mstislav Keldysh, pe care Cameron a folosit-o ca bază în timpul filmării 

scenelor cu epava. O reconstrucție a Titanicului a fost construită la Plajas de Rosarito, 

Baja California iar modele la scară și imagini realizate pe computer au fost folosite 

pentru a reproduce scufundarea. Filmul a fost parțial finantat de Paramount Pictures si 

20th Century Fox și, la vremea respectivă, era cel mai scump film din istorie, cu un 

buget aproximat de 200 de milioane de dolari. 

 La începutul filmului, apare Brock Lovett, un căutător de comori care încearcă să 

recupereze vechi artefacte de pe epava Titanicului. Acesta descoperă un portret al unei 

tinere fete care poartă un colier. Rose, în vârstă de 101 ani, susține că ea este tânăra din 

portret și începe să povestească totul. 

 În acest film este vorba despre tragedia din 1912 în care au murit peste 1.500 de 

oameni. Un tânăr pe nume Jack Dawson câștigă la un joc de poker un bilet pentru a 

merge în America cu vaporul Titanic, la clasa a III-a. La bordul vasului, el o întâlnește 

pe Rose DeWitt Bukater, care călătorea la clasa I, și se îndrăgostește de ea. În ciuda 

diferențelor de clasă socială, sentimentul îi este împărtășit de tânără. Când vasul se 

scufundă lovindu-se intr-un aisberg, mor foarte mulți oameni, iar ei încearcă să reziste 

în apa rece ca gheața. La sfârșitul filmului, tânărul moare de hipotermie, dar Rose scapă 
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și este salvată de o barcă de salvare care se întorsese să caute supraviețuitori. Șfarșitul 

este tragic. 

 Melodia principală a acestui film, „My Heart Will Go On”, a fost cântată de 

Celine Dion. 

       

           

 

 

 

 

 

          Crăciun Ioana 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Titanic_(film_din_1997) 
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  Premiile Academiei Americane de Film, 

cunoscute popular sub numele de Premiile Oscar, sunt niște 

premii decernate anual de către Academia Americană de 

Film, care are sediul în Los Angeles, California. Organizația 

avea în anul 2002 peste 6.000 de membri, toți profesioniști în 

diverse specialități ale cinematografiei, și anume producători, 

regizori, actori, directori de imagine și mulți alții. 

 Statueta, care reprezintă un barbat cu o spadă cu şase 

laturi ale lamei (numărul de categorii premiate la momentul 

acela) în mână, înfiptă într-o rolă de film, se numește Oscar 

pentru că, aşa cum spune legenda, actrița Margaret Herrick ar fi exclamat la vederea 

statuetei că seamănă cu unchiul ei Oscar. 

 Prima ceremonie de decernare a premiilor Academiei s-a desfășurat pe 16 mai 

1929 la hotelul Hollywood Roosevelt. 

 Inițial, în concurs se prezentau peliculele lansate în Los Angeles între 1 august și 

31 iulie anul anterior ceremoniei de decernare. Pentru ceremonia din 1933 termenul a 

fost prelungit până la 31 decembrie 1932, iar din 1934 filmele participante trebuie să fi 

fost lansate între 1 ianuarie și 31 decembrie anul anterior ceremoniei. 

 Datorită condiției ca filmul să fi fost proiectat la Los Angeles, Charles Chaplin a 

obținut 1973 premiul Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră pentru filmul 

Limelight, un film care fusese realizat în 1952. 

 Alegerea câștigătorilor se face în două etape. În prima etapă sunt nominalizați la 

Oscar cinci candidați. Această nominalizare este făcută de membri Academiei care 

aparțin aceleași specalități cu cei nominalizați. Astfel, actorii nominalizează actori, 

scenariștii scenariști și așa mai departe. În schimb, câștigătorul de la fiecare categorie 

este ales de către toți membri Academiei, indiferent de specialitate. Voturile sunt 

secrete, astfel că nici unul dintre membri Academiei nu cunoaște rezultatele anticipat. 

