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Immortals (Immortals, EUA, 2011), é um filme que tenta ir como resultado de 300 (300, EUA, 2007) e Troy (Troy, EUA, 2004), buscando explorar temas gregos. Mas acredito que esqueceram de avisar os produtores que os direitos autorais sobre temas mitológicos expiraram, e que o roteiro da história de Homero, Hesísio ou qualquer outro autor clássico grego não gera o
processo. Só isso explica tantas mudanças na história já são conhecidas, e que cenas de ação, sexo e violência são suficientes para atrair o público. Por que eu digo isso? Eu não poderia reconhecer no filme qualquer um dos personagens da mitologia grega que eu conheço. Eu superei alguns dos pontos que me chamaram a atenção e fiz uma breve comparação. Teseu, que na
mitologia grega é filho de uma princesa com o rei de Atenas (ou Poseidon, de acordo com algumas versões), neste filme é filho de uma mãe solteira, perseguido por toda a aldeia, que sabe lutar e é chamado de camponês. E ele é ateu. Algo inimaginável para uma história que acontece no que seria uma antiguidade mitológica. Na antiguidade clássica, como o homem não era
um religioso quente, ele não teria dúvidas sobre a existência de uma ou mais didades. Mas, voltando ao filme, Tsemus encontra a profecia de Phaedra, que o ajuda a escapar dos inimigos junto com o ladrão. O padre e outro escravo/guerreiro também escapam, aparentemente para cumprir alguma cota de extras mínimos. Não há indicação de que em algum momento este
Henus se tornará um grande herói de Atenas, que participa de inúmeras aventuras e diretor de grandes coisas. É apenas um guerreiro, escolhido por zevs e destinado apenas a uma grande conquista. Por outro lado, temos Hyperion (que não tem nada a ver com o pai de Hélio Titã) em sua tentativa de libertar os titãs, conquistar todo o mundo grego e derrotar os deuses que ele
tanto odeia. Todos os seus guerreiros usam máscaras. E é aí que a coisa mais próxima de Minotauro aparece na história: um guerreiro que usa uma máscara de touro com chifres enormes e, claro, derrotou Bynus. Nenhuma ajuda de nenhuma princesa e sua lã sinof. Os deuses estão relutantes em interferir com o que está acontecendo com a humanidade, referindo-se a uma
lei que ditará a não intervenção. Eles só podem intervir diretamente se os Titãs forem libertados, caso contrário, serão punidos. O que você quer dizer? Zeus está matando os outros deuses do Olimpo? De onde eles tiraram isso? Se há uma coisa que você não pode acusar os deuses gregos de ignorar as pessoas. A intervenção na vida cotidiana e até na guerra é retratada em
quase todas as histórias. Sem mencionar as incontáveis crianças que tiveram com as pessoas. Para completar as referências mitológicas há um artefato místico, o Arco de Epira, que é tão forte que pode libertar os titãs de sua prisão em Tartare. Não encontrei nada em Épiro na mitologia. Esta é uma referência ao Arco de Hércules, que após a morte do herói foi herdado pelos
Fiócitos e teria jogado papel na vitória dos gregos sobre Tróia. Suas flechas foram envenenadas pela hidra de sangue da Hidra. torna-os mortais. Nada como a energia da flecha no filme. O que mais posso dizer sobre esse filme? Achei o roteiro confuso. Só no final parece fazer algum sentido. Muitos itens são apresentados aleatoriamente e/ou erroneamente. Qualquer um que
entenda um pouco disso da mitologia grega fica espantado com o que parece. Aqueles que não entendem, podem gostar da cena de uma luta. Não posso dizer a eles para não assistirem. Muitas pessoas gostam da cena da luta e é bom que todos tenham uma opinião. Mas não vale um bilhete de filme, especialmente se for em uma sala 3D. Se você vê-lo no vídeo, vale a pena
