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War and peace 1966 full movie

Feb 19, 2007 Tolstoy philosophy, epic panoramas of the landscape, and upper class human drama from early 1800's Russia combine in this nearly 7 hour four part film. Film 1 Andrei Bolkonsky This part is itself split into two parts as well, but both focus on Prince Andrei Bolkonsky. He has lived a privileged existence with his sister under his father's
harsh and disciplined hand. Prince Bolkonsky finds out that his wife is pregnant just as he is preparing to leave for war. His father does care and wishes that Andrei would stay safe at home, but Andrei wishes to make a name for himself through his own work leading men into battle. Pierre Bezukhov is also introduced as played by the director of the
picture, Sergei Bondarchuk. Pierre is friends with Prince Andrei and they often go for walks talking about the meaning of life and the purpose of war. Pierre serves as our narrator for much of Tolstoy's philosophical observations, but we also hear the interior monologue of several characters as they ponder things and make decisions. Pierre openly
describes himself as the illegitimate son of a wealthy Count or some such nobility. He doesn't see the point of going off to fight Napoleon. He feels he doesn't quite fit in to the rest of the upper crust society. Bondarchuk plays him appropriately as an awkward melancholy fellow who is the main connecting thread through the length of the film. Pierre is
related to the Rostova family, the other main players in the story. We briefly meet Natasha Rostova in this part as an energetic, playful young girl. We jump back and forth from the festivities and grandly decorated homes of the well-to-do to the dirt and smoke and death of the battlefields. Andrei and Pierre both lose their wives, but in different ways.
They end up by expressing philosophies about the purpose of life that are at odds with each other until Prince Andrei sees what the oak tree has to teach us. This movie has amazing period detail. This is a great piece of Russian literature adapted into an epic movie by Russian filmmakers, and so a lot of effort has been put into all the performances to
bring this time in history to life. This movie has absolutely awe inspiring panning and tracking shots. The scenes that take place in locations of a grand scale are shot with seemingly never ending fluid camera movement! Film 2 Natasha Rostova As you would guess, this part is focused on Natasha. She has grown up a little bit, but is still quite giggly
and childish. She is a debutante at her first ball where she worries that no one will ask her to dance. Finally Pierre suggests that Prince Andrei dances with her. They share a magical dance and fall madly in love. But it takes months for Andrei to come to call at the Rostova house. When Natasha is at her wits end and the Prince finally shows up, he is
concerned because she is so much younger than he is and has hardly experienced life, so he determines to wait a YEAR before marrying her. This only drives the girl more crazy. When Natasha is confiding to her mother she acts so young. I would call it something more annoying than charming, which is how she describes herself. I can kind of see why
Andrei's romantic passion has cooled a bit and his reasons for wanting to wait. When Natasha goes to see a ballet, the picture gets a little surreal and I had trouble following exactly what was going on. Well, eventually Natasha shows how easily love can change by falling for another dashing young man in a uniform. This part ends with a little poetry
about a comet as the war of 1812 starts to get under way. Again we are treated to sweeping camera work and plenty of artistic flourishes. Film 3 1812 Prince Bolkonsky's father begins to go demented because Napoleon and the French keep advancing through Russia. The senior Bolkonsky feels his soul and the mother country Russian die as one.