Scrutinul este efectuat de către o firmă prestigioasă de revizie contabilă, care este 

însărcinată cu centralizarea voturilor. Până în momentul ceremoniei în care sunt 

prezentanți cei nominalizați la fiecare categorie și plicul sigilat cu numele câștigătorului 

este deschis, numele câștigătorilor nu este cunoscut. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_American%C4%83_de_Film&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Academia_American%C4%83_de_Film&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statele_Unite_ale_Americii
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Margaret_Herrick&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/16_mai
http://ro.wikipedia.org/wiki/1929
http://ro.wikipedia.org/wiki/1933
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/31_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Charles_Chaplin
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cea_mai_bun%C4%83_coloan%C4%83_sonor%C4%83
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 Categoriile premiate au suferite câteva schimbări cu trecerea timpului. 

Actualmente, cele mai importante sunt următoarele: 

 Cel mai bun film 

 Cel mai bun regizor 

 Cel mai bun actor 

 Cea mai bună actriță 

 Cel mai bun actor în rol secundar 

 Cea mai bună actriță în rol secundar 

 Cel mai bun scenariu original 

 Cel mai bun scenariu adaptat 

 Cea mai bună imagine 

 Cel mai bun montaj 

 Cea mai bună coloană sonoră 

 Cea mai bună melodie originală 

 Cele mai bune decoruri 

 Cele mai bune costume 

 Cel mai bun machiaj 

 Cel mai bun sunet 

 Cel mai bun montaj sonor 

 Cele mai bune efecte vizuale 

 Cel mai bun film străin 

 Cel mai bun film de animație 

 Cel mai bun montaj 

 Cel mai bun film documentar 

 Cel mai bun scurt metraj documentar 

 Cel mai bun scurt metraj 

 Cel mai bun scurt metraj de animație 

 Cel mai bun mixaj sonor 

 

Filme cu cele mai multe nominalizări 

1. Titanic – 14 nominalizări 

2. Totul despre Eva – 14 nominalizări 

3. Pe aripile vântului – 13nominalizări 

4. De aici în eternitate – 13nominalizări 

5. Shakespeare îndrăgostit – 13nominalizări 

6. Forrest Gump – 13 nominalizări 

7. Chicago – 13 nominalizări 

8. Mary Poppins – 13 nominalizări 

9. Cui i-e frică de Virginia Wolf? – 13 nominalizări 

10.  Stăpânul Inelelor: Frăția Inelului – 13 nominalizări 

Recorduri de film 

 În 2003, Stăpânul Inelelor: Întoarcerea Regelui a 

devenit primul film fantastic care să câștige premiul 

pentru Cel mai bun film. Tot el este și filmul cu cel 

mai bun scor perfect la Oscar, câștigând 11 premii din 

11 nominalizări. 

 Două filme împart recordul pentru cele mai multe 

nominalizări (11), fără să câștige niciun premiu: Pas 

decisiv (1977) și Culoarea purpurie (1985). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_film
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_regizor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_actor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cea_mai_bun%C4%83_actri%C8%9B%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_actor_%C3%AEn_rol_secundar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cea_mai_bun%C4%83_actri%C8%9B%C4%83_%C3%AEn_rol_secundar
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_scenariu_original
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_scenariu_adaptat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cea_mai_bun%C4%83_imagine
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_montaj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cea_mai_bun%C4%83_coloan%C4%83_sonor%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cea_mai_bun%C4%83_melodie_original%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cele_mai_bune_decoruri
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cele_mai_bune_costume
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_machiaj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_sunet
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_montaj_sonor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cele_mai_bune_efecte_vizuale
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_film_str%C4%83in
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_film_de_anima%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_montaj
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_film_documentar
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_scurt_metraj_documentar&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_scurt_metraj&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_scurt_metraj_de_anima%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Oscar_pentru_cel_mai_bun_mixaj_sonor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Totul_despre_Eva
http://ro.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_%C3%AEndr%C4%83gostit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Forrest_Gump
http://ro.wikipedia.org/wiki/Chicago_(film)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mary_Poppins_(film)
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Cui_i-e_fric%C4%83_de_Virginia_Wolf%3F&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C4%83p%C3%A2nul_Inelelor:_Fr%C4%83%C8%9Bia_Inelului_(film)
http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C4%83p%C3%A2nul_Inelelor:_%C3%8Entoarcerea_Regelui_(film)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Film_fantastic
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pas_decisiv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pas_decisiv&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Culoarea_purpurie
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 Filmul cu cele mai multe nominalizări, fără să fie nominalizat pentru Cel mai bun 

film este Și caii se împușcă, nu-i așa? (1969), cu 9 nominalizări. 

