7. osztály

A CSILLAGOK HÁBORÚJA (STAR WARS) ZSÁNEREI ÉS HŐS ALAPTÍPUSAI

A VILÁGEGYETEM HARCOSAI
TUDOMÁNY ÉS FANTASZTIKUM

„Ez a film nem a jövőről szól. A Star Wars egy fantasy, ami sokkal közelebb áll
a Grimm fivérekhez, mint a 2001: Űrodüsszeiához. ”
GEORGE LUCAS
A Csillagok háborúja (Star Wars) eredetileg egy űropera-filmsorozat, amely George Lucas
filmrendező ötletein alapszik. A filmek cselekménye a „réges-régen, egy messzi-messzi
galaxisban…” élő szereplők történetét meséli el.
Az első filmet 1977-ben mutatták be a mozik Csillagok háborúja címmel (1981-ben Egy új
remény-re változott a címe), a film gyorsan a popkultúra megkerülhetetlen klasszikusává vált,
amely számos más filmre és tudományos-fantasztikus műre volt hatással. Az első filmet két sikeres
folytatás követte, az 1980-ban bemutatott A Birodalom visszavág, illetve az 1983-as A Jedi
visszatér, ez a három film alkotja az eredeti Star Wars trilógiát. Az eredeti trilógiát 1999 és
2005 között egy előzmény trilógia követte, amely megosztó reakciókat váltott ki mind a
rajongókból, mind a kritikusokból. 2015-ben A Jedi visszatér eseményei után játszódó újabb
trilógia vette kezdetét Az ébredő Erő című epizóddal. Az első nyolc film több Oscar-díj jelölést is
kapott, ám díjat csak az első két film nyert. A filmek hatalmas sikernek bizonyultak, az összes
bemutatott film együttvéve 8,5 milliárd dollár bevételt termelt a mozik kasszáinál, ezzel a Star
Wars második legjövedelmezőbb filmsorozat a Marvel Cinematic Universe filmjei mögött.

ELŐZMÉNY, KÖVETKEZMÉNY ÉS
RÉSZLETEZÉS
Eddig két antológia film készült el, ezek a Zsivány Egyes
(2016) és a Solo: Egy Star Wars-történet (2018).

Napjainkra a filmeken kívül könyvek, televíziós
sorozatok, számítógépes és videójátékok, témaparki
látnivalók, vidámparkok, képregények együttesen
birtokolják a Star Wars nevet, ezzel is hozzájárulva a
filmek világának fejlődéséhez, bővüléséhez. A
filmsorozat birtokolja a legsikeresebb filmes
merchandising Guinness-rekordját. 2015-ben a Star
Wars márka értékét 42 milliárd dollárra becsülték.

Jedik, szithek és fénykardok

Halálcsillag

MI IS AZ ŰROPERA?
•

Az űropera a science fiction egy alfajtája, ami a lovagregényes, gyakran
melodrámai kalandot helyezi előtérbe. Főleg vagy teljes mértékben a világűrben
játszódik, így nagyrészt fejlett technológiát és képességeket birtokló ellenfelek
csapnak össze benne. A kifejezésnek semmi köze a zenéhez, és hasonló a
szappanopera kifejezéshez. Az űropera sajátossága, hogy a szereplők, csaták,
hatalmak, látványvilág és témák sokszor eléggé nagyarányúak.
Néha az űropera kifejezést pejoratív értelemben is használják, hogy rossz minőségű
science fictiont jelöljenek meg vele, de gyakrabban használják értékítélet nélküli
értelemben.
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LEGISMERTEBB SZEREPLŐI

Luke
Skywalker
Darth Veder és a
rohamosztagosok

Han Solo és
Csubakka
Leia Organa hercegnő

A SZUPERHŐSÖK VILÁGÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI
• Melyek a szuperhősök tulajdonságai?
• Milyen világban élnek? Mi jellemzi életüket? Mi az, ami folytonos benne?
• Mi ellen folytatnak örökös háborút?
• Kik és milyen tulajdonsággal rendelkeznek legfőbb ellenfeleik?
• A harcaikban milyen tudományos és technikai vívmányok állnak
rendelkezésükre?

HÁZI FELADAT:
A csillagok háborújának
szereplőjeként, kivel
azonosulnál?
Köszönöm a figyelmet!
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Végül, a lenyugvó nap(ok)
sugarába elvonul a hős…

