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Hér er á ferðinni þriðja myndin 
um hnefaleikakappann Adonis 
Creed en myndin er frumraun 
aðalleikarans, Michael B. Jordan, í 
leikstjórasætinu. 

Forsagan er að Adonis Johnson 
kynntist aldrei föður sínum, 
hinum þekkta hnefaleikakappa 
Apollo Creed, þar sem hann dó 
í hringnum. En Adonis er með 
hnefaleikana í blóðinu og fær 
Rocky Balboa til að þjálfa sig. 
Rocky Balboa er leikinn af Syl-
vester Stallone í fyrstu tveimur 
Creed-myndunum, en þriðja 
myndin er sú fyrsta í röð Rocky-
kvikmyndanna þar sem Sylvester 
Stallone fer ekki með hlutverk.

Í upphafi Creed III hefur Adonis 
Creed náð á toppinn í hnefaleik-
unum, ferill hans hefur gengið vel 
og fjölskyldulífið er í blóma. En þá 
kemur æskuvinur hans og fyrrver-
andi hnefaleikastjarna, Damian, 
aftur fram á sjónarsviðið eftir að 
hafa afplánað langa fangelsisvist. 
Damian vill sýna og sanna að hann 
eigi afturkvæmt í hringinn. Átök 
fyrrverandi vinanna snúast um 
meira en bardagann einan. Til að 
leiða málið ti lykta þarf Adonis að 
leggja framtíðina að veði og berjast 
við Damian – sem hefur engu að 
tapa.

Í myndinni mætast menn 
sem valið hafa ólíka leið í lífinu í 
sama hringnum. Með því að láta 
persónurnar horfast í augu við 
ágreiningsmál sín vill leikstjórinn 
endurspegla þær lexíur sem lífið 
hefur kennt honum sjálfum. Eins 
vildi hann taka á málum eins og 
eitraðri karlmennsku og velta upp 
spurningunni: Hvað gerist ef þú 
horfist ekki í augu við fortíðina? n

Sambíóin og Smárabíó

Átök innan hrings og utan

Scream VI er sjötta myndin í röð 
Scream-hrollvekjanna sem notið 
hafa mikilla vinsælda í áranna rás. 
Sú fyrsta kom út árið 1996 og síðan 
komu þær koll af kolli, árin 1997, 
2000 og 2011, öllum leikstýrt af Wes 
Craven. Þá varð langt hlé á Scream-
hrollnum á hvíta tjaldinu, eða þar 
til Scream V kom út í fyrra og er 
Scream VI beint framhald af henni.

Í Scream VI ákveða systurnar 
Samantha og Tara Carpenter að 
yfirgefa Woodsboro, ásamt tví-
burunum Chad og Mindy Meeks. 
Planið er að hefja nýtt og áhyggju-
laust líf í New York eftir blóðugan 
bardaga við morðingjann með 
draugagrímuna, en viti menn; áður 
en langt um líður finnur morðing-
inn þau á ný og hryllingurinn hefst 
fyrir alvöru. 

Kanadíska leikkonan Neve 
Campell, sem lék persónuna Sidney 
Prescott í öllum Scream-mynd-
unum, tilkynnti að hún myndi 
ekki snúa aftur í Scream VI þar sem 
henni hugnaðist ekki launasamn-
ingurinn sem lagður var fyrir hana. 

„Sem kona þarf ég að vinna hörð-
um höndum til að halda virði mínu 
í bransanum, og ekki síst gagnvart 
Scream. Mér fannst tilboðið ekki 
samræmast því virði sem ég hef 
lagt til framleiðslu myndanna. Það 
er erfið ákvörðun að segja skilið 
við Scream og ég elska alla Scream-
aðdáendurna mína. Þið hafið verið 
ótrúlega stuðningsrík og ég verð 
ævinlega þakklát fyrir ykkur og það 
sem Scream hefur gefið mér síðast-
liðin 25 ár,“ sagði Neve að skilnaði 
við Scream-ævintýrið. n

Sambíóin, Smárabíó, Laugarásbíó

Hryllingurinn heldur áfram
Í kvikmyndinni Shazam! Fury of 
the Gods, sem frumsýnd verður í 
Sambíóunum, Smárabíói og Laug-
arásbíói núna í mars, heldur saga 
táningsins Billy Batson áfram.   
Myndin er framhald af kvikmynd-
inni Shazam! sem kom út árið 2010.  
   Hér snýr Asher Angel aftur í hlut-
verki  Billy Batson og Zachary Levi 
snýr aftur sem Shazam. En Þegar 
Billy segir töfraorðið „SHAZAM!“ 
breytist hann í fullorðnu ofur-
hetjuna Shazam.

