Skuespillere - Fra store stjerner til eksentriske kunstnere
Kan man tenke seg noen annen skuespiller enn Marlon Brando som Don Vito Corleone i Gudfaren?
Eller en annen enn Jack Nicholson som McMurphy i Gjøkeredet? Valg av skuespiller kan spille en
avgjørende rolle for sukess. Feil skuespiller gjør at vi ikke tror på karakteren og derfor ikke på
filmen heller. Filmklubben vier denne høsten til selve skuespillerne, med klassiske Bette Davis,
store Marlon Brando, eksentriske Klaus Kinski, ikoniske Audrey Hepburn, energiske Gene
Hackman, evigunge Meryl Streep og ustyrtelig morsomme Charles Chaplin, for å nevne noen.

Hva hendte med baby Jane?
KinoCity tirsdag 30.08. kl. 21:00, 11 år
Amerikansk klassiker (og kultfilm) med Bette Davis og Joan Crawford i toppform. En
studie i søskensjalusi, rivalisering, ondskap og reinspikka galskap!
To søstre, Blanche og 'Baby' Jane Hudson, begge tidliigere skuespillere bor sammen i et gammelt
herskapelig hus i Hollywood. Jane var barnestjerne og opptrådte sammen med faren, men etterhvert
var det Blanche som ble berømt og anerkjent, noe Jane fremdeles er bitter for. Blanche sitter nå i
rullestol etter at søsteren kjørte på henne i fylla, og Jane har full kontroll. Mens Jane sakte men
sikkert blir gal blir hun mer og mer kontrollerende og grusom mot søsteren.
Kjemien mellom Bette Davis og Joan Crawford på settet var mildt sagt dårlig, og dette bidro nok i
stor grad til stemningen vi kan se i filmen – og til filmens suksess da den kom. Filmen førte til en
oppsving i begges karrierer. Bette Davis ble nominert til en Oscar for beste kvinnelige hovedrolle
(hennes tiende nominasjon), men vant ikke fordi Joan Crawford personlig ringte rundt til alle som
skulle stemme og ba de ikke stemme på Davis. De to stjernene hadde et ampert forhold helt tilbake
fra begynnelsen av 1940 tallet. Det finnes mange historier om oppførselen mellom damene på settet,
den mest kjente er at Crawford puttet murstein i lommene i en scene der Davis skulle slepe henne
bortover gulvet.
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