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lngmar Bergmans nye storlilm med ny stieme .U. TRON - Filmen, der
loregår inde i et videospil + Creepshow - gyser.succes med humor
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E iot tyset skæR'laoen ud i natten
da hah løBte gang s det li e Littesøstet Genje, dettøt sp tet al Dtee Barynorc, hat svæ,1ved at hotde pe

henn.lighaden ove q nodæn
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! E.T, - exlraterrestria eller
udenjordisk - er navnel på del
lille rumvæsen, der spiller lltel
.o len iSteven Spielberls nye
publikumstræffer (den mand
kan blive ved med al uiderhol
de os). 09 del må v6ere ,ørcle
Aang, al sljernen ien lilm hver
ken er en skuespiiler eller er
dyr, men el tantasifosler. frem-
slillet al nogle meget dyglige

Spielbe.g bad dem lave ,no
gel, §om kun en mor kan
elske«, hvilkel de så sandeiig
oqså glorde. For væsenet kan
bedsl beskrives som en kryds
ning imellem en skildpadde, en
slange og en ska del pekinge.
ser. oerimod er del elskelige ik.
ke begrænser ril moderen Mil
lioner åi mennesker eisker alle-
rede den mærkværdiqe skab-
ning, og dukkekopien har slåel
og vil s1å øverst på mange

Man kan slel ikke lade være
med at hode ai E.T. Liqe fra
slarlen, da han skrigende øber
gennem skoven og kommgr lor
sent lil sil etlende rumskib, er
vi på hans side. Alene o9 jagel

af amer kanske reger ngsalen
ter søger han hen lilen villa i
ei Iorslådskvåder hvor husets
10årioe søn E liolt iinder ham.
Han sktuler ham sil legeskab
blandl et ularal dukker. og kun
den i lørsle omgång vaniro slo
rebroder og skrækslagne i le
søster iodvies i hemme ighe.
den. Moderen og alle andre
voksne holdes lde fra denne
verden. Der opstår el nærl og
nærmesl,nankeoverlørende.
Iorhold mellem ET. og Ellioll
de røler del samme på samme
tid. h!ilkel bl.a. !dløser en he I
praglluld Iuldemandsscene

Cykeliagl
Da E.T er el høit udviklel væ
sen, lærer han hunigt år tale
og forlæller børnene, at han
har hjemve. Sarnrnen konslrue.
re. de en sender som udsender
el nødsigna ll hanspanet.
Men nellel er ved at strammes
om ham. Begeringstolkene er
på vej, og hvor længe vil E.T.
kunne over eve på Jorden? Fil
men kulminerer omk.ing en tor
midabel Iotu gelsesscene på
cykler, hvor lille E.T s overna.
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Årets biografoplevelse
Steven Spielbergs formidable film "E.T." i Palads
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lurlige evner kommer tilal spil
e en allalgørende rolle.

Udover E.T'. der er den mesl
iivagtige lilmkonslruklion, mån
har sel lildalo, er Henry Tho
mas som Elriotl et dejigl nyl
bekendtskab, lornøjel gt sup'
pleret al Drew Barymore og
Fobe.l lMacNauqhlon som

klappe, når den udløses -, over
stadig humor o9 vidunderlig
senrimenlalitet, så ikke et øje
er tørt. E.T. har del hele o! er
lor ålle voksne såvel som
børn. ll,Le underlrgt er den qodr
på vel til ar bhve verdens slør
§le os hu igst indll€nle tilm.
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hans søskende. Oee Walace er
den nylio fråsk lle mor.

Sleven Spielberg inslruktør
ål bia »Dødens Gåb( »Nær
kontaki al3.9rad. og ,Jagren
på den lorsvundne skan, har
denne gang skabt en ,ilm, som
byder på spænding - man kan
slet ikke låde være med ål
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Sloteb@deten, Michaet, spejde. hod tunnet s.hnen hed kanhedtene



Hvordan E.T.

blev til
E.T''s ophav er s et ikke Sleven
Spielberg, selv om han ret
skal være rel har en væsenl
lig andel i hans lilblivelse. Men
den egenl ige ophavsmand I I

denne unikke f gur er specia.
ellecl manden Cano Rambaldi.
Det var også ham, der lavede
væsenerne lra rummei i Sp ei.
b€rgs,Nærkonlakt al 3. grad.,
ligesom han er beønnel med lo
Oscarpriser lor sil arbejde på
,KinS KonS" oS "Alien.. ET. an
ser han ,or §in hidl I størsle ud.
fordring. Fiquren er Iremslilet
ai llere kunstsroller. bl.a.
skumgumml og slasliber byg
get op om et aluminium.og
slå skeel. Da E.T. skulle kunne
lave omkring 150 bevægelser,
var rnan nødt lil at lordele ma.
sk neriet på tre ldgåver De
blev så specialkonslr0erede I I

al klare hver sin bevæqelses
Iunktion, i.eks. ansiglsmim k,
lingerpe9ninq osv. Endeliq
Iandles en ltede udgave, en
Iorklædl dværg, som bev brugl
ide scenor, hvor €.T. skulle gå
ifuld ligur.

E.T.'s stemme er en mærk
værdig skurende gamme.
mandsslemme, og den e. da
også en rordreiet indsp liing al
en 80 åro qammel kv nde.

Spielberg lorlæ ler, at hao
Ira slarlen Ioresliilede si§, al
E.T. kom lra en megel flglig og
Irodig planet. Derlor er han iidl
led og gial. Han spurgle også
videiskabsmænd om råd, o9
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de var enige om, at el udeotor
d sk væsen også målle være
lredimensionåll dvs kan se
med to øtne, har er sled, hvor
tra del optager næring, og or

Oåner li at ugle og høre med
Dei var på grundlag ai de oP
lysninger, al Carlo Rambadi
skable del ile meslervæ.k:
ET. I
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EI. et kansttueæt titat kuhne tave 150 taÆkettlge b.yægetset
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