Shazam! hlaut mikið lof gagn-
rýnenda fyrir að vera léttari og 
skemmtilegri en fyrri myndir í 
DCEU-röðinni en það hefur verið 
nokkur bið eftir framhaldinu. 
Upphaflega átti Shazam! Fury of 
the Gods að koma út 1. apríl 2022, 
en heimsfaraldurinn setti strik í 
reikninginn. Eftir þrjár frestanir í 
viðbót geta áhorfendur loks fengið 
að sjá framhaldið af ævintýrum 
ofurhetjunnar Shazam í kvik-
myndahúsum nú í mars.

Í myndinni þurfa Billy Batson 
og fóstursystkin hans, sem öll 
geta breyst í ofurhetjur, að berjast 
við Dætur Atlasar. Dæturnar eru  
leiknar af  ekki síðri leikkonum en 
Helen Mirren, Lucy Liu og Rachel 
Zegler.  Billy og fóstursystkinin, 
sem leikin eru af Jack Dylan Grazer 
og Adrian Brody sem Frederick 
„Freddy“ Freeman, Ross Butler 
og Ian Chen sem Eugene Choi og 
Meagan Good og Faithe Herman 
sem Darla Dudley, þurfa að koma í 
veg fyrir að dætur Atlasar noti vopn 
sem gæti eytt heiminum. n

Sambíóin, Smárabíó og Laugarás-
bíó

Ofurhetjurnar snúa loks aftur

Ævintýramyndin Dungeons and 
Dragons: Honor Among Thieves, 
verður frumsýnd föstudaginn 31. 
mars í Sambíóum og í Smárabíó. 
Myndin byggir á borðspilinu vin-
sæla Dungeons and Dragons og víst 
er að fjölmargir aðdáendur þess 
bíði spenntir og fjölmenni í bíó.

Myndin segir frá heillandi þjófi 
og mislitum hópi ævintýramanna 
sem leggja af stað í leiðangur 
til að hafa upp á týndum forn-
minjum. Hlutirnir fara heldur betur 
úrskeiðis þegar hópurinn lendir í 
slagtogi við óvinveitta aðila.

Hluti myndarinnar var tekinn 
upp hér á landi þar sem meðal 
annars má sjá eldgosinu í Geldinga-
dölum bregða fyrir. Tökur fóru 
einnig fram á Norður-Írlandi.

Aðalhlutverkin eru í höndum 
Chris Pine, sem er þekktastur fyrir 
hlutverk sitt í nýju Star Trek mynd-
unum, og Michelle Rodriguez, sem 
lék meðal annars í Avatar og var í 
aðalhlutverki í myndunum Mach-
ete og Machete Kills. Stórstjarnan 
Hugh Grant er einnig í stóru hlut-
verki í myndinni þar sem hann fer 
fyrir glæpahópi.

Þetta er fjórða bíómyndin sem 
byggir á borðspilinu en áður höfðu 
þrjár kvikmyndir komið út á 
árunum 2000–2012. Dungeons and 
Dragons: Honor Among Thieves 
tengist þó á engan hátt söguþræði 
fyrri mynda.

Dungeons and Dragons: Honor 
Among Thieves, verður frumsýndi 
á South by Southwest hátíðinni 
í Texas í Bandaríkjunum föstu-
daginn 10. mars en fer í almenna 
dreifingu þar í landi sama dag og 
frumsýning er hér, eða 31. mars. n

Sambíóin, Smárabíó og Laugarás-
bíó

Barist við seiðkarla og dreka

 
 

Heillandi 
þjófur og 
mislitur 
hópur 
ævintýra-
manna 
leggja af 
stað í 
leiðangur.

