Julefilm: Livet er vidunderlig (med James Stewart. 1946)
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, elskelige James Stewart, eksentriske Klaus Kinski,
ikoniske Audrey Hepburn og Humphrey Bogart, energiske Gene Hackman, evigunge Meryl Streep og ustyrtelig
morsomme Charles Chaplin, for å nevne noen.

Livet er vidunderlig (med James Stewart)
Union Scene tirsdag 13.12. kl. 20. Passer for alle
Årets julefilm er en av tidenes store feelgoodfilmer: Livet er vidunderlig (It's a Wonderful
Life) fra 1946 av Frank Capra. Den godhjertede og selvoppofrende George Bailey (James
Stewart) synes livet er blitt uoverkommelig. Men, hvordan ville andres liv vært uten ham?
I den idylliske småbyen Bedford Falls er George Baily en populær borger og enhver
svigermors drøm. Hele sitt liv har han jobbet og slitt for at venner og familie skal få
mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer. George er den typiske Capra-figur: Han er real

og prinsippfast, en hverdagshelt bosatt i en liten harmonisk amerikansk småby. Men når
banken han jobber i er på randen av konkurs og alt går på tverke, synes han ikke at livet
er verdt å leve lenger. Engelen Clarence blir sendt til jorden for å hjelpe ham, og George
får se hvordan byen hans ville vært om han ikke hadde eksistert...
Er Frank Capras "Livet er vidunderlig" den ultimate julefilmen? Det er den ihvertfall i
Amerika. Men, uavhengig av hvor man plasserer dette kolossalt gripende tilfellet av
magisk realisme på julefilmskalaen her hos oss, er det vanskelig å komme utenom
klassikeren i en diskusjon om dagens mann -James Stewarts - beste rolleprestasjoner.
Ikke bare er historien om den godhjertede, selvoppofrende familiefaren George Bailey
både klok og hjerteskjærende; Stewart gir liv til rollefiguren på en måte som gjør at vi alle
kan identifisere oss, og over sytti år etter filmens premiere føles den stadig aktuell. It’s a
Wonderful Life var Stewarts egen favoritt fra hans filmografi. Det sier ikke lite!
Les og se trailer, Websiden og Facebook. Legg gjerne igjen en kommentar i fjesboka :-)
Velkommen og god jul!
Drammen Filmklubb

