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Craciunul pe Marile Ecrane
Articol de: anca axenia
Mai sunt doar cateva zile pana la Craciun, zapada si-a facut simtita
prezenta in aproape toata tara, iar atmosfera de sarbatoare e tot mai
intensa. Si, stiind ca voi, amatorii de film, veti fura cu siguranta cateva ore
din zilele de Craciun pentru a vedea sau revedea un film altfel de cat
orice alt film - un film special pentru o zi de Craciun, m-am gandit la
cateva mai speciale.
Asa ca am pornit “la drum” si am facut un pic de research in videoteca si in
memorie si m-am oprit asupra catorva dintre filme pe care le consider
cele mai potrivite pentru atmosfera speciala din zilele de Craciun.
Desigur, nu m-am putut abtine si am alcatuit si un top al celor mai bune
filme de Craciun. Lectura placuta si, mai incolo, vizionare si mai placuta!
15. A Christmas Story
Filmul este povestea lui Ralphie Parker, un baietel de 9 ani din anii ’40
care isi doreste un singur cadou de la Mos Craciun: o pusca Red Rider
BB. Insa atunci cand isi exprima dorinta, singurele cuvinte pe care le
aude de la toti adultii din jurul sau sunt: “Iti vei scoate ochii cu ea, asa ca
nu”. Ralphie se trezeste in pozitia de a se confrunta cu absolut oricine
pentru a obtine cadoul dorit de Craciun. Iar cand lucrurile iau o intorsatura
“sangeroasa” atunci cand isi bate colegii, Ralphie e convins ca de data
aceasta nu va mai primi nici un cadou.
14. Christmas with the Kranks
Familia Krank s-a decis sa infrunte un orasel intreg si tot ce inseamna
sarbatori de Craciun si sa ignore pe de-a intregul Craciunul in acest an.
Drept urmare, familia Krank chiar si-a cumparat bilete pentru o croaziera.
Sunt decisi sa nu sarbatoreasca Craciunul si sa ignore orice are legatura
cu acesta. Insa cand unica lor fata se decide sa le faca o surpriza si sa
vina acasa cu noul iubit de sarbatori, palnurile celor doi soti sunt date
peste cap. Dar cu ajutorul oraselului pe care il respinsese pana atunci,
familia Krank reuseste sa organizeze un Craciun de pomina in doar
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cateva ore.
13. The Polar Express
Mos Craciun: exista sau nu? Exact intrebarea asta si-o pune un baietel in
seara de ajun. In miezul noptii, cand se afla in pat, invelit si asteapta sa
auda sania trasa reni, are parte de o prima surpriza extraordinara: un tren
tras de o locomotiva cu abur opreste in fata casei sale si mecanicul il
cheama la bord. Impreuna cu alti cativa copii ca si el are in continuare
parte de o calatorie senzationala spre Polul Nord ce-i va schimba viata
pentru totdeauna.
12. Bad Santa
Si pentru ca si de Craciun ne intrebam si ne place sa facem haz de
necaz, in top a intrat si un Mos Craciun altfel decat cel cu care ne
obisnuisem: unul, de data aceasta, mahmur si vicios care nu se lasa
impresionat de atmosfera de Craciun. Mosul cel rau nu este altceva decat
un spargator de seifuri si ii place sa dea cate o spargere in Ajunul
Craciunului. Insa, anul acesta, va trebui sa infrunte mai multe obstacole
printre care si convingerea unui baietel de 8 ani ca el este adevaratul Mos
Craciun.
11. Die Hard 2
Aici m-am oprit fara nici o urma de indoiala. In ciuda a orice, prima parte a
celebrei serii Die Hard ar putea fi deja considerat un “clasic” al Craciunului.
Are de toate de la zapada, atmosfera de sarbatoare, cadouri pana la
actiune si adrenalina. In Ajunul Craciunului, un grup de teroristi a pus
stapanire pe un aeroport international si tin ostatici mii de pasageri, iar
“nemuritorul” Bruce Willis se afla din nou la datorie pentru a proteja si salva
ostaticii.
10. Joyeux Noel
Filmul este inspirat dupa o poveste adevarata, care s-a petrecut in Ajunul
Craciunului in 1914, in timpul Primului Razboi Mondial in multe locuri
diferite de-a lungul liniei frontului.
In acel Ajun de Craciun inimaginabilul s-a intamplat: armele au fost lasate
in transee si s-au facut pasi catre "inamici" pentru a le strange mainile, a
schimba tigari sau cate o bucatica de ciocolata si a-si ura unul altuia
"Craciun Fericit!"...
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9. Home Alone
Filmul de care nu scapam in nici un an si pe care il vom gasi pe un post
TV in orice ordina am butona, este un film ce poate fi vazut la orice varsta
in Ajunul oricarui Craciun: primul Home Alone. Lasat din greseala in urma
deoarece familia sa se grabea sa plece in vacanta de Craciun, Kevin, in
varsta de 8 ani, isi gaseste de lucru decorand casa de sarbatori. Dar el nu