Pierre and Natasha share a moment where it is obvious something more could develop between them if circumstances were different. But then it is off to war with Kutuzov taking a larger role in the story. Prince Bolkonsky has taken a more active role leading a battalion of soldiers instead of being an aid to the general. Pierre finally becomes curious
about war and shows up on the battlefield in a gentleman's dress white suit. The horrors of war are stunningly captured in yet more epic panoramas of fire, smoke, horses, and men. Pierre and Prince Andrei do have one final conversation before the big battle, in which I found Andrei's dialogue to be movingly poetic. "War is not a polite recreation, but
the vilest thing in life. And we ought to understand that and not play at war. We ought to accept it solemnly as a fearful necessity. Enough lying: if it's war, then it's war and not a game. They meet together to murder one another, as we shall do tomorrow; they slaughter and mutilate tens of thousands of men, and then offer up thanksgiving services
for the number of men they have killed, and even add to it in the telling, and glorify the victory, supposing that the more men killed the greater the achievement. One who succeeds in killing the most people, gets the greatest rewards. How God can look down from above and hear them?" Though the Russians had great losses, Tolstoy writes that they
won metaphorically. Our narrator believes that through the men's love of their country and their fighting at Borodino, which led to the turn around in Napoleon's success, that they were victorious. This is the shortest part with the least amount of one on one relationship drama. Film 4 Pierre Bezukhov So, God and Country! Though Tolstoy's words try
to suggest that this story is about all of humanity, about life, in the previous parts, I didn't really see it as anything other than a polemic against Napoleon and a defense of faith and nationalism. That is until this conclusion constructed by the filmmakers. Kutuzov struggles with thoughts of failure. Prince Andrei faces death and he and Natasha
rediscover their love for each other. The French invade Moscow and plunder everything. As the ash is whipped around by the wind and flames when Moscow burns down, you can feel your eyes watering as you see it all through Pierre. Pierre finally fights for something and nearly faces death, but comes to appreciate life in more than an intellectual
way. Winter brings the end of the war because the French aren't accustomed to the extreme weather and the Russian soldiers are compassionate to the French survivors. A sense of brotherhood between soldiers from the opposing countries is shown. There are a few more beautifully surreal dream-like sequences. Triumphant symbolism of waters,
clouds, fields of grass, forests of rustling trees, and general nature are used to portray a celebration of life! Tolstoy's words conclude with, "My idea, in its entirety, is that if vile people unite and constitute a force, then decent people are obliged to do likewise; just that." The three leads are excellent. The supporting characters and bit parts are all
believable. The music is grand. Sure it is long. It takes quite a commitment of time and energy to get through all the melodrama and deliberate pacing, but it is a rewarding story. My favorite special features on the 5 DVD set are the interview with cinematographer Anatoly Petritsky and the Making the Film documentary. There are many many special
features from set design illustrations to text giving some important historical context. Well worth it, if you have the time and patience. Cinematographer Anatoly Petritsky talks about the innovative camera work that made some of War and Peace’s most ambitious sequences possible. Guerra e Paz Voyna i MirВойна и Mир Pôster promocional da
