
Hollywood : guldåldern
Ladda ner boken PDF

Lasse Bergström
Hollywood : guldåldern Lasse Bergström boken PDF Det handlar om den amerikanska filmens huvudstad och

dess gyllene år decennierna kring 1929, året då börsen kraschade på Wall Street, talfilmen tog över från
stumfilmen och författaren till denna bok föddes till ett liv som filmälskare.

Arbetet med Hollywood påbörjades 2005. Från början tänkt som en självbiografisk återblick på ungdomens
filmer och dess hjältar och hjältinnor växte projektet först till en undersökning om den tidiga amerikanska
filmens andra akt efter stumfilmens död och passagen genom ljudvallen. Sedan till en berättande historia -
utan akademiska förtecken - om en lysande epok som bländade den tidens biobesökare och som nu, för nya

generationer, kan upplevas på elektroniska skärmar i våra hem, genom tv, video och dvd.
En lysande epok med ett lysande följe - från Chaplin till Marilyn Monroe, från Erich von Stroheim till Billy
Wilder, från Victor Sjöström till Garbo och Ingrid Bergman, från Buster Keaton till Bröderna Marx och Helan

och Halvan och så vidare.
Omgiven av alla de filmer han berättar om ser Lasse Bergström i denna för svenska förhållanden unika och

rikt illustrerade bok den amerikanska filmens guldålder i ett nutida och förklarat ljus.
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