Elokuvaristikko
Täytä ristikko oheisten vihjeiden avulla.
Ristikko koostuu klassisten elokuvien nimistä, suomalaisista tai alkuperäisistä.
Lähdeteosten käyttö sallittua ja suotavaa (esim. 1001 elokuvaa, jonka jokaisen on nähtävä edes
kerran eläessään ).
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Pystyyn
1 Amerikkalainen elokuva vuodelta 1967, joka teki Dustin Hoffmannista tähden: "__koe" (7)
2 Japanilainen elokuva vuodelta 1950, synkkä tarina ihmisen petollisuudesta. Tarina kerrotaan neljän toisiinsa nähden ristiriitaisen
näkökulman kautta: (8)
3 Fantasiaelokuva vuodelta 1939. Laulu "Over the rainbow" teki tulkitsijastaan filmitähden: (7, 2)
4 Luchino Viscontin elokuva vuodelta 1954, jossa Alida Vallin esittämä kreivitär rakastuu kelvottomaan viholliseen, Itävaltalaiseen
upseeriin, jota esittää Hitchcockin elokuvista tunnetuksi tullut Farley Granger: (5)
5 Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, ohjaaja ja käsikirjoittaja Joseph L. Mankiewicz, tuottaja Darryl F. Zanuck; tuloksena oscar palkittu elokuva "All about __" vuodelta 1950 (3)
6 ja 28 alas Romanttinen fantasiaelokuva, jonka runollisen vuoropuhelun loi Peter Handke. Elokuvan tähti, Bruno Ganz, syntyi Zurichissä
1941 ja menehtyi syöpään helmikuussa 2019 ja esitti enkeliä, joka rakastuu maalliseen naiseen: "__ alla" (9, 7)
7 Intialainen elokuva vuodelta 1955, alkuperäiseltä nimeltään Pather panchali, suomeksi: "__ laulu" (4)
12 Puolalainen elokuva vuodelta 1958, pääosassa Zbigniew Cybulski. Hänen esittämänsä nuori kansallismielinen partisaani lumoutuu
ensimmäisestä rauhanajan illastaan niin paljon, että tehtävä ampua kommunistisen puolueen aluesihteeri koituu hänen tuhokseen:
":____ ja timanttia" (6)
13 Viimeinen elokuva, jossa Charlie Chaplin käytti Pikku kulkurin hahmoa, on vuodelta 1936. Tässä elokuvassa Kulkurilla on lyhyen hetken
ajan ääni: (8)
14 Aleksandr Dovzhenkon elokuva vuodelta 1930; aistillinen, haltioitunut, vauhkoontunut kuvakieli kertoo haaveista, jotka hetken aikaa
olivat olemassa: (3)
18 kts. 35 vaakaan
20 Nyrkkeilyelokuva vuodelta 1980 Jake La Mottan elämästä "Kuin _ härkä" , pääosassa Robert de Niro (5)
22 Peter Weir ohjasi tämän sotaelokuvan eräällä niemimaalla Euroopan reunalla käydystä taistelusta, jossa toisena osapuolena olivat
ANZAC-joukot. Elokuva on vuodelta 1981 (9)
23 Tom Tykwerin elokuva v. 1998 nuoresta punapäästä (Franka Potente), joka käyttää koko elokuvan lähes yksinomaan juoksemiseen,
alkuperäinen nimi "_ rennt" (4)
25 Brittiläinen elokuva v. 1958, ohjaaja Charles Crichton, alkuperäinen nimi "Floods of Fear", suomeksi " _ " (5)
27 Elokuva keski-iän kriisistä v. 1999. Pääosissa Kevin Spacey, Annette Bening, Mena Suvari: "__ Beauty" (8)
29 Satiirinen lännenelokuva v. 1939, pääosissa Marlene Dietrich ja James Stewart. Suomalainen nimi Ei mikään enkeli. Alkuperäinen nimi
on "__ rides again" (6)
30 kts. 28 vaakaan
32 Animaatio v. 1941, kertomus pikkuisesta norsusta, joka osaa lentää, Disneyn tuotantoa (5)
33 Elokuva vuodelta 1995 New Yorkilaisesta pikkukaupasta ja sen asiakkaiden tarinoista, pääosassa Harvey Keitel, käsikirjoitus Paul
Auster, ohjaus Wayne Wang ja Paul Auster (5)
