Pandoras eske - (Georg Wilhelm
Papst, tysk 1929, 109 min) 11 år
Vårens tema er stumfilm! Hvorfor se på det? Svaret finner du i stumfilmene vi har plukket
ut til vårens program! Disse filmene er noe av det beste som har blitt laget og noen mener
at få filmer har toppet dem. Ta også med at hvis man vil forstå filmspråk og filmhistorien,
må man begynne med stumfilmene.
Det er ikke bare med stumfilmrelaterte perler på programmet. Resten av det er spekket
med varierte innslag fra alle sjangre og alle tider!

Pandoras eske (Georg Wilhelm Papst, 1929)
Union Scene tirsdag 22.01. klokken 20, 11 år
Stumfilmklassiker hvor lyst og død går hånd i hånd rundt fortryllende og urovekkende Lola
i mesterregissør Pabsts dystre Chiaroscuro-univers.
Lola er elskerinnen til en avismagnat ved navn Ludwig Schön som vanker med lugubre
menn og delvis lever i Tysklands kriminelle underverden. Så inntreffer død, forelskelse,
utpressing og deus ex machina – ikke ulikt Euripedes greske tragedier. Men som Kenneth
Tynan skriver i artikkelen The Girl in the Black Helmet i The New Yorker: «Although the
film is a tragedy, it is also a celebration of the pleasure principle.»
Få filmer har latt en skuespillers ansikt og kroppsspråk komplementere og berike
tematikken på samme måte som Pandoras eske. Nyansene i Brooks’ rolleprestasjon er så
sublime at de omformer et simpelt melodrama til en gresk tragedie av episke
proporsjoner, og hun ble av den tyske filmkritikeren Lotte Eisner beskrevet som «an
actress who needed no directing, but could move across the screen causing the work of
art to be born by her mere presence».
Den tyske mesterregissøren Georg Wilhelm Pabst var dyktig til å skape komplekse
filmkarakterer, og iscenesetter i Pandoras eske sin hovedperson med stor omhu.

Kostymene gjenspeiler hennes psykologiske tilstand, og nærbilder anvendes bare
unntaksvis – med desto større effekt. Hvert bildeutsnitt bidrar til å kommunisere Lolas
personlige drama i alle dens fasetter.
Mer om filmen: Klikk deg inn på Facebook
Filmklubbens webside med trailer
Velkommen!
Drammen Filmklubb

