Den røde keiserinnen (med Marlene Dietrich)
Union Scene tirsdag 18. oktober kl. 20:00, 15 år
Skuespillere - Fra store stjerner til eksentriske kunstnere.
Kan man tenke seg noen annen enn Marlon Brando som Don Vito Corleone i Gudfaren? Eller andre enn Jack Nicholson
som McMurphy i Gjøkeredet? Valg av skuespiller spiller en avgjørende rolle. Feil skuespiller gjør at vi ikke tror på
karakteren og derfor ikke på filmen heller. Rett skuespiller kan bety suksess. 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.

Den røde keiserinnen (med Marlene Dietrich)
Union Scene tirsdag 18. oktober kl. 20:00, 15 år
En fantastisk visuell fortelling om Katarina den store og hennes skrudde
seksualitet. Fortalt med både humor og sadisme, som om Mel Brooks og Marquis de
Sade slo lag.
En fantasi over Katarina den Stores kjælighetsliv. Sternberg skaper et Russland som bare
er følelsesmessig ekte og viser at det seksuelle imaget varer lenger og er mer alvorlig enn
både kjærlighet, politikk og historie. Et surrealistisk mesterverk.
Marlene Dietrich var en tysk-amerikansk filmskuespiller og kabaretartist. Hun opptrådte til
å begynne med på teatre og varieteer, filmdebuterte i 1922 og ble populær i Tyskland i
filmer som Gustav Ucickys Café Elektric (1927). Da regissøren Josef von Sternberg valgte
henne som Emil Jannings' motspiller i Den blå engel (Der blaue Engel, 1930) ble resultatet

en internasjonal sensasjon, og den dekadent-erotiske rollen som kabaretsangerinnen Lola
Lola ble i stor grad bestemmende for hennes karriere. Gjennom seks filmer for i
Hollywood, blant annet kveldens film, Den røde keiserinnen (The Scarlet Empress),
utviklet Dietrich og Sternberg vampeskikkelsen videre, til en kjølig verdensvant femme
fatale.
La deg forføre av Dietrich, som det amerikanske filminstituttet har på sin ti-på-topp-liste
over klassiske Hollywoodstjerner.
Les mer og se trailer:
Websiden
Facebook
Velkommen!
Drammen Filmklubb

