Island of Lost Souls (Erle C. Kenton, 1934)
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.

Island of Lost Souls (Erle C. Kenton, 1932)
Kinocity tirsdag 7. mars kl. 21, 15 år
En besatt vitenskapsmann eksperimenterer med evolusjon i en skrekkperle fra Hollywoods pre-code
æra.

En legendarisk horror-perle fra Hollywoods storhetstid før egensensuren trådde inn for full kraft (pre-code).
Island of Lost Souls er et fingerpekende eventyr om vitenskap som går amok, basert på H.G. Wells roman The
Island of Dr. Moreau. Charles Laugthon spiller den besatte vitenskapsmannen som foretar uhyggelige
genetiske eksperimenter på en avsidesliggende øy i Sydhavet. Til slutt etablerer han seg selv som en halvgud
over en rase av muterte, halvt menneskelige skapninger, til stor frykt og avsky hos den skipsbrudne, som
befinner seg fanget der. Denne prøvesteinen innen skrekkfilm, regissert av Erle C. Kenton, har
ekspresjonistisk fotografering av Karl Struss, banebrytende makeup effekter som har inspirert generasjoner av
monster-film kunstnere, og den legendariske Bela Lugosi i en av hans mest grusomme roller. Trenger du mer?

Island of Lost Souls bidro også til Hollywoods selvpåførte egensensur, som inntrådde bare et par år
senere.
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