 
 

Adonis 
Creed 
hefur náð á 
toppinn en 
þarf að 
takast á við 
æskuvin 
sinn.

Frumsýnd 31. mars 2023
Aðalhlutverk:
Chris Pine, Michelle Rodri guez, 
Regé-Jean Page, Justice Smith, 
Sophia Lillis og Hugh Grant

Handrit: 
Michael Gilio, John Francis 
Daley og Chris McKay

Leikstjórn: 
John Francis 
Daley og Jonathan 
Goldstein

Frumsýnd 3. mars 2023
Aðalhlutverk:
Michael B. Jordan, Tessa 
Thompson, Jonathan Majors, 
Wood Harris, Mila Davis-Kent 
og Florian Munteanu

Handrit: Keegan Coogler og 
Zach Baylin

Leikstjórn: 
Michael B. Jordan

Frumsýnd 17. mars 2023
Aðalhlutverk: 
Zachary Levi, Asher Angel, Jack 
Dylan Grazer, Rachel Zegler, 
Adam Brody, Ross Butler, 
Meagan Good, Lucy Liu, Dji-
mon Hounsou, Helen Mirren

Handrit: 
Chris Morgan, Henry Gayden 
og Laura Nativo

Leikstjórn: 
David F. Sandberg

Frumsýnd 10. mars 2023 
Aðalhlutverk: 
Melissa Barrera, Jasmin Savoy 
Brown, Mason Gooding, Jenna 
Ortega, Hayden Panettiere, 
Courtney Cox og Dermot 
Mulroney.

Handrit: 
James Vanderbilt, Guy Busick 
og Kevin Williamson.

Leikstjórn: 
Matt Bettinelli-Olpin 
og Tyler Gillett.

 
 

Billy 
Batson og 
fóstur-
systkin 
hans 
berjast við 
Dætur 
Atlasar.

 
 

Samantha, 
Tara, Chad 
og Mindy 
geta ekki 
flúið m 
orðingjann 
með 
drauga-
grímuna.

2 kynningarblað 3. mars 2023 FÖSTUDAGURKviKmyndir mÁnaðarins 





Rabiye Kurnaz er 
kona sem gleymist 

seint, enda grátbroslega 
seig og hörð í horn að 
taka.

Grump fer til Þýska-
lands í leit að 

Escort-bíl og finnur 
bróður sinn.

Murat hefur verið lokaður í fanga-
búðunum við Guantanamo-flóa á 
Kúbu. Í kjölfarið leitar móðir hans, 
Rabiye Kurnaz, tyrknesk kona 
frá Bremen, allra tiltækra leiða til 
þess að bjarga honum. Hún leitar 
hjálpar hjá yfirvöldum, lögreglu 
og lögfræðingum en blöskrar 
vanmáttur þeirra. Þá rekst hún á 
lögfræðinginn Bernhard Docke. 
Saman stýrir þetta ólíklega dúó, 
örgeðja tyrknesk móðir og hlé-
drægur mannréttindalögfræð-
ingur, hetjulegri björgunaraðgerð 
til að frelsa soninn úr pólitískum 
krumlum stórveldisins.

Baráttan er löng og ströng og á 
fimm ára tímabili liggur leiðin til 
Washington þar sem Bernhard og 
Rabiye höfða mál gegn George W. 
Bush í hæstarétti Bandaríkjanna. 
Rabiye Kurnaz er kona sem 
gleymist seint, enda grátbroslega 
seig og hörð í horn að taka. Með 
hinn rólega Bernhard sér við hlið 
og seigluna að vopni tekst þeim að 
framkvæma ótrúlegt stórvirki.

Rabiye Kurnaz vs. George W. 
Bush sló rækilega í gegn á kvik-
myndahátíðinni Berlinale, þar sem 
hún keppti um Gullbjörninn og 
hlaut verðlaun fyrir besta hand-
ritið og bestu aðalleikkonuna.