 Filmul cu cele mai multe premii câștigate, fără să fie nominalizat pentru Cel mai 

bun film este Urâtul și frumosul (1952, 5 premii). 

 Primul film de animație care să fie nominalizat pentru Cel mai bun film este 

Frumoasa și bestia (1991). Acest record a fost egalat în 2010, când Deasupra 

tuturor a fost și el nominalizat pentru Cel mai bun film. Frumoasa și bestia și 

WALL-E dețin și recordul pentru cele mai multe nominalizări acumulate de un 

film de animație (6). 

 Povestea jucăriilor (1995) este primul film de animație care să fie nominalizat 

pentru Cel mai bun scenariu original. 

 Grand Hotel (1932) este singurul film care să câștige premiul pentru Cel mai bun 

film fără să fie nominalizat la alte categorii. 

 Revolta de pe Bounty (1935) este singurul film din care să aibă 3 nominalizări 

pentru categoria Cel mai bun actor. La puțin timp după aceea, Academia a 

introdus categoria Cel mai bun actor în rol secundar pentru ca acest lucru să nu se 

mai întâmple. 

 Pe aripile vântului  este cel mai lung film care a fost nominalizat la premiul 

pentru Cel mai bun film, având o durată de 3 ore și 44 de minute. 

 Franța este țara cu cele mai multe nominalizări pentru Cel mai bun film străin (39 

de nominalizări, 12 premii), în vreme ce Italia este țara cu cele mai multe premii 

câștigate în această categorie (14 premii din 32 de nominalizări). 

           

Alexandru Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiile_Oscar 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=%C8%98i_caii_se_%C3%AEmpu%C8%99c%C4%83,_nu-i_a%C8%99a%3F&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ur%C3%A2tul_%C8%99i_frumosul&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Frumoasa_%C8%99i_bestia_(film_din_1991)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Deasupra_tuturor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Deasupra_tuturor
http://ro.wikipedia.org/wiki/WALL-E
http://ro.wikipedia.org/wiki/Povestea_juc%C4%83riilor
http://ro.wikipedia.org/wiki/Grand_Hotel_(film)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_pe_Bounty_(film_din_1935)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pe_aripile_v%C3%A2ntului_(film)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Italia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Premiile_Oscar
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 Îmi plac foarte mult filmele fantasy, mă ajută să-mi dezvolt 

imaginaţia, iar personajele acestui univers mi-au bucurat copilăria. 

 Adeseori, mama inventa pentru mine poveşti cu zâne, elfi, 

pitici şi vrăjitori, personaje pe care mi-am dorit mereu să le văd. 

 Am vizionat multe filme fantasy: Trilogia ,,Hobbitul”, ecranizările după 

,,Cronicile din Narnia”, seria ,,Harry Potter”, însă ce m-a impresionat foarte mult a fost 

pădurea Enţilor din ,,Cele două turnuri”, partea a doua a Trilogiei ,,Stăpânul inelelor”. 

 Pădurea Fangorn se întindea în apropierea Isengard-ului, unde locuia Saruman, 

un mare vrăjitor ce îşi folosea puterile pentru a face rău. 

 Ca în orice poveste sau basm, binele învinge răul, iar autorul, J. R. R. Tolkien, a 

întruchipat forţa binelui în arborii pădurii Fangorn. 

 Această pădure era magică, bătrână şi stranie, cufundată 

în tăcere. Aici locuiau enţii, copaci bătrâni ce cunoşteau istoria 

locurilor şi o păstrau în adâncurile pădurii. 

 Saruman a tăiat copacii de la marginea pădurii Fangorn 

pentru a crea arme şi soldaţi, ce urmau să lupte pentru forţa 

răului. 

