Pikene fra Rochefort (med Catherine Deneuve og Gene Kelly. Fransk 1967)
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.

Pikene fra Rochefort (Med Catherine Deneuve og Gene Kelly)
Union Scene tirsdag 29.11. klokken 20:00, Passer for alle
En glitrende fransk musikal om kjærligheten som blomstrer i Rochefort. Fra søstrene som
underviser i dans, til en berømt komponist og alle marinesoldatene.
Jacques Demy fikk med seg samarbeidspartnerne fra Paraplyene i Cherbourg, Michel
Legrand og Bernard Evein, for å lage enda en musikal i samme ånd. For å gjøre
skuespillerne godt kjent med hverandre, samlet han i god tid før innspillingen hele
stjernelaget av franskmenn og amerikanere (deriblant Gene Kelly og George Chakiris) i
byen Rochefort-sur-Mer på den franske nordvest-kysten, som han bokstavelig talt malte
om i pastellfarger. Resultatet ble en magisk og gledesmittende musikalsk komedie som
inkluderer tolv sanger og fem balletter.
Catherine Deneuve og Françoise Dorléac (som er søstre også i virkeligheten, om ikke
tvillinger) spiller de vakre, 25 år gamle tvillingsøstrene Garnier. Delphine gir timer i dans,
Solange underviser i musikk, mens de begge venter på den store kjærligheten. Det viser
seg at den skal dukke opp i hjembyen Rochefort, hvor et tilreisende marked plutselig har
skapt en uvant livlig atmosfære. Den kunstneriske marinesoldaten Maxence har malt et

bilde av sin drømmepike, og portrettet ligner Delphine - som han ennå ikke har møtt - på
en prikk. Den amerikanske konsertpianisten Andy har oppdaget et vidunderlig
musikkstykke, som viser seg å være skrevet av Solange. Også søstrenes mor drømmer
om kjærlighet. Hun går rundt og angrer på at hun aldri giftet seg med mannen hun elsket,
Monsieur Dame, uvitende om at han er på leting etter henne. Og at han driver en
musikkforretning i nærheten.
Demy sa selv om Pikene fra Rochefort at han ønsket "å fange den lykken som utstråles av
friske, sunne, levende og glade mennesker." Den overstrømmende mottagelsen filmen fikk
i pressen, tyder på at Demy har lykkes i sine ambisjoner. Avisen France-Soir kalte
musikalen "en fest for øynene og for hjertet. Denne filmen, som er ulik alle andre og full av
unge jenter i blomst, av vakker dans, vakre bilder og fortryllende musikk, byr oss et
paradis vi trodde var fortapt, et paradis der søken etter kjærligheten er viktigere enn alt
annet..."
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