Aðalleikkonan er gjörsamlega 
ógleymanleg í hlutverki hörku-
kvendis sem kallar sko ekki allt 
ömmu sína. Myndin er ein allra 
besta þýska kvikmynd ársins, 
sem þú vilt ekki missa af! Meltem 
Kaplan var tilnefnd sem besta 
leikkonan í aðalhlutverki á nýaf-
stöðnum Evrópsku kvikmynda-
verðlaununum sem haldin voru í 
Hörpu í desember. n

Bíó Paradís

Bráðfyndið hörkutól í leit að réttlætinu

Hinn fúllyndi Grump sló í gegn 
í íslenskum kvikmyndahúsum 
fyrir átta árum síðan og nú er 
hann kominn aftur! 

The Grump: In search of 
an Escort er bráðskemmtileg 
gamanmynd sem fjallar um 
nöldursegg sem kallaður er The 
Grump. 

Líf Grumps er í föstum 
skorðum og líður áfram af 
gömlum vana. Hann sinnir dag-
legum störfum á bóndabæ sínum 
í Finnlandi en minningar hans 
um eldri bróður sinn Tarmo taka 
að skjóta upp kollinum og angra 
hann. 

Tarmo flutti til Þýskalands 
fyrir áratugum og bræðurnir 
hafa ekki haldið sambandi, jafn-
vel þótt þeir hafi verið bestu 
vinir sem börn.

Þegar Grump klessir Escort-
bílinn sinn svo hann eyðileggst 
og endar á haugunum kemur 
ekki til greina að kaupa nokkra 
aðra tegund af bíl. Nálægasta 
Escort-bíl af árgerðinni 1972 er 
að finna í Þýskalandi. Grump 
ferðast því þangað með ferða-
tösku fulla af seðlum til að freista 
þess að kaupa bílinn. Ferðin fer 
aftur á móti öðruvísi en Grump 
lagði upp með. Hann er rændur 
og vaknar á sjúkrahúsi með 
Tarmo sitjandi við rúmstokkinn. 
Þeir enda á að leita að Escort-bíl 
saman og kynnast hvor öðrum 
upp á nýtt í leiðinni.

The Grump: In search of an 
Escort er saga sem fjallar um að 
græða áratugagömul sár, saga um 
sátt og fyrirgefningu. n

Bíó Paradís

Geðvondi Finninn snýr aftur

Fróðleikur
n  Leikstjóri kvikmyndarinnar, Andreas Dresen, er fæddur árið 1963 

í Austur-Þýskalandi inn í mikla leikhúsfjölskyldu. Hann hóf kvik-
myndaferilinn einungis sextán ára gamall þegar hann skaut sína 
fyrstu kvikmynd sem áhugamaður.

n  Sagan byggir á sönnum atburðum þegar Muran Kurnaz, ungur 
þjóðverji af tyrkneskum uppruna, var lokaður í fangabúðum 
Guantanamo-flóa. Murat sætti kerfisbundnum misþyrmingum 
og hefur enn hvorki fengið bætur né afsökunarbeiðni vegna með-
ferðarinnar á sér.

Frumsýnd 
24. febrúar 2023
Aðalhlutverk:
Meltem Kaptan, Alexander 
Scheer, Charly Hübner

Handrit:
Laila Stieler

Leikstjórn:
Andreas Dresen

Þýska, tyrkneska og 
enska með íslenskum 
texta

Fróðleikur:
n  Kvikmyndin er byggð á skáldsögu eftir rithöfundinn Tuomas Kyrö. 

Hann skrifaði nokkrar sögur um sömu persónuna sem upphaflega 
voru settar upp sem útvarpsleikrit. Útvarpsleikritin nutu mikilla 
vinsælda og í framhaldi af þeim skrifaði Tuomas Kyrö skáldsögur 
sem einnig urðu vinsælar.

n  Leikstjórinn Mika Kaurismäki hefur sagt að myndin endurspegli 
að einhverju leyti persónulega reynslu hans af sambandi sínu 
við bróður sinn. Hann segir að það að eiga yngri bróður sem er 
örlítið skapstyggur hafi hjálpað honum að tengja við aðstæður 
bræðranna í myndinni.