 Cănd şi-a văzut fraţii doborâţi şi aruncaţi pe foc, 

Treebeard – Arbore bărbos, conducătorul enţilor, a strigat cu 

jale şi durere copacii să lupte pentru răzbunare. S-au strâns cu 

toţii, mai mici sau mai mari, mai tineri sau mai bătrâni şi au 

luptat cu dârzenie până au distrus Isengard-ul. 

 Peter Jackson, regizorul filmului, împreună cu 

creatorii desenelor şi decorurilor din film au realizat 

cu atâta măiestrie pelicula, încât o clipă mi-am 

imaginat că Treebeard – Arbore bărbos şi-a întins 

ramurile şi m-a ridicat să privesc frumuseţea 

Fangorn-ului, pădurea din care făcea parte. 
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Când merg în excursie la munte, îmi place să intru în pădure, să privesc spre 

vârfurile copacilor şi să mă întreb: 

 Cum ar fi să pot vorbi cu arborii? 

 

         Alexandru Alina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

             Treebeard – Arbore bărbos  

                                                                              Pictură de Ana Nicolae 
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  În câte limbi puteţi contura cinematografia? 

 

film movie film film película film 

proiecţie projection projection Projektion proyección proiezione 

cinema cinema cinéma Kino cine cinema 

televiziune TV TV TV TV TV 

casetă video videotape bande vidéo Videokassette cinta de 

video 

videocassetta 

cinefil film fan fan du film Filmfan aficionado 

al cine 

fan Film 

spectator spectator spectateur Zuschauer espectador spettatore 

regizor director directeur Regisseur director direttore 

actor actor acteur Schauspieler actor attore 

trucaj trick astuce Trick truco trucco 

imagine picture image Bild imagen immagine 

artă art art Kunst arte arte 

cultură culture culture Kultur cultura cultura 

sunet sound sonore klingen sonar suono 

coloană 

sonoră 

soundtrack BO – bande 

sonore 

Soundtrack banda 

sonora 

colonna 

sonora 

 

 Şi lista poate continua …, te încumeţi să continui? 

 

 

 

              Constantin Ştefan 
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  Cine nu ar vrea să vizioneze un film la cinema, 

mai ales acum, când tehnologia 3D ne duce în 

mijlocul acţiunii, iar personajele parcă ne ating? 

Fie cu colegii de clasă şi doamna dirigintă, fie 

cu părinţii sau prietenii, drumul către cinema ne 

deschide poarta către imaginaţie, cunoaştere, dorinţa 

de afla mai multe lucruri despre personaje, locuri, 

actori, muzică şi nu în ultimul rând ne îndreaptă către 

cartea ce a fost sursă de inspiraţie pentru realizatorul filmului. 

  Toate acestea ne aduc relaxare, plăcere, bucurie, sete de cunoaştere, contribuind  

totodată la îmbogăţirea culturii. 

  Şi pentru că vorbim despre FILME, iată câteva titluri ce sigur vă vor stârni 

curiozitatea: 

Nim’s Island - Genul filmului: fantastic, comedie, aventuri, familie 

  Insula lui Nim este un loc magic în care orice se poate întâmpla. Guvernată de 

imaginaţia fetiţei, insula este pe măsura persoajului ei favorit, Alex Rover, cel mai mare 

aventurier al lumii. Ironia face ca Alexandra , autoarea cărţilor care îl au în centru pe 

Rover, să fie o persoană extrem de retrasă, ce trăieşte izolată într-un oraş mare.  

  Când tatăl lui Nim dispare pe mare, Alexandra se lasă impulsionată de eroul ei 

imaginar şi decide să plece în ajutorul micuţei Nim, într-o misiune de recucerire a insulei şi 

de regăsire a tatălui fetiţei.  

