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Rekvisitter, antrekk, manus, plakater, signerte fotografier, kort og 
brev er noen av de 378  gjenstandene fra Hollywoods gullalder som 
skal under hammeren 24. november hos Bonhams i New York. 

Med auksjonen «There`s no place like Hollywood» regner auk-
sjonshuset med over tusen budgivere og budkrig i millionklassen.

Her er det møbler, dresser, kjoler og hatter fra filmer med blant 
andre Roger Moore, Barbra Streisand, Clark Gable, Marilyn Monroe, 
Grace Kelly  - og Ester Williams badedrakt! 

I Hollywood er det ikke bruk og kast.
Gjenstandenes ekthet er bekreftet og proveniensen gjenspeiler 

seg i de høye prisene.
Stjerneobjektet ved denne auksjonen er pianoet som sto i Rick’s 

Café og som Sam spilte «As time goes by» på.

Ryddesalg i 
Hollywood
Perler fra Hollywoods storhetstid går under 
hammeren. kjøpere bør ha tykk lommebok.

Ny godstol: forgylt trone 
fra filmen viva Zapata fra 1952 
med blant andre Marlon Brando 
og Anthony Quinn. den handler 
om den meksikanske revolusjo-
nære emiliano Zapata som le-
det opprøret mot den korrupte 
diktatoren Porfirio diaz tidlig på 
1900-tallet. Porfirio sitter på 
denne tronen under Zapatas 
audiens. Manuset er skrevet av 
John Steinbeck og Anthony Quinn 
fikk oscar for beste birolle.

VurderiNg: 140.000 - 
200.000 kroner.

Mirakelsprøyte: den skvetne løven i «trollman-
nen fra oz»  bruker denne «Witch remover»-sprøyten. 

VurderiNg: 860.000 - 1.2 millioner kroner.

livsstil›





Veggpryd: Plakat fra 
filmen the Prince and the 
Showgirl fra 1957  med Ma-
rilyn Monroe og Laurence 
olivier.

VurderiNg: 6.800 - 
10.000 kroner.

lekker til jule-
bordet: i filmen «river 
of no return» fra 1954 spil-
ler Marilyn Monroe en sa-
loon-sangerinne i en liten 
gruveby i Canada.  kledd 
i dette antrekket  klimprer 
hun på gitaren og synger  
«one silver dollar». det 
regnes som hennes beste 
dramarolle. Med kreasjo-
nen følger en matchende 
truse med røde blonder.

VurderiNg: 2.7 mil-
lioner - 4.1 millioner kroner.

kjekt å ha: 
Sverd fra ringenes 
Herre  fra 2003. 
det er Aragorns 
sverd Andùril laget 
til viggo Morten-
sen.

VurderiNg: 
1 million - 1.7 mil-
lioner kroner.

ledig Veggplass: 
Plakat fra filmen «Gilda» fra 
1947  med rita Hayworth i 
hovedrollen. Gilda er en film 
noir, et sjalusidrama med 
den forførende, rødhårete 
pin-up’en Gilda.

VurderiNg: 10.000 - 
13.000 kroner.
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FestFin: 
Brokadejakke 
brukt av Vin-
cent Price som 
spilte hovedrol-
len i Bob Hopes 
komedie Casa-
novas Big Night  
fra 1954.

Vurde-
ring: 5.400 
- 8.100 kroner.

Prinsessedrøm: Grace Kelly (senere 
Hennes Høyvelbårenhet Fyrstinne Grace av Mo-
naco) brukte denne cocktailkjolen i filmen Mo-
gambo fra 1953. I dette trekantdramaet spilte 
hun sammen med Clark Gable og Ava Gardner. 
Grace Kelly fikk en Golden Globe for beste birolle.

Vurdering: 100.000 - 140.000 kroner (en 
kopi av filmen følger med). 

ny inngangsdør: Filmen Casablanca fra 1942 
regnes som en av de store klassikerne med Ingrid Berg-
man og Humphrey Bogart. Handlingen utspiller seg i 
den fransk-marokkanske byen Casablanca under 2. 
verdenskrig. Dette er inngangsdøren til Rick’s Cafè 
Americain som var en eksklusiv nattklubb og spillebule. 

Vurdering: 510.000 - 680.000 kroner (en kopi 
av filmen følger med).

noe For hus-
hjelPen:  I fi l-
men Trollmannen fra 
Oz fra 1939, med Judy 
Garland i hovedrollen, 
hadde hun  denne 
enkle forklekjolen på. 
Den klassiske even-
tyrmusikalen bygger 
på barnebøkene skre-
vet av L. Frank Baurn. 
Filmen ble Judy Gar-
lands gjennombrudd, 
og  sangen «Over 
the rainbow»  ble en 
kjempesuksess.

Vurdering:  1.4 
millioner - 2.1 millioner 
kroner.

ut På tur: I fil-
men Tatt av vinden 
fra 1939 brukte 
Clark Gable denne 
ridejakken. Over 
1.400 kvinner var på 
audition for å finne  
Scarlett O’Hara som 
var Clark Gables 
motspiller. Det ble 
til slutt Vivien Leigh. 
Filmen fikk åtte Os-
carstatuetter.

Vurdering: 
410.000 - 620.000 
kroner.

uekte glitter: 
Julia Roberts  ørepynt i 
filmen Pretty Woman fra 
1990. Det er uekte perler 
selv om prisen skulle tilsi 
noe annet.

Vurdering: 
27.000 - 41.000 kroner.

sPenne til liVremmen: Montgo-
mery Clift brukte denne i westernfilmen «Red 
River D» fra 1946  som var hans scenedebut.  
Det er en sølvspenne med 14-K gull. 

Vurdering: 100.000 - 140.000 kroner.soFa med Patina: Det er to like sofaer i kunst-
lær fra Chasen’s Restaurant som var et av Hollywoods 
mest populære vannhull fra åpningen i 1936 og fram 
til 1997 da den stengte for godt. Det var favorittstedet 
til stjerner som blant andre Clark Gable, Kirk Douglas, 
Frank Sinatra og Marilyn Monroe.

Vurdering: 27.000 - 41.000 kroner, og med på 
kjøpet følger restaurantens siste menykart.

øreVarmer: Da filmen Cleopatra ble produsert i 
1917 var den tidenes mest påkostede film med overdå-
dige kulisser og kostymer - men fortsatt uten lyd!  Tit-
telrolleinnehaveren, Theda Bara, bar denne hodepynten.

Vurdering: 200.000 - 340.000 kroner.

Famme Fatale: 
Den blendende divaen Gil-
da (Rita Hayworth) synger, 
det vil si mimer  «Amodo 
Mio» i dette antrekket sig-
nert klesdesigneren Jean 
Louis.

Vurdering: 
270.000 - 410.000 kroner.
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