Den store illusjonen (Jean Renoir, fransk 1937)
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.

Den store illusjonen (Jean Renoir, 1937)
Union Scene tirsdag 14. mars kl. 20, 15 år
Humanistisk antikrigsfilm om konfliktene i menneskets natur. Denne franske poetiske realismen er en av få ikkeengelskspråklige filmer som har fått Oscar for beste film. La grande illusion!
Kun to korte år før den andre verdenskrig laget Jean Renoir sitt mesterverk, Den store illusjonen; en krigsfilm
uten blod, skyttergraver og endimensjonale fiendebilder - styrt av en grunnleggende tro på mennesket og dets
mulighet til å bevare sin verdighet under alle forhold. For dette er Den store illusjonen en av ytterst få ikkeengelskspråklige filmer som har fått Oscar for beste film. I tillegg fikk Renoir den ære å få sin film forbudt både i
Tyskland og Italia, selv om tyske soldater og offiserer for en gangs skyld får lov til å være mennesker, og ikke
ondskapens nikkedukker. Når så filmen også er en drivende god historie, fortalt av en mesterregissør med sans
for de små nyanser, blir den en leksjon hvordan filmmediet skal benyttes.
Den store illusjonen er i første omgang en humanistisk antikrigsfilm. I et større perspektiv kan den sies å handle
om grenser; de grensene som skiller mennesker fra hverandre, og muligheten for å tre over dem.
Den store illusjonen er en krigsfilm der hovedkonflikten ikke utspiller seg ved fronten, men der de komplekse
forbindelsene mellom fire menn belyser konfliktene i menneskets natur. Dette er en av de aller beste filmene fra
den franske poetiske realismeperioden, laget av en av deres fremste regissører, Jean Renoir.
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