notar o nome da maioria dos personagens que aparecem e fazem pesquisa mínima descobrirá um mundo extremamente interessante. E completamente diferente do apresentado. FICHA TÉCNICA Diretor: Tarsem Singh Estrelando: Henry Cavill, Stephen Dorff, Isabel Lucas, Freida Pinto, Luke Evans, Kellan Lutz, John Hurt, Mickey Rourke Produções: Mark Canton, Ryan
Cavanaugh, Gianni Nannari Roteiro: Charles Parlapanides, Vlas Parlapanides Foto: Brendan Galvin Trilha sonora: Ano: 201 1 País: USA Gênero: Color Adventures: Distribuidor colorido: Imagem Movies Studio: Universal Pictures/Relativity Media/Atmosphere Entertainment MM/Hollywood Gang ProductionsAutor: Nilda Alcarinkyu (@nildaalcarinque)Trailers Mitologia é um tema
fascinante, e é esse fascínio que justifica muitas das mitologias gregas existentes. Alguns deles são muito verdadeiros, outros são simplesmente inspirados por mitos. No entanto, não há como negar que desde a infância vemos desenhos e filmes sobre o tema. Se você está tão longe, é porque você quer aumentar sua lista de filmes e nós queremos ajudá-lo. É por isso que
listamos 12 dos melhores filmes da mitologia grega. Prepare pipoca e aproveite seu tempo curtindo a 7ª arte. Hércules (1997) Como dissemos, desde a infância vemos em nossos pequenos dias sobre a mitologia grega, nem mesmo sabendo o que é. Afinal, os desenhos muitas vezes contam essas histórias, mas as estudamos apenas desde a velhice. A animação de Hércules
de 1997 é um exemplo dessas histórias que fizeram parte de nossa infância. Quero dizer, se você fosse uma criança nos anos 90, se não fosse, vale a pena dar uma olhada. É por isso que decidimos começar com esta nomeação. Hércules é um semideus dos filhos de Zevs e foi capturado como filho de Aida. Esta captura ocorreu porque Aides queria tomar o lugar de Zeus.
Depois disso Hércules foi forçado a viver entre os mortais como meio homem e meio deus. Na adolescência, Hércules deve realizar um rito de passagem na Terra para provar que ele é digno de viver com os deuses do Monte Olimpo. Ele tem a ajuda de seu assistente Filoctetes durante sua jornada. Para fazer isso, Hércules deve aprender a usar seus poderes para derrotar
uma série de criaturas malignas. Uma característica marcante desta animação são as músicas e musas, sempre presentes nos mitos e fornecidos Filmes de mitologia grega como este. Hércules (2014) No entanto, a história de Hércules não só inspirou animação, mas há muitos outros filmes da mitologia grega sobre ele. Neste filme, Hércules (Dwayne Johnson) sofre por 400
anos pela perda de toda sua família. Além disso, depois de ter realizado doze trabalhos conhecidos em seu mito, ele conhece seis pessoas sanguinárias e impiedosas, juntando-se a elas. Ele faz isso para pegar novos desafios. Ele também quer qualquer trabalho que possa encontrar, desde que seja pago. Essas pessoas mataram várias pessoas no caminho para a glória na
região. E assim o Rei Trácia chama Hércules para treinar seu exército para transformá-los em verdadeiros mercenários. Este Hércules se afasta do que vemos na animação, mas traz a importância da fama de Hércules. Percy Jackson e o Ladrão de Relâmpagos (2010) Agora vamos falar sobre um filme que foi inspirado em um livro que foi inspirado na mitologia grega. Neste
filme, Percy Jackson (Logan Lerman) é um jovem que enfrenta desafios na escola. Esses problemas estão relacionados com o que você considera ser dislexia e déficit de atenção. Ele foi criado por sua mãe, Sally (Katherine Keener), e vive com seu devotado pai Gabe Ugliano (Joe Pantoliano). Depois de ser atacado durante uma excursão escolar, Percy descobriu que ele era
um semideus. Ele descobre que é filho do deus Poseidon (Kevin McKidd) com um homem, e que ele tem autoridade. Então ele foi levado para um acampamento de meio sangue, onde estará seguro. Lá seu mentor é Chiron (Pierce Brosnan) e continua a treinar para se tornar um grande guerreiro. No entanto, percy é dito ter roubado um feixe de zevs (Sean Bean) e isso pode