 

Percy Jackson şi olimpienii: Hoţul fulgerului - Genul filmului: fantastic, comedie, 

aventuri 

  Percy (apelativ familiar de la Perseu) Jackson este un băiat în vârstă de 12 ani, care 

se află pe punctul de a fi exmatriculat din şcoală din pricina comportamentului său 

turbulent. Cea mai mare problemă a adolescentului nu o reprezintă însă situaţia şcolară, ci 

faptul că zeii greci, satirii şi monstrii par să fi coborât din paginile cărţilor de mitologie 

pentru a intra în viaţa lui. Astfel, Percy află că este fiul celebrului Poseidon, zeul mărilor, şi 

al muritoarei Sally. 

 "Percy Jackson şi olimpienii: Hoţul fulgerului" prezintă călătoria lui Percy pe tot 

teritoriul modern al Statelor Unite ale Americii cu scopul de a-şi salva mama şi de a 

preveni izbucnirea unui război devastator între zeii din Olimp. Fiind acuzat pe nedrept de 

furtul tridentului cu fulgere al lui Zeus, tânărul Percy Jackson trebuie să îl captureze pe 
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adevăratul hoţ pentru a-şi dovedi nevinovăţia, fiind ajutat în încercările sale de către un 

satir pe nume Grover Underwood, care îi este cel mai bun prieten deoarece, deşi a trecut de 

vârsta de 30 de ani, are mintea unui copil de 16 ani. 

 

Inima de cerneală Inkheart - Genul filmului: fantastic, aventuri 

  Când Mo Flochart citeşte o poveste, personajele pur şi simplu încep să sară din 

paginile cărţii. Şi asta este o problemă. Mo va trebui să îşi folosească puterile sale speciale 

pentru a-i trimite pe intruşi înapoi în lumea lor, salvând-o pe a noastră.  

  O sarcină care la prima vedere pare să fie mai uşor de citit, decât de făcut. Mo şi 

fiica sa, Maggie, ajutaţi de prietenii lor din lumea reală, cât şi din cea imaginară se vor 

lansa într-o aventură palpitantă în care vor întâlni bandiţi diabolici şi creaturi fantastice, o 

sumedenie de pericole şi obstacole la fiecare pas.  

 

Cronicile din Narnia – Leul, Vrajitoarea si Dulapul - Genul filmului: fantastic, aventuri, 

familie 

  Una dintre cele mai îndrăgite aventuri fantastice ale secolului XX, o poveste fără 

vârsta, izvorâta din imaginaţie pură, prinde în sfârşit viaţă în această adaptare uluitor de 

realistă, incredibil de autentică, a capodoperei lui C.S. Lewis.  

  În CRONICILE DIN NARNIA: Leul, Vrajitoarea si Dulapul, 4 mici aventurieri care 

se joacă "de-a v-aţi ascunselea" în casa de la ţară a unui bătrân professor dau peste un 

şifonier fermecat, care îi va purta în locuri la care nu au visat niciodată. Intrând pe uşa 

şifonierului, ei părăsesc Londra celui de-al doilea război mondial şi pătrund în 

spectaculosul univers paralel cunoscut sub numele de Narnia - un regat de basm, cu 

proporţii magice, în care animalele pădurii vorbesc, iar pe dealuri colindă făpturi 

mitologice. Dar ţinutul Narnia a fost blestemat să sufere o iarnă care nu se mai termina 

niciodată, sub domnia Vrăjitoarei Albe, Jadis. Acum, ajutaţi de conducătorul de drept al 

Narniei, înţeleptul Leu Aslan, cei patru copii Pevensie îşi vor descoperi propriile puteri şi 

vor conduce Narnia într-o bătălie spectaculoasă, pentru a elibera acest ţinut de sub sclavia 

glacială a Vrăjitoarei. 

  ,,Leul, Vrăjitoarea şi Dulapul” este prima ecranizare după romanele lui C. S. Lewis, 

fiind urmată de ,,Prinţul Caspian” şi ,,Călătorie pe mare cu Zori de Zi”. 

 

 Pe site-urile de specialitate este anunţată continuarea ecranizărilor CRONICILE DIN 

NARNIA, urmând a se realiza filmul cu titlul ,,Jilţul de argint”. 

 

 Alături de aceste titluri mai sunt ,,Hobbitul”, ,,Percy Jackson:Marea Monştrilor” etc.  

