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VIKING
RECENSERAR
HÖSTENS
✰FILMER✰
TISDAGAR OCH TORSDAGAR 18.30

Vikingredaktionen
bad den ökände
Nils Petting Syndgren att göra en
repa på stadens
premiärbiografer
för att se vad som
är på G i filmvärlden just nu.

DR GRAUER & MR HYDE. Am. Förväxlingskomedi med thrillerkänsla. Garanterat höstens stora publikmagnet. Metro Goldwyn
Meyer släpper här loss två av sina hetaste
namn just nu, Wella Gustafsson och Gusten
Grauer. Gusten spelar en illusionistisk uppfinnare inom tobaksbranschen, som förser
sina medmänniskor med dold mald tobak.
Gustafsson som ej har dispens för att nyttja
dylika varor, kan genom
ett roligt förväxlingstema i filmen ändå tillgodogöra sig livets goda,
tack vare den pillemariske Dr Grauer. Genom
att växla innehåll och
emballage på de aktuella varorna kan de bägge
herrarna hålla såväl
publik som närstående i ett gastkramande
grepp. Sv. text. rek fr. 15 år. ✰✰✰✰✰

PENSIONAT PARADISET. Årets höjdare inom svensk pilsnerfilm. Originalversionen, som kom
1937 med Thor Modéen i huvudrollen, har nu fått en värdig uppföljare, där Diffen Thörnblom
gör en trovärdig roll som pensionatgäst. Handlingen utspelar sig på ett pensionat, i en förort
till Stockholm, som går under namnet Tegelbruket, där traktens lokala förmågor träffas för
gemensamt samkväm. Filmen sponsras av bröderna Spendrup och är en lågkalorifilm där produktreklam är ett stående inslag i filmen. Diffen i högform är halva nöjet. Fr. 11 år. ✰✰✰✰

SINGIN’ IN THE RAIN. Italiensk musikalisk
spaghettifilm med svensk text och italiensk
dubbning. Mezzosopranen Rupert Veronese
som har ett förflutet som kastratsångare i
Veronas gosskör, gör här en uppföljare av
Gene Kellys klassiska “Paraplyerna i Gothenbourg”. Rupert utför i filmens slutskede
en regndans med sitt utvecklade fjollparaply som lär gå till filmhistorien. Filmen kammade hem ett andrapris i årets Pridefestival.
Rekommenderas från 40 år. ✰✰

SNOBBAR SOM JOBBAR. Sv. långfilm som
redan vunnit framgångar vid bl a Skördefesten I Flen samt Kreatursmässan i Stuttgart. Handlingen i filmen utspelar sig på de
sörmländska slätterna och skildrar två
Östermalmsgrevar som ledsnat på stadens
sus och dus kring Stureplan.
Huvudpersonerna Heinrich von Zaccau
och Michelle af Holstein-Gyttorp har en viss
fäbless för det täcka könet och bägge kan
genom att dra sina halmstrån till stacken
slutligen också hamna i sänghalmen. De
bägge huvudpersonerna spelar sina roller
på ett mycket övertygande sätt och filmen
går nog hem hos tonårstjejerna. Fr 15 år. ✰

Ända sedan Max
Hansen gladde den
svenska publiken
med sin kuplett “Nu
går vi till Maxim” har
det saknats en uppföljare. Max von
Richthofen spelar nu
huvudrollen i denna
musikalfars på Intiman och är en värdig
efterföljare. ✰✰✰✰

TJORVEN OCH BÅTSMAN. Svensk familjefilm när den är som bäst. En ung Gustaf
Svensson spelar sig själv som Tjorven med
den egna hunden Båtsman som bihang. Ett
riktigt genombrott för den unge Svensson,
som här gestaltar hur tufft det kan vara på
en kal kobbe i skärgården, där pilsnerbåten
bara passerar en gång i veckan. Filmen är
ett måste för alla Kennelklubbens vänner.
Rekommenderas från 7 år. ✰✰

Så går vi till Maxim

BRÖDERNA LEJONHJÄRTA. Tung svensk dogmafilm, som handlar om två bröder, Vicke och
Charlie Stoneburgh, där filmen utspelar sig i skuggan av Nasdaqbörsens upp- och nedgång på
Wall Street. När börsklockan ringer byter de bägge bröderna skepnad och ger sig ut i nattmörkret, men nu som The Marlboro men. Vicke slänger sig på en 2000 cc Harley Davidson
med direktinsprutning medan Charlie lugnt skjuter sin Montanahatt bakåt samtidigt som han
grenslar sin fyrbenta mustang Hero och försvinner till Club 54. Sv tal, rek. fr 15 år. ✰✰✰✰
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