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O recenzie sincera. Merita sa vezi filmul DUNE?
Dupa o incercare indrazneata, dar din pacate nereusita, de a ecraniza povestea
DUNE in 1984, capodopera lui Frank Herbert a mai primit o noua sansa.
Filmul Dune debuteaza zilele acestea in cinematografele din toata lumea, iar
asteptarile sunt foarte sus. Voi incerca prin acest text sa raspund sincer la o
intrebare pe care atat fanii cartii Dune cat si simplii oameni ce vor sa mearga
intr-o dupaamiaza la cinema si-o pun: "Merita sa vad filmul DUNE?"
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Cum a aparut univerul DUNE?
Dune nu este doar un film, la baza sa sta o serie de carti, despre care pot spune cu sinceritate ca
sunt o capodopera. Dune, prima carte a seriei, a vazut lumina tiparului in 1965 si a fost scrisa de
Frank Herbert. Frank Herbert(1920-1986), un rebel ce nu si-a terminat studiile fiindca dorea sa
merga doar la cursurile ce ii placeau, a lucrat in prima parte a vietii in presa. in ziarele vremii
Herbert a publicat si primele sale povesti SF, dar si observatii despre ecologie, una dintre
pasiunile sale.
Ecologia a fost cea care a servit ca punct de plecare pentru carte. Dune cu planeta sa Arrakis a
incoltit pentru prima data in mintea lui Frank Herbertcand a studiat desertul din Oregon, SUA. in
varsta de 39 de ani atunci, el a propus solutii pentru a opri extinderea fenomenului de
desertificare a zonei. Ideea de a trasforma desertul arid si lipsit de vegetatie in ceva verde si plin

de viata este un aspect ce se gaseste obsesiv in carte. Documentarea secretelor desertului a
durat mai multi ani, iar in acesta perioada Herbert sa bazat in mare pe banii obtinuti de sotia lui.
Cartea a trecut prin mainile multor editori inainte de a fi acceptata. Dupa publicare, in 1965,
cartea SF s-a bucurat de succes atat in zona criticilor cat si a publicului comercial, dar nu
suficient pentru a ii oferi lui Herbert sansa de a fi scriitor full time. Cartea va creste in anii urmatori
si va fi urmata de Mantuitorul Dunei(1969), Copiii Dunei(1976), imparatul-zeu al Dunei(1981),
Ereticii Dunei(1984) si Canonicatul Dunei(1985). Opera lui Herbert a fost continuata si dupa
moartea sa de fiul sau, Brian Herbert si scriitorul Kevin J. Anderson. DUNE este un punct de
temelie al genului SF, dar si Fantasy. Influentele operei lui Herbert se simt de la ultra-cunoscuta
serie Star Wars pana la The Wheel of Time sau Game of Thrones. Scurta poveste a filmului:
Fara spoliere Povestea din Dune ne duce intr-un viitor indepartat. Omenirea a colonizat planete,
iar la conducerea universului cunoscut se afla un imperiu. Pe tron se afla imparatul Padishah, dar
imperiul are si o serie de case mari. Filmul se centreaza pe disputa dintre casele Atredis si
Harkonnen, in care si imparatul alege o tabara. in Dune calatoriile spatiale de lunga distanta sunt
posibile, dar pentru acestea este nevoie de mirodenie. Mirodenia se gaseste doar pe planeta
Arrakis, iar cine controleaza acesta planeta poate obtine venituri considerabile. in contextul
acesta plecarea subita a Casei Harkonnen de pe planeta si aducerea casei Atredis pare mai mult
ca sigur o capcana.
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