primeira parte União Soviética1966 & 1967 • cor • 431 min Direção Sergei Bondarchuk Produção Viktor TsirgiladzeNikolai IvanovG. MeerovichV. Krivonoschenko Roteiro Sergei BondarchukVasili Solovyov Baseado em Voyna i Mir, de Liev Tolstói Elenco Ludmila SavelyevaSergei BondarchukVyacheslav Tikhonov Gênero filme de guerrafilme de
dramafilme de romanceficção histórica Música Vyacheslav Ovchinnikov Direção de fotografia Alexander ShelenkovYu-Lan ChenAnatoli Petritsky Direção de arte Mikhail BogdanovAleksandr DikhtyarSaid MenyalshchikovGennadi Myasnikov Figurino Vladimir BurmeisterNadezhda BuzinaMikhail ChikovaniV. Vavra Edição Tatiana Likhacheva
Companhia(s) produtora(s) Mosfilm Lançamento I: 14 de março de 1966II: 20 de julho de 1966III: 21 de julho de 1967IV: 4 de novembro de 1967 Idioma língua russalíngua francesalíngua alemã Orçamento руб 8.291.712 Guerra e Paz[1][2] (em russo: Voyna i Mir; cirílico: Война и Mир) é um filme soviético adaptação do romance epônimo escrito por
Liev Tolstói, lançado em quatro partes entre 1966 e 1967. Sergei Bondarchuk dirigiu, coescreveu e estrelou os filmes como Pierre Bezukhov. O elenco principal também tem Ludmila Savelyeva como Natasha Rostova e Vyacheslav Tikhonov como Andrei Nikolayevich Bolkonsky. O filme foi produzido pela Mosfilm entre 1961 e 1967 com um grande
apoio das autoridades soviéticas. Com um custo de 8 291 712 rublos soviéticos – 9 213 013 dólares em valores de 1967, ou aproximadamente 67 milhões em valores de 2011 – Voyna i Mir foi o filme mais caro já produzido na União Soviética. Ao ser lançado, ele foi um enorme sucesso de público, atraindo mais de 135 milhões de espectadores. Voyna i
Mir venceu o Grand Prix do Festival de Moscou, o Golden Globe Award de Melhor Filme Estrangeiro e o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Enredo I: Andrei Bolkonsky Na São Petesburgo de 1805, Pierre Bezukhov, o filho bastardo de um rico nobre, é apresentado a alta sociedade. O Príncipe Andrei Nikolayevich Bolkonsky, seu amigo, alista-se no
Exército Imperial Russo como ajudante do General Mikhail Kutuzov durante a guerra da Terceira Coligação contra Napoleão Bonaparte. Quando é reconhecido por seu pai, Bezukhov acaba chamando a atenção de Hélène Kuragin. Os dois se casam, mas ele descobre a infidelidade dela. Bolkonsky faz parte de uma campanha fracassada na Áustria,
participando da Batalha de Schöngrabern e da Batalha de Austerlitz. Ele é seriamente ferido e incorretamente dado como morto. Sua esposa acaba morrendo durante o parto. Bolkonsky volta para casa e conhece Natasha Rostova, a jovem filha de um conde. II: Natasha Rostova No final de 1809, Rostova faz seu baile de debutante. Bolkonsky se
apaixona e pede ela em casamento, porém o pai de Rostova pede para eles esperarem. O príncipe viaja para o exterior, e Rostova espera por ele. Porém, ela logo conhece Anatol Vasilyevich Kuragin e esquece Bolkonsky. No último minuto, ela se arrepende e abandona o plano de fugir com Kuragin. Bolkonsky descobre o caso e anúncia o fim do
noivado. Bezukhov declara seu amor por Rostova enquanto tenta acalmá-la. III: O Ano de 1812 O exército de Napoleão invade a Rússia. Kutuzov pede para Bolkonsky voltar ao exército, mas ele aceitará apenas um comando. Bezukhov é enviado para acompanhar o iminente confronto entre os dois exércitos. Ele se voluntaria para ajudar na artilharia
durante a Batalha de Borodino. A unidade de Bolkonsky espera na reserva, mas ele é atingido por um tiro de canhão. Kuragin e Bolkonsky são seriamente feridos. A exército francês emerge vitorioso e marcha para Moscou. IV: Pierre Bezukhov Enquanto Moscou é queimada pelo russos em retirada, os Rostovs fogem de sua propriedade e, no caminho,
levam vários soldados feridos com eles. Sem a família saber, entre esses soldados está Bolkonsky. Bezukhov, vestido de civil, tenta assassinar Napoleão mas é feito prisioneiro. Depois dos franceses serem forçados a se retirar, ele marcha junto com a Grande Armée durante meses até ser libertado por um atque surpresa dos russos. Os franceses são