ser ouvido na guerra. Neste ponto, Aides (Steve Coogan) visita o acampamento e oferece a Percy uma troca: que ele entregue um raio (que não está com ele) em troca de ser sua falecida mãe. Ele então viaja para o Submundo, onde Aides e Perséfone (Rosario Dawson) vivem. Que o acompanha Grover e Annabeth Chase (Alexandra Daddario), uma poderosa guerreira que
conheceu no campo. LEIA TAMBÉM: Ataques de pânico noturno: como é superar? Imortais (2011) Neste filme, o Rei Hyperion (Mickey Rourke) está em busca do Arco epire. Este arco é uma arma poderosa que pode matar até os deuses. Para encontrá-lo, ele leva seu exército a todas as aldeias, deixando um rastro de destruição por onde passa. Neste, Hélio (Henry Cavill) vive
silenciosamente em uma pequena aldeia, presa em um lugar nas montanhas. Ele mora ao lado de sua mãe e de um cavalheiro (John Hurt), que tem sido seu guardião desde criança. No entanto, ele não sabia que o velho era na verdade o rei dos deuses. Ele veio para a Terra em forma humana porque acreditava em seu potencial. E quando as tropas do Hiperion chegam à
aldeia, matam a mãe de Eceya e o capturam. Em cativeiro, ele é entregue à morte. no entanto, ele recebe apoio de (Freida Pinto), uma visionária que também ficou presa e teve uma visão na qual Teseu é dona do cobiçado Arco de Epira. Troy (2004) É um dos filmes gregos da mitologia, que é inspirado na Ilíada Homero. Em 1193 a.C. Paris (Orlando Bloom) é um príncipe que
provoca a guerra da Essência contra Tróia. Ele consegue isso afastando Elena (Diana Kruger) de seu marido Menelau (Brendan Gleeson). Depois disso, começa uma batalha sangrenta, que dura mais de uma década. A esperança de Príamo (Pedro O'Toole), rei de Tróia, é vencer a guerra nas mãos de Aquiles (Brad Pitt). Mas não só porque a esperança também se enquadra
no filho de Aquiles Hector (Eric Bana). Elena Troy - Paixão e Guerra (2003) No entanto, os filmes relacionados à mitologia grega se assemelham a Tróia, apontamos para o filme Elena Troy - Paixão e Guerra 2003. Nele, Hecuba (Maryam d'Abo), rainha de Tróia, nasceu um filho chamado Alexandre. Mas Príama (John Rhys-Davies), o rei, chamou a atenção para as visões
provisórias de sua jovem filha Cassandra (Emilia Fox). Em uma dessas visões, ela diz que se a criança não tivesse sido morta, Tróia teria sido destruída pelo fogo. Portanto, Príama ordena que o criado jogue a criança do topo da montanha. No entanto, ele não tem coragem e joga a criança. O pastor cumprimenta a criança, o chama de Paris (Matthew Marsden) e o cria como
seu. Anos passam, e Paris se torna um jovem maravilhoso que cuida de um rebanho de cabras. Um dia ele tenta obter uma cabra, que na verdade foi manipulada por três deuses: Hera (Andrea Radutuyu), Atena (Gina Nalamlieng) e Afrodite (Emily Kosloski). Eles argumentaram entre si qual deles seria o mais bonito e escolheram Paris como juiz. Para ganhar, Hera promete-lhe
uma riqueza inimaginável. Atena disse que desistiria de suas vitórias para sempre. Finalmente, Afrodite lhe promete a mulher mais bonita do mundo: Elena (Sienna Guillory). Além disso, para convencê-lo, Afrodite força Paris a ter uma visão dela. Isso levará não só a uma história de amor, mas também a uma guerra sangrenta. Ulisses (1954) Em Ithaca, uma antiga cidade
grega, muitos aguardam ansiosamente o retorno do rei Ulisses (Kirk Douglas) e seus guerreiros da Guerra de Tróia. Entre eles estão sua devota esposa Penélope (Silvana Mangano) e seu filho Telêmah (Franco Interlengi). LEIA TAMBÉM: Como saber se ele gosta de mim se ela gosta de mim? No entanto, seus inimigos não querem esse retorno. Pediram a Penélope para dar
