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Filmen. Dens midler og mål Urban Gad Hent PDF "Filmen. Dens mål og midler" er en af de første bøger om
filmens virkemidler og de kunstneriske muligheder, den åbnede op for, som litteraturen og teatret ikke besad.
Bogen er skrevet af en af datidens største danske filmskabere Urban Gad, der selv kun havde produceret film i

under et årti. Bogen handler om en kunstarts fødsel, dens mange aspekter, og hvordan en stumfilm helt
konkret bliver til. Enhver filmnørd vil nyde lejligheden til at komme helt ind under huden på stumfilmen.

Den danske filminstruktør og forfatter Urban Gad (1897-1947) var en af drivkræfterne bag den tidlige danske
stumfilm. Hans første film, "Afgrunden", fik premiere i 1910, og sidenhen skabte han dusinvis af både danske

og tyske film. Urban Gad er søn af den berømte danske forfatterinde Emma Gad og nevø af den franske
kunstmaler Paul Gauguin. Han var i en kort periode gift med filmstjernen Asta Nielsen.
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