Frumsýnd 
15. mars 2023
Leikstjóri:
Mika Kaurismäki

Handritshöfundur:
Daniela Hakulinen

Aðalhlutverk:
Rosalie Thomass, Kari 
Väänänen,  
Ville Tiihonen

Finnska með 
íslenskum texta
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HVERNIG LÍÐUR 
ÞÉR Í MELTINGUNNI ?

Bio-Kult Advanced inniheldur 14 tegundir 
sérvaldra frostþurrkaðra gerlastofna  

Sérhönnuð góðgerlablanda sem 
hefur það að markmiði að byggja 
upp öfluga þarmaflóru og styðja 
við eðlilega virkni ónæmiskerfisins. 
Bio Kult Advanced er jafnframt ein 
af fáum góðgerlablöndum sem 
innihalda jafn marga gerlastofna.  

Bio-Kult góðgerlar henta vel 
samhliða sýklalyfjum en mælt er 
með að Bio-Kult sé tekið 1-2 klst. 
eftir inntöku sýklalyfjanna fyrir 
bestan árangur.

Advanced



Í fjórðu myndinni um leyniskytt-
una John Wick sem leikin er af 
Keanu Reeves tekst söguhetjan á 
við hættulegustu andstæðinga sína 
til þessa. Hann hefur fundið leið til 
að sigra háborðið, en áður en hann 
getur öðlast frelsi frá leynisam-
tökunum sem hann tilheyrir þarf 
hann að takast á við nýjan óvini. 
Óvini með öfluga bandamenn 
um allan heim og öfl sem breyta 
gömlum vinum í óvini. John mætir 
andstæðingum sínum á sama 
tíma og lausnargjaldið sem greitt 
er fyrir að hafa hendur í hári hans 
hækkar stöðugt og hefur aldrei 
verið hærra.

Tæp fjögur ár eru liðin frá frum-
sýningu þriðju myndarinnar um 
John Wick og því ljóst að aðdá-
endur hetjunnar hafa beðið John 
Wick: Chapter 4 með eftirvænt-
ingu. Fyrsta myndin John Wick 
kom út árið 2014, í kjölfarið fylgdu 
tvær framhaldsmyndir. John Wick: 
Chapter 2 árið 2017 og John Wick: 
Chapter 3 – Parabellum árið 2019. 
Tvær hliðarsögur eru í framleiðslu 
og koma út á þessu ári, þættirnir 
The Continental og kvikmyndin 
Ballerina. 

Fæðingarnafn John Wick er 
Jardani Jovanovich. Hann fæddist 
í Padhorje í Sovétríkjunum 1964. 
Á ákveðnum tímapunkti fengu 
glæpasamtökin Ruska Roma hann 
til liðs við sig og kenndu honum 
bardagalist, vopnaburð, taktískan 
akstur, undankomufræði og fleira. 
John Wick er meistari í ýmsum 
bardagastílum: japönsku jiu-jitsu, 
brasilísku jiu-jitsu, júdó, gun fu og 
sambo. n

Laugarásbíó, Smárabíó og  
Sambíóunum Egilshöll

Leyniskyttan tekst á við öflugri óvini

Ástríkur og Steinríkur: Miðríkið 
er sú fimmta í röðinni í leiknu 
kvikmyndaseríunni um þá félaga. 
Áður hafa komið út Ástríkur og 
Steinríkur: Gegn Sesari (1999), Ást-
ríkur og Kleópatra (2002), Ástríkur 
á Ólympíuleikunum (2008) og 
Ástríkur og Steinríkur: Guð blessi 
Bretland (2012).

Það er árið 50 fyrir Krist og 
keisaraynjunni af Kína er haldið 
fanginni af hinum svikula prinsi 
Deng Tsin Qin sem hefur framið 
valdarán. Með hjálp föníska 
kaupmannsins Finalthesis og síns 
trausta lífvarðar Mai Wei, tekst 
prinsessunni Sass-Yi, einkadóttur 
keisarynjunnar, að flýja til Gaul-
verjabæjar. Hún biðlar til hinna 
hugdjörfu hreystimenna Ástríks 
og Steinríks að hjálpa sér að frelsa 
keisarynjuna.

