Rød (Kieslowski, FRA 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!

Rød (Kieslowski, FRA 1994)
KinoCity tirsdag 16.02. klokken 21:00, 15 år
Studenten Valentine blir kjent med den pensjonerte, bitre dommeren Kern, som spionerer
på naboene som tidsfordriv. Rød er trikolorens farge for brorskap.
Kieslowski avsluttet med Rød sin farvetrilogi over den franske revolusjonens fundamentale
begreper; frihet, likhet og brorskap. Blå for frihet, Hvit for likhet og Rød for brorskap.
Denne gangen ser vi trilogiens siste del og til tross for brorskap som tema, kan filmen på
mange måter sies å være en oppsummering av hele trikoloren.
Hovedrollen Valentine, spilt av strålende Irene Jacob (Veronikas to liv), er motemodell i
Genève og lever et tomt og ensomt liv. Når Valentine kjører over hunden til en pensjonert
dommer (spilt av Jean-Louis Trintignant), møter hun en mann som stiller seg likegyldig
overfor hendelsen, og hun reagerer først med avsky. Mannen viser seg å leve i ensomhet,

selvforakt og hat mot verden, og han bruker tiden på å spionere på sine naboer. Den
gamle dommeren fatter likevel interesse for unge Valentine og relasjonen utvikler seg til
intime samtaler som slipper gamle demoner frem. Et unikt forhold utvikler seg dem
imellom.
Kieslowski tar i sin siste film også for seg spørsmål som menneskets mening og plass i
universet. Dette gjenspeiles i både temaer og symbolikk i Rød, og inviterer samtidig til å
oppdage nye sider ved de tidligere filmene i trilogien. ”Stilistisk er Rød mesterlig.
Kieslowski henter frem speil, prismer, ulike objektiver og lar hendelsene reflekteres og
filtreres slik... Rød er kronen på trilogien, et fremragende eksempel på den europeiske
filmen på sitt beste og mest særpregede,” skrev Per Haddal begeistret i Aftenposten.
Filmklubben er like begeistret og sier kom!
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