UGE 02
Lady Gaga og Ulvehunden i Byens Bio
A Star Is Born er en klassisk
fortælling om den lidt ældre, slidte
mand der finder den unge talentfulde
kvinde, hjælper hende på vej i
karrieren, forelsker sig i hende, men
svigter hende da hendes succes
overstråler hans! Det kan lyde banalt,
men faktisk er historien blevet
filmatiseret flere gange. Den mest
berømte filmatisering er nok George
Cukors musicaludgave fra 1954 med Judy Garland som stjernefrøet og James Mason som
hendes partner. Senere (1976) var det Barbra Streisand og Kris Kristofferson der sang sig
igennem dramaet. Men nu er det Lady Gaga der overstråler alt og alle i Bradley Coopers
nye filmatisering. Cooper spiller (og synger) selv den mandlige hovedrolle som den
alkoholiserede countryrockstjerne Jackson Maine der en dag forvilder sig ind på en
dragbar i sin søgen efter mere sprut. Her oplever han kvinden Ally (Lady Gaga) og falder
prompte for hendes udstråling og store sangtalent. Filmen er lykkedes så godt at flere
anmeldere giver den fuldt hus af stjerner. Berlingskes Louise Kidde har de store ord
fremme og kalder filmen "... en magtdemonstration. Sjældent er det helt store melodrama
blevet fortalt så vedkommende, med så intim intensitet. »A Star is Born« er ikke bare
endnu en fortolkning af en klassisk Hollywoodfilm. Den er en påmindelse om, hvad
Hollywood-film kan, når de er bedst." Og man forstår af anmeldelserne at Lady Gaga har
en stor del af æren for begejstringen. Filmen er en del af Biografklub Danmarks program.
Også weekendens eftermiddagsforestilling har fået mange roser med på vejen. Det drejer
sig om en fransk animationsfilmatisering af Jack Londons vildmarksroman fra 1904.
Ulvehunden Hvidtand vokser op i den canadiske ødemark sidst i 1800-tallet guldfeberens tid. Skæbnen fører den vilde hund vidt omkring, og den møder såvel gode
som onde mennesker på sin vej. Hvidtand lever den første del af sit liv i naturen med sin
mor. Indianeren Grå Bæver gør ham til sin arbejdshund, men bliver nødt til at sælge ham
til den afstumpede Beauty Smith der udnytter Hvidtand til ulovlige hundekampe. Men han
får hjælp af ægteparret Scott der udviser anderledes forståelse og lærer Hvidtand at styre
sin vildskab. Det er altså en
udviklingshistorie med en hund i
hovedrollen, men med stor respekt for
at Hvidtand faktisk er en hund. En
meget smuk film for hundefamilier og
alle andre der kan lide dyr og film!
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