  Nu pot să vă spun decât ... Fiţi cu ochii pe CINEMAGIA! 

           

           Alexandru Alina 

 
Sursă: www.cinemagia.ro
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     Îmi doresc… 

 

  Îmi doresc să fiu un cerb, cu , coarne impunătoare, 

  Să străbat toată pădurea, fără-ncetare. 

  Printre înțelepții copaci, eu să alerg fără oprire, 

  Fiind mângâiat de-a soarelui strălucire. 

 

  Îmi doresc să fiu un vultur, cu aripi uimitoare, 

  Ce se înalță semeț spre lucitorul soare, 

  Iar  din înaltul cerului, să planez grațios, 

  Părăsind al norilor palat preafrumos. 

 

  Îmi doresc să fiu un fluture, ușor ca un nor, 

  Să pot explora încontinuu lumea florilor, 

  Iar, apoi, să-mi las trupul firav, 

  Legănat de adierea vântului suav. 

 

  Off! Iubesc libertatea și mi-o doresc pe deplin, 

  Iar  toate  dorințele trebuie să mi le reprim. 

 

 

                        Simion Anonda 
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     Indiferență 

 

   Ochii tăi întunecaţi pe mine mă privesc, 

   Cu o indiferență  ce nimănui n-o doresc. 

   Mă distrugi cu o privire plină de dispreț, 

   Nu poți să treci peste orgoliu-ți măreț. 

 

   Off! Și vorbele…vorbele tale haine 

   Mă fac să-mi simt emoțiile alergând în mine. 

   Cuvinte ironice, aruncate-n batjocură 

   Mă dor şi m-afundă-ntr-o mare de negură. 

  

   Dar, în final, cea mai rea armă a ta, 

   Pumnalul ce-mi străpunge încet inima 

   E nestăvilita și inefiabila ignoranță, 

   Ce alungă din mine orice urmă de speranță. 

 

   Iar, apoi, după ce mă faci să te detest, 

   Îmi zâmbești…iar totul pare divin, celest 

   Și mă las amăgită de acest zâmbet mincinos, 

   Căci el e tămăduitorul rănilor…dar fără folos. 

 

 

            Simion Anonda 
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 În urmă cu câteva săptămâni, puteam observa de la 

fereastră dansul balerinelor cu rochițe în mii de forme sau 

minusculele furnicuțe, ce erau de fapt copii distrându-se la 

săniuș…Și am ajuns astfel, la concluzia că toate 

anotimpurile sunt frumoase, dar parcă primăvara ocupă un 

loc special în sufletul meu. Eu cred că nimic nu este mai 

frumos decât un peisaj de primăvară, în care toate 

elementele descrise se află într-o armonie perfectă. 

 Primăvara scoate ursul din bârlog și pe toate celelalte 

animale. Albinele se pun pe treabă și caută nectar. Furnicile 

harnice lucrează toată ziua. Noaptea scade, ziua crește. 

 A sosit primăvara. Cerul este senin, iar norii de cenușă dispar. Din cer apar câteva 

raze aurii. De sub frunzele moarte se ivește ghiocelul. Pământul e umed și negru. 

Primăvara trezește la viață întreaga natură. Iarba a prins colț fraged și nou. Pe câmp ne 

învăluie un dulce vânt de primăvară. Rândunica cea voioasă își face cuibul. 

 Ghioceii au răsărit, iar soarele cu razele lui calde încălzește pământul cel rece și 

înghețat de iarna cea friguroasă. Păsările călătoare se întorc din țările calde aducând 

triluri pe bolta cea albastră, iar pe iazul odată înghețat, stau acum multe lebede 

grațioase. Grădina este plină de culorile florilor vizitate de albinele care culeg fericite 

polenul lor, iar pomii ne dăruiesc mireasma florilor înconjurați de zborul fluturilor. 

