Sabrina (med Audrey Hepburn og Humphrey Bogart. Av Billy Wilder. 1954)
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 og
Humphrey Bogart, energiske Gene Hackman, evigunge Meryl Streep og ustyrtelig morsomme Charles Chaplin, for å
nevne noen.

Sabrina (med Audrey Hepburn og Humphrey Bogart)
KinoCity tirsdag 22. november kl. 21, 7 år
Romantisk komedie hvor Askepott-historien snus på hodet. En satire om konfrontasjon
mellom den nye Verdens ufølsomhet og den gamle Verdens menneskelighet.
Sjåførdatteren Sabrina (Audrey Hepburn) tilbringer sin oppvekst med å pleie sin
forelskelse i rikmannssønnen David Larabee (William Holden). Han på sin side tilbringer
tiden med å spille tennis og jakte på jenter som passer bedre til hans sosiale status. Hans
eldre bror, Linus (Humphrey Bogart), er en mer seriøs type som forvalter den enorme
familieformuen. Ingen av brødrene legger særlig merke til Sabrina. Ikke før hun kommer
tilbake etter sitt to år lange opphold i Paris. Den stygge andungen er blitt til en svane og nå
kjemper de begge om hennes gunst.
Sabrina er en klassisk romantisk komedie: sprudlende som champagne, smart og vellaget,
og med en underholdningsverdi som slett ikke har tapt seg med årene. Hepburn spiller
den litt klønete jenta Sabrina, som etter et opphold i Paris forvandles til en elegant,
sofistikert skjønnhet som driver menn fra vettet. Rundt seg har hun den lettsindige
playboyen David og den mer tilkneppede forretningsmannen Linus. "Historien er lett som
en fjær og så gammel som gårsdagens nyheter, så gjennomsiktig som sladder og så
elegant som en utenlandsk bil. Men Billy Wilder har gjort den til en kommentar som er like
skarp som en tirade i et smart magasin.
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