Baby Face (Alfred E. Green, 1933)
Drammen filmklubb gjennomgår filmhistorien og tar for seg 30-tallet denne våren, et tiår med stor filmutvikling, pre-codefilmer og selveste Hollywoods
gullalder. 30-tallsfilmene har en unik ferskhet ved seg! En ferskhet som andre tiår ikke kan oppnå ettersom man senere bare har gjentatt det som ble
utviklet på 30-tallet. 30-tallet (og 40-tallet) kalles nostalgisk for «Hollywoods gullalder». Det var dekaden for lyd- og fargerevolusjonen. Filmskaperne
utviklet talefilmen og etablerte nye filmsjangre som gangsterfilm, dokumentarer, poetisk realisme, lettlivete screwball-komedier, western og skrekkfilm,
for å nevne noe. Alt dette finner vi på Filmklubbens program. Hvis man vil få med seg begynnelsen av lydfilmen og mye av det vi i dag tar for gitt, må
man se 30-tallsfilmene.

Baby Face (Menns avgud)Union Scene tirsdag 17.01 kl. 20. Passer for alle
Baby Face er en av filmene som sjokkerte folk så mye at Hollywood startet med egen-sensur. Pre code film på
sitt beste og mest sensuelle.
Hollywood har ikke alltid vært puritansk. I den såkalte pre code perioden (de første årene med lydfilmen) gikk
filmskapere stadig lengre og lengre i å sjokkere folk med frekke, kloke damer som brukte sin seksualitet for å få
makt og/eller hevn over menn. Dette gikk så langt at Hollywood var redd for at Staten kom til å sensurere filmene,
og man bestemte seg for å lage sine egne regler for hva som ikke kunne vises på film. Pre code-perioden er en
av de mest kreative og spennende epokene i Hollywood.
Baby Face handler om ei dame som har blitt misbrukt av menn hele sitt liv. Hun blir fascinert av Nietzsches teori
om slavemoral og overmennesket og bestemmer seg for å leve ut hans teorier. Og hvordan kan ei dame ta
makten i en kvinnefiendtlig verden? Hun bruker sitt sterkeste våpen, sex! Barbara Stanwyck er helt fantastisk i
hovedrollen som kvinnen som våger seg å gjøre opprør mot patriarket.
Les og se trailer, Websiden og Facebook. Legg gjerne igjen en kommentar i fjesboka :-)

Velkommen!
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