derrotados por Kutuzov na Batalha de Krasnoi. Bolkonsky é reconhecido e levado até sua propriedade. Ele perdoa Rostova em seu leito de morte. Ela reencontra Bezukhov e os dois se casam enquanto Moscou é reconstruída. Elenco Ludmila Savelyeva como Natasha Rostova Sergei Bondarchuk como Pierre Bezukhov Vyacheslav Tikhonov como Andrei
Nikolayevich Bolkonsky Oleg Tabakov como Nikolai Rostov Irina Skobtseva como Hélène Kuragin Anatoli Ktorov como Nikolai Bolkonsky Sergei Yermilov como Petya Rostov Vasily Lanovoy como Anatol Vasilyevich Kuragin Anastasiya Vertinskaya como Lisa Bolkonskaya Viktor Stanitsyn como Ilya Rostov Oleg Yefremov como Fedor Dolokhov Antonina
Shuranova como Maria Bolkonskaya Kira Golovko como Natalya Rostova Boris Smirnov como Vasili Kuragin Boris Zakhava como Mikhail Kutuzov Irina Gubanova como Sonya Rostova Nikolai Tolkachev como Kyril Bezukhov Edvard Martsevich como Boris Drubetskoy Dzhemma Firsova como Katishe Mamontova Giuli Chokhonelidze como Pyotr
Bagration Aleksandr Borisov como "Tio" Rostov Mikhail Khrabrov como Platon Karataev Vadim Safronov como Francisco I da Áustria Nikolai Rybnikov como Vasily Denisov Nikolai Trofimov como Tushin Yelena Tyapkina como Akhrosimova Viktor Murganov como Alexandre I da Rússia Vladislav Strzhelchik como Napoleão Bonaparte Herberts
Zommers como Levin August Larisa Borisenko como Bourienne Jānis Grantiņš como Ludwig von Wolzogen Nikolai Bubnov como Karl Mack von Leiberich Georgy Millyar como Morel Dz. Eizentāls como Carl von Clausewitz Angelina Stepanova como Anna Scherer Jean-Claude Ballard como Ramballe Galina Kravchenko como Marya Karagina Erwin
Knausmüller como Franz von Weyrother Nonna Mordyukova como Anisya Boris Molchanov como Louis Nicolas Davout Mikhail Pogorzhelsky como Mikhail Barclay de Tolly Lev Polyakov como Jacques Lauriston Leonid Vidavsky como Paisi Kaysarov Rodion Aleksandrov como Alexander Balashov Valeri Yeremichev como Alexander Ostermann-Tolstoy
Produção Início Em agosto de 1959, estreou na União Soviética o filme ítalo-americano Guerra e Paz, dirigido por King Vidor, atraindo 31,4 milhões de espectadores e sendo muito aclamado. Com a aproximação do aniversário de 150 anos da invasão francesa de 1812 e o grande sucesso mundial do filme de Vidor – em uma época que os Estados
Unidos e a URSS estavam lutando por prestígio – Yekaterina Furtseva, ministra da cultura soviética, começou a plenajar uma adaptação nacional do romance épico de Liev Tolstói.[3] Uma carta aberta foi enviada a imprensa soviética, assinada por muitos cineastas do país, afirmando que "é uma questão de honra para a indústria cinematográfica
soviética, produzir um filme que ultrapassará o ítalo-americano em mérito artístico e autenticidade".[4] De acordo com a revista alemã Der Spiegel, o filme seria um "contra-ataque" ao longa de Vidor.[5] Vários proeminentes diretores soviéticos se apresentaram durante o ano de 1960 se oferecendo para comandar o projeto. Entretanto, logo o único
candidato viável remanescente era Ivan Pyryev. Já que sua escolha para o projeto parecia certa, vários oficiais do ministério da cultura ofereceram o trabalho a Sergei Bondarchuk, que no ano anterior havia terminado sua estreia na direção, Sudba Cheloveka. Bondarchuk não havia tentado conseguir o trabalho e só ficou sabendo da proposta quando
lhe foi enviada uma carta do ministério. Ele concordou em aceitar o projeto se Pyryev estivesse de acordo.[6] O autor Fedor Razzakov acredita que o convite a Bondarchuk foi orquestrado pelos vários inimigos de Pyryev, que estavam determinados a impedir que ele conseguisse um projeto tão lucrativo; no início de fevereiro de 1961, um carta de
apoio a Bondarchuk foi enviada ao ministério, assinada por várias importantes figuras do cinema soviético. No início, Furtseva determinou que os dois candidatos filmariam um piloto que seria exibido para uma comissão. Porém, Pyryev logo retirou-se da competição. Razzakov acredita que ele fez isso ao perceber que suas chances eram pequenas.