Þau sem þekkja til sagnanna um 
Gaulverjana hraustu vita að þeir 
dáðadrengir neita aldrei ævintýr-
um enda búa þeir yfir ofurmann-
legum styrk þökk sé seiðkarlinum 
í Gaulverjabæ. Upp hefst epísk 
hættuför til þess að frelsa móður 
prinsessunnar og bjarga Miðríkinu 
úr krumlum Deng Tsin Qin. Á 
sama tíma leggur hinn valdaþyrsti 
Júlíus Sesar af stað með sínu öfluga 
herliði í átt að Miðríkinu.

Guillaume Canet, sem leikur 
Ástrík og leikstýrir myndinni, ólst 
upp í sveit nálægt París. Hann átti 
sér draum á unga aldri um að verða 
knapi og keppa í hestaíþróttum en 
sá draumur fjaraði út eftir slæma 
byltu. En í kjölfarið hófst fjöl-
breyttur og farsæll leiklistar- og 
leikstjórnarferill Guillaume. n

Laugarásbíó, Smárabíó og  
Háskólabíó

Frelsun keisaraynjunnar í Kína 

Fróðleikur:
n  Í ágúst 2020 var tilkynnt að fimmti kafli sögunnar um John Wick 

væri á teikniborðinu og að myndin yrði tekin upp samhliða fjórða 
kafla. Síðar var þó ákveðið að taka kafla fjögur upp einan og sér 
og óvíst er hvort fimmti kafli verði að veruleika. Keanu Reeves 
hefur sagt að það velti á viðbrögðum áhorfenda við fjórða kafla.

n  Þegar leikstjórinn Chad Stahelski var beðinn að lýsa John Wick 
Chapter 4 í viðtali við kvikmyndatímaritið Empire sagði hann: „Ef 
þú lætur The Good, The Bad and The Ugly mæta Zatoichi og bætir 
við grískum goðsögum þá færðu líklega eitthvað í líkingu við 
myndina.“

Fróðleikur
n  Tökur áttu að hefjast í Kína 2020 en var frestað um vegna farald-

ursins. Ári síðar var ákveðið að taka myndina upp í Frakklandi 
vegna pólitískra ástæðna.

n  Ástríkur og Steinríkur: Miðríkið er fyrsta kvikmyndin um þá kauða 
sem ekki er byggð á neinni af myndasögunum og þar sem Stein-
ríkur er ekki leikinn af hinum frækna leikara Gérard Depardieu. 

Frumsýnd  
23. mars 2022
Aðalhlutverk:
Keanu Reeves, Donnie Yen, 
Ian McShane, Bill Skarsgård, 
Laurence Fishburne, Clancy 
Brown

Handrit:
Michael Finch, Derek Kolstad, 
Shay Hatten

Leikstjórn:
Chad Stahelski

Frumsýnd  
3. mars 2023
Aðalhlutverk:
Guillaume Canet Gilles Lello-
uche og Vincent Cassel

Handrit:
Philippe Mechelen & Julien 
Hervé

Leikstjórn:
Guillaume Canet

Áður en hann getur 
öðlast frelsi frá 

leynisamtökunum sem 
hann tilheyrir þarf hann 
að takast á við nýjan 
óvini.

Upp hefst epísk 
hættuför til þess að 

frelsa móður prinsess-
unnar og bjarga Mið-
ríkinu úr krumlum Deng 
Tsin Qin.
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MEÐ
BÍÓMYNDINNI



Snemma á sjöunda áratug 
síðustu aldar fékk leik-
stjórinn Blake Edwards þá 
hugmynd að gera mynd um 
demantaþjóf sem héldi við 
eiginkonu rannsóknarlög-
reglumannsins sem væri að 
reyna að góma hann.

Vonbrigði David Niven
David Niven, sem lék demantaþjóf
inn fágaða, Sir Charles Lytton, átti 
að vera í aðalhlutverki í myndinni 
The Pink Panther (1963). Svo réð 
Blake Edwards Peter Sellers sem 
Clouseau og náðu þeir svo vel 
saman að þeir fóru að spinna og 
spila handritið eftir eyranu. Þegar 
myndin kom út duldist engum 
að Clouseau var höfuðpersóna 
myndarinnar. Niven gramdist 
þetta svo að hann fór fram á að titil
lag myndarinnar yrði ekki spilað 
þegar hann kom fram á Óskars
verðlaunahátíðinni ári síðar.

