The Lodger: A Story of The London Fog (Alfred Hitchcock,
ENG 1927)
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!

The Lodger (Alfred Hitchcock, ENG 1927)
KinoCity tirsdag 7. mai klokken 21, 7 år
Stumfilm fra spenningens mester - Alfred Hitchcock! En seriemorder tar livet av
blonde kvinner i London. Er det den hemmelighetsfulle, pene unge leietakeren til
Mrs Bunting som er morderen?
Handlingen i The Lodger er inspirert av historien om Jack the Ripper. En kjekk og
hemmelighetsfull mann tar leie hos en familie. Han blir venner med datteren i huset, den
unge blonde Daisy, men hans mystiske oppførsel får både Daisys politimann-kjæreste og
moren hennes til å mistenke at leietakeren er den beryktede seriemorderen The Avenger.
The Lodger var den tredje filmen Hitchcock regisserte, men selv betraktet han den som sin
første. Det er med denne filmen han etablerte sitt eget uttrykk innen krimsjangeren, som
siden skulle gi ham hedersbetegnelsen The master of suspence. Her introduseres noen av
elementene man gjerne forbinder med regissøren: Et kjent tema – den uskyldige mannen
på flukt fra falske anklager, og dessuten kameravinkler og lyssetting som forsterker

følelsen av klaustrofobi og frykt (her var nok Hitchcock inspirert av tysk film, særlig Murnau
og Lang), gjennomgående bruk av detaljer og symboler (triangelet), samt Hitchcocks
forkjærlighet for blondiner. Som i de senere filmene dukker Hitchcock også her opp selv
som statist, faktisk to ganger.

The Lodger fikk enorm suksess og ble filmen som ga Hitchcock stjernestatus!
Mer om filmen: Klikk deg inn på Facebook
Filmklubbens webside med trailer

Velkommen!
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