36 Ohjaajansa näköinen tulkinta Shakespearen näytelmästä Lear, elokuva vuodelta 1985. Akira Kurosawan viimeinen samurai-elokuva (3)

Vaakaan
1 Andrzej Wajdan elokuva vuodelta 1977, monitahoinen kertomus vallasta ja Puolan 1950-luvusta:" __mies" (7)
4 Elokuva vuodelta 1928, jonka suomalainen nimi on "Laivakalle nuorempi". Elokuvan alkuperäinen nimi on "__Bill Jr." (9)
8 ja 10 Elokuva vuodelta 1969, ohjaaja Dennis Hopper, mukana Peter Fonda ja Jack Nicholson, musiikki Steppenwolfin, Jimi Hendrixin ja
Bob Dylanin. Elokuvassa ollaan matkalla Meksikosta New Orleansin Mardi Grass - juhlaan, vaikka sinne asti ei taideta koskaan päästä: "___
___" (4, 5)
9 Elokuva vuodelta 1964, jossa Sean Connery näyttelee sadistista aviomiestä, jonka vaimo on kleptomaani. Ohjaaja on kuuluisa
mieltymyksestään vaaleaverikköihin: (6)
10 katso 8 vaakaan
11 Tämä Leon McCareyn ohjaama filmi v. 1957 nousi kuuluisuuteen ohittamattomana chick-leffana, kun se mainittiin useaan kertaan
Uneton Seatlessa -elokuvassa. Alkuperäiseltä nimeltään "An affair to remember", suomeksi:"______ rakkaus "(11)
15 Jos elokuvahistoria kerrottaisiin hirviöiden kautta, tämä monsteri olisi ehdottomasti mukana. Se visuaalisen ilmeen loi sveitsiläinen
taiteilija Giger ja hirviö esiintyi ensimmäisen kerran v. 1979 elokuvassa "__ "(5)
16 Claude Lanzmannin yhdeksäntuntinen dokumentti holokaustista vuodelta 1985; elokuva paikoista, joissa kuolema hallitsi: (5)
17 Truffaut toinen elokuva vuodelta 1960 "_ pianistia", jonka pääosassa oli Charles Aznavour (7)
19 ja 33 vaakaan Elokuva vuodelta 1947, jossa Charlie Chaplin esitti sarjamurhaavaa, liukaskielistä ja miellyttävää pikkuporvari Verdouxia
(6, 9)
21 Anthony Quin ja Alan Bates elokuvassa "Kerro minulle, _" vuodelta 1964 (6)
22 Kenties Rita Hayworthin kuuluisin elokuva v. 1946, josta laulu "Put the Blame Mame" tunnetaan.
24 Samuel Fuller ohjasi tämän kulttielokuvan v. 1963 tiedonjanoisesta toimittajasta mielisairaalassa (13)
26 Elokuva, jossa James Masonin esittämä professori ihastuu nuoreen tyttöön. Ohjaaja oli Stanley Kubrik , elokuva julkaistiin 1962 (6)
28 ja 30 alas Elem Klimovin sotaelokuva v. 1985; armoton ja painajaismainen kuvaus sodasta vailla sankareita: "__ ja __" (4, 5)
31 G. W. Pabstin elokuva v. 1929 , pääosassa Louise Brooks; kenen lippaasta on kysymys: "___n lipas" (7)
33 kts. 19 vaakaan
34 Jean-Luc Godardin elokuva v. 1965, pääosassa Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff; tunnetaan paremmin nimellä Alphavile.
Alkuperäinen suomalainen nimi oli kuitenkin "____- piru mieheksi" (5, 7)
35 ja 18 pystyyn Meksikolainen elokuva v. 2000, ohjaaja Alejandro Gonzalez Inarritu; kolme tarinaa väkivallasta, säälimättömyydestä ja
rakkaudesta koiriin, (5, 6)
37 Coen veljesten elokuva v. 2007, pääosissa Tommy Lee Jones, Javier Bardem. Suomalainen nimi on Menetetty maa, mutta alkuperäinen
nimi on " No __ for Old Men" (7)
38 Ranskalainen komedia vuodelta 1958, yksi elokuvahistorian merkkiteoksista ohjaajalta, jonka käsitys huumorista ja elokuvasta oli
täysin omanlaisensa: "____ toista maata" (5, 2)
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