Bondarchuk, cuja carreira havia começado no Degelo de Khrushchov, representava uma geração de jovens diretores apoiados pelo Kremlin de Nikita Khrushchov para substituir os antigos cineastas da era Stalin. No final de fevereiro, após a aprovação de Pyryev, a ministra realizou uma reunião confirmando Bondarchuk como o diretor.[7]
Desenvolvimento O roteiro de Bondarchuk. Em 3 de abril de 1961, Vladimir Surin, diretor geral da Mosfilm, enviou uma carta a Furtseva pedindo sua aprovação para início dos trabalhos no roteiro em três partes para Voyna i Mir e 150 mil rublos de financimento. Um mês depois a ministra respodeu, autorizando o início do processo de adaptação e
garantindo 30 mil rublos. A pré-produção do longa começou no mesmo dia.[8] Bondarchuk contratou o dramaturgo Vasily Solovyov para ajudá-lo na composição do roteiro. Mais tarde, os dois mudaram a premissa original e decidiram adaptar o livro em quatro partes.[9] Eles escolheram excluir várias histórias menores de Tolstói para não deixar o
filme muito pesado; episódios que focavam-se em Nikolai Rostov e Maria Bolkonskaya foram quase totalmente retirados, e a história de Anatol Kuragin recebeu um tratamento um pouco melhor. As opiniões filosóficas e históricas de Tolstói mal foram mencionadas.[10] A direção da Mosfilm aprovou o roteiro finalizado em 27 de fevereiro de 1962. Em
20 de março, em um plenário do Ministério da Cultura, Furtseva também aprovou o roteiro e pediu que todas as agências competentes auxiliassem os produtores. Isso incluia o Ministério da Defesa, considerado de grande importância para dar apoio ao projeto.[9] Os produtores nomearam três conselheiros militares: o Almirante Vladimir Kurasov foi o
principal consultor do filme, e o Almirante Markian Popov também ajudou.[11] O Tenente-General Nikolai Oslikovsky foi trazido como especialista em cavalaria. O exército soviético forneceria milhares de soldados como figurantes durante as filmagens.[4] Mais de quarenta museus[12] contribuíram com artefatos históricos, como candelabros, móveis
e talheres, para criar uma representação realista da Rússia do século XIX. Milhares de figurinos foram costurados, a maioria uniformes de diferentes tipos usados durante as Guerras Napoleônicas,[13] incluindo onze mil shakos.[4] Sessenta canhões obsoletos foram adquiridos e 120 vagões e carros foram construídos especialmente para a produção.
[12] Antecipando a necessidade de cavalarias, o produtor Nikolai Ivanov e o General Osilkovsky começaram a procurar cavalos apropriados. Apesar das formações de cavalaria terem sido abolidas há muito tempo no exército, várias unidades do Distrito Militar Transcaucasiano e do Distrito Militar do Turquestão mantinham artilharias de montanha
puxadas a cavalo. Além disso, o Ministério da Agricultura emprestou novecentos animais[8] e a polícia de Moscou organizou um destacamento de seu regimento montado.[4] Os produtores também precisavam de cães de caça para a caçada de lobos na propriedade dos Rostov. Inicialmente a equipe planejou usar borzois, como a cena é descrita no
livro. Dezesseis animais foram adquiridos a partir de vários donos particulares, porém os cachorros não tinham nenhuma experiência em caçadas e eram difíceis de comandar. Eventualmente, o Ministério da Agricultura emprestou sabujos para caçarem os lobos – providenciados pelo departamento zoológico do Estúdio Estatal para Ciência Popular no
Cinema.[14] Seleção de elenco Bondarchuk começou a realizar testes de elenco em maio de 1961. Oleg Strizhenov recebeu o papel principal do Príncipe Andrei Bolkonsky. Porém, em 1962, pouco antes do início das filmagens, Strizhenov mudou de ideia depois de ser aceito no Teatro de Arte de Moscou. Bondarchuk reclamou no Ministério da Cultura.
