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Furtuna la palat
Este serialul sud-coreean istoric ce prezinta viata printului Lee San devenit ulterior
Jeongjo, al 22-lea rege al dinastiei Joseon. Acesta a ramas in amintirea oamenilor ca fiind
un monarh intelept, care a militat pentru valorile democratice. Jeongjo s-a dovedit a fi un
lider innascut, care a pus capat politicii partizane vicioase si a revitalizat economia
secolului XVIII datorita cunostintelor si intelepciunii sale. Serialul prezinta momentele
dramatice din viata regelui, incepand cu anii copilariei acestuia, dar si realizarile savantilor
vremii (Silhak) precum si oficialii de rang inalt care au contribuit la consolidarea regatului.
Apogeul artelor coreene a fost atins catre sfarsitul dinastiei Joseon (1392 - 1910) un
exemplu fiind fortareta Hwaseong, o realizare arhitecturala remarcabila. Oameni de seama
ai istoriei artei coreene (cum ar fi Park Ji-won, Lee Ick, Jung Yak-yong, Kim Hong-do, Shin
Yoon-bok si altii) apar in acest serial, pe masura ce cultura occidentala incepe sa isi faca
loc in regat. Serialul incepe cu anii copilariei regelui, surprinzand momentul in care acesta
incearca sa isi salveze tatal aflat sub suspiciune de complot impotriva regelui. Povestea
continua cu anii in care Lee San ajunge rege, perioada presarata cu intrigi, regrete, triumf,
incercari si realizari istorice. Serialul prezinta si cele 10 tentative de asasinat, survenite in
timpul domniei lui Jeongjo. Fireste, din viata regelui nu poate lipsi dragostea, de-a lungul
episoadelor spectatorul poate urmari povestea de dragoste dintre tanarul Lee San si
prietena sa din copilarie, Song Yeon. Furtuna la palat (77 de episoade), este difuzat pentru
prima data in anul 2007, fiind recompensat cu multe premii printre care Premiul pentru cel
mai bun actor, Premiul pentru cea mai buna actrita Premiul pentru cel mai bun debut etc.
"Furtuna la palat" este regizat de Lee Byung-Hoon, cunoscut pentru succesul serialelor
"Giuvaierul Palatului" si "Hur Joon". Gen: Drama / Istoric Regia: Lee Byung-hoon Distributie
: - Lee Seo Jin in rolul printului Lee San/regele Jeongjo - Han Ji Min in rolul Seong Song-yeon
(ulterior devine D-na. Sung) - Park Eun Hye in rolul Reginei Hyoui - Lee Jong Soo in rolul Park
Dae-su - Lee Soon Jae in rolul Regelui Yeongjo - Kyeon Mi-ri in rolul Doamnei Hyegyeong Seong Hyeon-ah in rolul printesei Hwawan - Kim Yeo-jin in rolul Reginei Jeongsun - Han Sang
Jin in rolul Hong Guk-yeong - Cho Yeon Woo in rolul Jeong Hu-gyeom - Lee Ip Sae in rolul
Yang Cho-bi
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