decoreaza camera cu beteala si alte ornamente. Doi hoti cu pretentii
incearca sa intre, dar manevrele lui Kevin le incurca planurile, baietelul
pregatind o gramada de capcane improvizate pentru a le ura bun venit!
8. The Muppet Christmas Carol
Re-ecranizarea clasicului Scrooge (1951), The Muppet Christmas Carol il
are ca protagonist pe Michael Caine intr-o exceptionala interpretare a lui
Ebenezer Scrooge. Alaturi de el intreg universul papusilor Muppet
(Kermit, Miss Piggy, Fozzie, etc) intra in scena, iar fantomele trecutului,
ale prezentului si cele ale viitorului creeaza o atmosfera greu de uitat.
7. The Nightmare Before Christmas
Jack Skellington este Rege al Halloween-ului. Plictisit si nefericit cu
“functia” de rege al dovleacului in regatul Halloween, Jack se decide sa
iasa in lume si astfel da peste Orasul Craciunului. Totul pare ametitor si
incantator pentru Jack, insa acesta nu intelege pe deplin conceptul de
Craciun. Se decide, totusi sa ia asupra lui Craciunului si slujba lui Mos
Craciun, dar hotararile lui nu sunt pe deplin acceptate si celorlalti le este
greu sa se acomodeze dorintelor lui Jack.
6. How the Grinch Stole Christmas
Inspirat dintr-o legenda americana, Grinch-ul spiridus, un duh rau al
sarbatori de Craciun, se furiseaza in ajun si incearca sa fure tot ce aduce
bucurie momentului. Spiridusul care uraste Craciunul decide sa sparga
sarbatoarea in oraselul Whoville.
Acest singuratic fara inima, locuieste intr-o pestera pe varful muntelui
Crumpit cu cainele sau Max. Se hraneste cu o cantitate enorma de suc
de salata verde, ulei de castor si lapte batut - totul pentru a-si prelungi
viata. Iritat de festivitatile de Craciun, el conspira pentru a-i priva de zarva
sarbatorii pe locuitorii asezarii, insa stralucirea si spiritul Craciunului
inseamna mult mai mult decat jucarii si ornamente.
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5. Rudolph, the Red-Nosed Reindeer
Sam, omul de zapada, ne spune povestea lui Rudolph, un ren tanar cu
nasul rosu care a fost alungat de la jocurile renilor. Face echipa cu elful
Hermey care isi doreste sa fie dentist si Yukon Cornelius. Impreuna
acestia isi doresc sa gaseasca un loc in care vor fi acceptati asa cum
sunt. Intorcandu-se la Polul Nord pentru a cere ajutorul lui Mos Craciun,
Rudolph da peste sania acestuia impotmolita. acesta este momentul in
care Mos Craciun are o idee stralucita in legatura cu Rudolph.
4. A Charlie Brown Christmas
Charlie Brown este frustrat datorita materialismului din jurul Craciunului si
se plange ca nimeni nu mai recunoaste adevaratul spirit al Craciunului.
Ocupandu-se de aducerea bradului pentru concursul de Craciun, Charlie
Brown se decide, astfel, sa incerce sa le arate celor din jur care este
adevartul spirit al Craciunului.
3. Miracle on 34th Street
Un adevarat clasic, Miracle on 34th Street, este povestea lui Doris care
incearca sa angajeze un Mos Craciun pentru magazinul la care lucreaza.
Kris Kringle este cel care atrage atentia lui Doris, sceptica in legatura cu
ce sustine Kris. Acesta spune ca este adevaratul Mos Craciun si incearca
sa demonstreze asta chiar la tribunal. Va fi nevoie de un adevarat miracol
pentru Kris sa castige aceasta demonstratie.
2. Scrooge
Adaptarea romanului lui Charles Dickens, A Christmas Carol, Scrooge
este de pe acum un clasic al serilor de Craciun. Filmul este povestea lui
Ebenezer Scrooge, un batran rautacios, zgarcit si lipsit de suflet. In Ajunul
Craciunului, acesta va descoperi ce inseamna a trai cu adevarat cu
ajutorul fantomelor ce ii vor prezenta trecutul, prezentul si viitorul sau.
1. It's a Wonderful Life
Unul dintre filmele favorite ale tuturor timpurilor, atat in viziunea publicului,
cat si in opinia criticilor de film, It's a Wonderful Life il are in prim plan pe
George Bailey, un barbat care si-a dedicat actiunile orasului sau si care
acum se afla in prag de sinucidere datorita unui imprumut foarte mare.
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Ingerul sau pazitor, Clarence se decide sa i se alature in seara de
Craciun pentru a ii arata cat de important este atat pentru ce a realizat,
cat si pentru cei din jurul sau si ca nu merita sa isi puna capat vietii. In
fond, ceea ce are el este o viata minunata.
Taguri articol: Craciun, It's a Wonderful Life, Scrooge, Miracle on 34th Street,
A Charlie Brown Christmas, Rudolph the Red-Nosed Reindeer,

serviciu oferit de GWP Entertainment

tvfan
http://www.gwp.ro

24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

24/7 Timisoara

1 of 1