Primăvara este anotimpul când natura reînvie la viață după o lungă hibernare, când ne 

aduce parfumul florilor, câmpuri înverzite și pomi îmbrăcați în florile frumos 

mirositoare, iar parcurile sunt pline de râsul zglobiu și țipetele copiilor fericiți de 

mângâierea soarelui. Primăvara a aștenut peste tot un covor multicolor. Cămpurile și 

dealurile au înverzit, iar livezile se pregătesc să dea în floare. În păduri, mușchiul 

copacilor e moale ca o pernă de puf, iar brazii, care abia și-au lepădat mantia de nea, 

privesc mândrii către soare. În desișuri a albit floarea ghiocelului și un parfum ușor de 

toporași se răspândește la adierea vântului din amurg. 

 Primăvara este anotimpul care aduce bucurii și melancolii în sufletele noastre 

alături de natura îmbrăcată în multe culori. Berzele care au sosit prevestesc că a venit 

primăvara cea frumoasă ca o zână bună care aduce oamenilor bucurii. 
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 Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului an, cea aducătoare de bucurie şi voie 

bună a sosit şi la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi 

culoare. 

 Şi oamenii se bucură de această renaştere a 

naturii. Ogoarele răsună de duduitul tractoarelor şi 

zumzetul hărniciei. În livezi oamenii curăţă pomii, 

iar în grădini ei sapă pământul să pună răsaduri. 

 Totul e învăluit în mantia de lumină a 

soarelui, care mângâie blând pământul şi toate 

vietăţile. Bolta albastră se oglindeşte în apele 

limpezi ale râurilor. Zilele sunt mai blânde şi mai 

lungi, iar nopţile mai scurte. 

 În emisfera nordică, echinocțiul de 

primăvară este datat astronomic în jur de 21 martie 

al fiecărui an, în timp ce în emisfera sudică, acelaşi 

echinox este în jurul datei de 23 septembrie. 

 Să ne bucurăm toţi de acest minunat mărtişor primit în dar de la blânda 

primăvară. 

 

                         Toma Miruna-Alexandra 
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 Primul film pe ecran plat apare în 

1953,  în regia lui Henry Koster, 

intitulat  “Parada Primăverii” ? 

 

 Primul spectacol cinematografic din 

România a avut loc la Bucuresti, la 

data de 27 mai 1896? 

 

 Prima sală de cinematograf din Transilvania s-a înfiinţat în anul 1901, la 

Brasov? 

 

 Filmul “Pădurea spînzuraţilor” a fost distins cu premiul pentru regie la 

Festivalul de la Cannes în anul 1965? 

 

 Premiul Oscar cântăreşte 3,8 kG? Statuetele înalte de 34,3 cm reprezintă un 

cavaler sprijinit într-o sabie, aflat pe o rolă de film cu 5 spiţe ce reprezintă cele 

5 branşe iniţiale ale industriei filmului: actori, regizori, producători, scenarişti 

şi tehnicieni? 

 

 Trilogia “Stăpânul Inelelor” are cele mai multe Oscaruri câştigate vreodată? 

Producţia a avut 30 de nominalizări la Oscar, dintre care 17 premii? 

 

 Portretul lui Rose, care apare în filmul "Titanic", a fost pictat de însuşi 

regizorul James Cameron. După filmare portretul a fost vândut cu 16.000 de 

dolari. 

                                                                                        Dumitru Andrada 

https://cinemaglendale.wordpress.com/2014/03/20/stiati-ca-curiozitati-din-cinematografie/ 
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Sursă: www. integrameonline.ro
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Director: prof. ANA-MARIA  APETREI  

Director adjunct: prof. Ion Lupea  
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Prof.  coordonator Monica Ionescu 

Prof.  Cristina Musgociu 

Prof. Elena Georgescu 
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Elevii: 

    Alina Alexandru – Clasa a VI-a E 

    Ştefan Constantin – Clasa a VI-a E 

    Crăciun Ioana – Clasa a VI-a E 

    Cojocaru Bogdan – Clasa a VI-a E 

    Dumitru Andrada – Clasa a VI-a E 

    Adam Cristina – Clasa a VI-a E 

    Ana Nicolae – Clasa a VI-a E  

    Toma Miruna Alexandra – Clasa a VI-a A 

    Simion Anonda – Clasa a VII-a A     
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