The only son (Ozu, japansk 1936) + årsmøte
Drammen filmklubb gjennomgår filmhistorien og tar for seg 30-tallet denne våren, et tiår med stor filmutvikling, precodefilmer 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.

The only son (Ozu, japansk 1936) + årsmøte
Union Scene tirsdag 28. mars kl. 20:00, ingen aldersgrense
(Årsmøte før filmen, kl. 18:15 på Centralen på Union Scene)
Livets tragedie begynner med båndet mellom foreldre og barn. Et mesterverk om
misforståelser, frustrasjon, falske smil og overfladisk høflighet. Ozu på sitt beste!
Med sin første lydfilm setter den japanske regissøren Yasujiro Ozu standarden for det som
preget hans kommende mesterverk. Dialog som driver dramaet, familie som ofrer seg for
hverandre og forventninger fra samfunnet og andre som står i konflikt med
hovedkarakterenes egne ønsker.

The Only Son handler om ei fattig enke som sliter seg ut for at hennes sønn skal kunne ta
utdannelse og få et godt liv. Men, når enken besøker sin sønn i Tokyo, oppdager hun at
livet gjerne går sin egen gang og planlegger sin egen vei. Har hun ofret seg for ingenting?
Drammen filmklubb har vist to filmer av Ozu tidligere. Vi har mottatt mange positive
tilbakemeldinger fra publikum og ønske om flere av hans filmer på programmet. Det
ønsket har vi ikke noe problem med å oppfylle ettersom Ozu er høyt elsket i styret.
Filmen: Se websiden og klikk deg inn på Facebook
Årsmøtet: Se facebook og meld deg på.
Velkommen!
Drammen Filmklubb

