Chungking Express (Kar-wai Wong, KIN 1994)
Filmklubbens tema denne våren er 90-tallet, med de ypperlige, men hovedsaklig mindre kjente filmene, fra uavhengige
filmselskaper. De som ikke fikk mest oppmerksomhet i datiden, men som skinner sterkt i dag! I tillegg går vi både
bakover og framover i historien, til inspirasjonskilder og ny flott film!

Chungking Express (Kar-wai Wong, KIN 1994)
Union Scene tirsdag 26.01 klokken 21:00, 15 år
På 90-tallet åpnet dørene seg mere for film fra Asia og spesielt Kina. Eksempelvis vår
venn fra i høst, Zhang Yimou (Flyvende dolker) med filmer som Ju Dou og Bak den røde
lykten. Chen Kaige fikk stor suksess med med Farvel min konkubine og Kar-wai Wong fikk
sitt gjennombrudd med Chungking Express. En film som kombinerer utsøkt musikk, vakre
bilder og fantastiske skuespillere for å fortelle en helt ukonvensjonell og original historie.
Chungking Express er en fargerik storbyfabel om to kjærlighetssyke politimenn som til
stadighet ender opp på gatekjøkkenet "Midnight Express". Politimann nr. 223 hamstrer
ananasbokser som går ut på datoen 1. mai, en måned etter at kjæresten forlot ham.
Ulykkelig vandrer han gjennom den pulserende storbyen, mens livet går han forbi.
Gjennom en av skjebnenes mystiske luner møter han i en bar en kvinne like ulykkelig som
han selv og han forelsker seg. Men kvinnen bak den blonde parykken og de store sorte
brillene viser seg å være en leiemorder på flukt fra en mislykket heroinhandel, og verden
blir ikke helt som før.

Politimann nr. 663 har blitt forlatt av sin perfekte flyvertinnekjæreste, og nå går han rundt i
leiligheten og i ren desperasjon snakker til ting han finner. På gatekjøkkenet jobber Faye
som er besatt både av låten "California Dreaming" og politimann nr. 663. Når han ikke er
hjemme, sniker hun seg inn i leiligheten hans og flytter på ting. En dag kommer han hjem
litt for tidlig.
Det er likevel ikke historien som har gjort filmen til en av 1990-tallets mest eksepsjonelle
filmer, men de svimlende vakre bildene, den skeive kameraføringen og de melankolske
skikkelsene. Chunking Express er filmen for alle filmelskere!
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