Peter Ustinov sem Clouseau
Upphaflega hafði Edwards valið 
Peter Ustinov í hlutverk Clouseau 
og Övu Gardner til að leika Sim
one, eiginkonu hans. Einhvern veg
inn er erfitt að ímynda sér annan 
leikara en Peter Sellers í hlutverki 
Clouseau, enda hafa aðrir reynt að 
fara í skóna hans og mistekist.

Fékk ekki Audrey Hepburn
Blake Edwards reyndi að fá Audrey 
Hepburn, sem hann hafði leik
stýrt í Breakfast at Tiffany’s (1961), 
í hlutverk Dala prinsessu. Þegar 

það tókst ekki fékk hann Claudiu 
Cardinale í hlutverk prinsessunnar 
fögru.

Blake Edwards var klaufinn
Peter Sellers hóf feril sinn í 
útvarpi og var ekki mjög leikinn 
í fíflalátum og ærslaleik. Blake 
Edwards var víst hins vegar hinn 
mesti klaufi og miðlaði Sellers úr 
gnægtabrunni sínum á því sviði.

David Niven kól á versta stað
David Niven ákvað að æfa sig 
í heilan dag fyrir skíðaatriðið 
með Dala prinsessu og æfði sig í 
búningnum sem hann átti að vera 
í við tökur. Vandamálið var bara 
að búningurinn var allt of skjól
lítill í kuldanum sem var í ítölsku 
Ölpunum og sagðist hann hafa 
tekið fölbláan jafnaldrann í lok 
dags og dýft honum í viskí þar til 
hann þiðnaði.

Clouseau skrifaður inn
Framhaldsmynd The Pink 
Panther, A Shot in the Dark (1964), 
átti ekki að vera framhaldsmynd, 
heldur kvikmyndaútgáfa sam
nefnds leikrits. Peter Sellers var 
ráðinn til að leika í henni og var 
óánægður með framganginn 
og óskaði eftir aðstoð Edwards. 
Edwards las handritið og sam

þykkti að koma að verkinu ef 
hann fengi að endurskrifa hand
ritið og f létta Clouseau inn í það.

Sellers vildi ekki þriðju myndina
Sellers var ekki ánægður með A 
Shot in the Dark sem sló samt í 
gegn. Hann neitaði að leika í þriðju 
myndinni, Inspector Clouseau 
(1968), og Alan Arkin lék Clouseau í 
þeirri mynd. Edwards kom heldur 
ekki að henni og olli hún miklum 
vonbrigðum.

Sellers og Edwards voru þó 
báðir mættir aftur til leiks þegar 
The Return of the Pink Panther 
var framleidd 1975. Þeir komu 
svo báðir að tveimur myndum í 
viðbót, The Pink Panther Strikes 
Again (1976) og Revenge of the 
Pink Panther (1978). Sellers lést svo 
af völdum hjartaáfalls 1980. Síðan 
hafa verið gerðar tilraunir til að 
framleiða myndir um bleika pard
usinn. Um þær verður best sagt: 
Varist eftirlíkingar! n

Mögulega fyndnustu myndir kvikmyndasögunnar

Peter Sellers hefur skemmt okkur í 60 ár í hlutverki inspector Clouseau.

Minnstu munaði 
að illa færi fyrir 
David Niven  við 
æfingar fyrir 
þetta atriði.

 Annálaðan 
klaufaskap 
 Clouseau sótti 
Peter Sellers í 
smiðju Blake 
Edwards leik-
stjóra.

Clouseau átti krók á móti bragði.

KVIKMYNDAGETRAUN
í samstarfi við Myndform:

   Sex miðar í bíó, popp og gos. 
Farið inn á kvikmyndir.is og
svarið nokkrum laufléttum 

spurningum í boði þáttarstjórnenda
Bíóbæjarins.

8 kynningarblað 3. mars 2023 FÖSTUDAGURKviKMyndir Mánaðarins