ao marido pelos mortos e ofereceram-lhe um novo casamento. Para fazer isso, ela deve escolher um dos pretendentes que se estabeleceram em sua casa após a partida de seu marido. No entanto, Penélope acredita que Ulisses voltará em breve. Então, para apaziguar os pretendentes agressivos, Penélope promete que vai se casar assim que terminar de tecer uma tapeçaria
grande. Esta tapeçaria retratava atos de bravura de Ulisses. No entanto, ele faz e o cancelamento de tecelagem e, assim, atrasando a conclusão de Mas ela sabe que o truque dela não vai funcionar para sempre. Odisseu (1997) É outro filme que trata da história de Ulisses / Odisseu. Aqui, dez anos depois, a Guerra de Tróia chega ao fim, e o herói de Odisseu (Armand Assante)
faz a viagem para casa. Ao longo do caminho, ele encontra criaturas mitológicas como deuses e outros inimigos poderosos. É também uma adaptação da história de Homer. Nele ele procura liberar a força e bravura do herói durante sua luta para voltar para casa. E nesta casa ele está esperando por sua amada Penélope (Greta Scacchi). Rage of the Titans (2010) Neste filme,
Percy (Sam Worthington) descobre que ele é o filho mortal de zevs (Liam Neeson). No entanto, Perez se recusa a aceitar tal condição. No entanto, sua cidade, Argos, está sob a ira dos deuses do Olimpo e a vingança de seu tio Aides (Ralph Fiennes). Portanto, para salvar a cidade, ele terá que enfrentar uma jornada perigosa. Nele, ele lutará com criaturas terríveis como
Medusa. Tudo isso para salvar meros mortais e a bela Andrômeda (Alexa Davalos) da vítima do monstro Kraken. Jason and the Argonauts (1963) é um dos poucos filmes mitológicos gregos baseados no mito grego de Jason. Aqui, voltando para sua casa de uma jornada de 20 anos, você precisa encontrar um casaco dourado mágico. Só então ele recuperará o trono. Para fazer
isso, ele lidera uma equipe que inclui Hércules para ir atrás do artefato. Eles enfrentarão enormes perigos como um gigante de bronze para isso. Além disso, há uma cena cult de esqueletos lutando com espadas. Esta cena se tornou eternizada na história do cinema e ainda é mencionada nas escolas de efeitos visuais. Alexandre (2004) Este filme mostra a história do Imperador
da Grécia: Alexandre. Sabe-se que aos 25 anos conquistou 90% do mundo. Foi Alexandre, o Grande, que liderou seu exército a 35.000 km em ataques e conquistas em apenas oito anos. Eles deixaram a pequena Macedônia, lutaram contra o poderoso Império Persa. Então eles foram para o Egito e finalmente chegaram à Índia. Mulher Maravilha (2017) Este é o filme perfeito
para quem ama a mitologia grega de filmes e quadrinhos. Nele, Diana Prince (Gal Gadot) é uma guerreira invencível treinada desde cedo para isso. E ela nunca saiu da ilha, onde é reconhecida como a princesa das amazonas. No entanto, o piloto Steve (Chris Pine) cai e cai em uma praia local. Nisso, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando por todo
o mundo e decide deixá-la em casa. Ela está fazendo isso porque tem certeza que pode parar o conflito. LEIA TAMBÉM: Entendendo a síndrome de Munchausen de uma vez por todas, apesar de seu caminho para acabar com todas as guerras, Diana está ciente da magnitude de seus poderes. Também descobre que sua verdadeira missão na Terra. Considerações finais:
Filmes de mitologia grega Esperamos que nossa lista de filmes de mitologia grega o ajude a expandir seu conhecimento. Deixe você se divertir e depois venha e diga O que você acha deles! Para aprender a aplicar conhecimentos como esse no cotidiano humano, aprenda sobre nosso curso de psicanálise clínica. É online e rico em conhecimento para você se candidatar pessoal
e profissionalmente também. Verificar! Verificar!
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