Furtseva conversou com o ator, mas não conseguiu fazê-lo mudar de ideia. O diretor então contratou Innokenty Smoktunovsky, que deveria estrelar o filme Gamlet de Grigori Kozintsev. Smoktunovsky aceitou a oferta de Bondarchuk após algumas deliberações, porém Kozintsev usou sua influência no ministério para conseguir o ator de volta.
Vyacheslav Tikhonov então recebeu o papel como última opção. Ele começou a atuar no filme em dezembro de 1962, três meses após o início das filmagens.[15] Bondarchuk queria que o personagem Pierre Bezukhov tivesse grande força física, de acordo com a descrição de Tolstói. Dessa forma, ele oferceu o papel ao halterofilista Iuri Vlassov,
chegando até a ensaiar com ele. Vlassov logo desistiu, dizendo ao diretor que não tinha talento para a atuação.[16][17][18] Bondarchuk então se escalou como o protagonista. Irina Skobtseva, sua esposa, interpretou Hélène Kuragin, a primeira esposa de Bezukhov. Durante a produção das partes três e quatro, o jornalista Iuri Devochkin substuiu o
diretor em várias cenas.[17] Portal do cinema Portal da União Soviética Referências ↑ «Guerra e Paz». no AdoroCinema ↑ «Guerra e Paz». no CineCartaz (Portugal) ↑ Razzakov 2005, p. 6 ↑ a b c d Gnediskaya, Anastasia (21 de setembro de 2011). «Товарищ Кутузов, что-то стало холодать!». Moskovskij Komsomolets. Mk.ru. Consultado em 25 de
fevereiro de 2013 ↑ «Fünfte Fassung». Der Spiegel (em alemão). Spiegel.de. 20 de fevereiro de 1967. Consultado em 25 de fevereiro de 2013 ↑ Razzakov 2008, p. 74 ↑ Razzakov 2008, p. 75 ↑ a b Razzakov 2005, p. 224 ↑ a b Razzakov 2005, p. 225 ↑ Muskyi 2007, p. 274 ↑ Palatnikova 2010, p. 75 ↑ a b Drommert, René (30 de julho de 1965).
«Tauziehen auf den Moskauer Festspielen». Die Zeit (em alemão). Zeit.de. Consultado em 14 de março de 2013 ↑ Muskyi 2007, p. 275 ↑ Rtischeva, Natalia (1 de dezembro de 2010). «Николай Иванов: В моей биографии самое главное – «Война и мир».». Rodnaya Gazetta. Rodgaz.ru. Consultado em 24 de abril de 2013. Arquivado do original em
13 de outubro de 2012 ↑ Razzakov 2004, p. 18 ↑ Nekhamkin, Sergei (4 de agosto de 2011). «Зеленая точка». Argumenti Nedeli. Argumenti.ru. Consultado em 7 de julho de 2013 ↑ a b Razzakov 2004, p. 247 ↑ Palchikovsky, Sergei (29 de setembro de 2005). «Тарас Шевченко — автор эпопеи «Война и мир»». Pervaya Krimskaya Gazeta.
1k.com.ua. Consultado em 7 de julho de 2013. Arquivado do original em 13 de outubro de 2012 Bibliografia Muskyi, Igor (2007). Sto Velikikh Otechestvennykh Kinofilmov. [S.l.]: Veche. ISBN 978-5953323437 Palatnikova, Olga (2010). Neizvestnyi Bondarchuk: Planeta Geniya. [S.l.]: Exmo. ISBN 9785699449576 Razzakov, Fedor (2008). Naše
Ljubimoe Kino. [S.l.]: Exmo. ISBN 9785699268467 Razzakov, Fedor (2005). Naše Ljubimoe Kino… o Vojne. [S.l.]: Algoritm. ISBN 9785699128822 Razzakov, Fedor (2004). Naše Ljubimoe Kino - Tajnoe stanovitsja javnym. [S.l.]: Algoritm. ISBN 9785926501428 Este artigo sobre um filme soviético é um esboço relacionado ao Projeto Entretenimento.
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