Smaken av kirsebær (Abbas Kiarostami, Iran 1997)
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!

Smaken av kirsebær (Abbas Kiarostami, Iran 1997)
Kinocity, Tirsdag 10. mai klokka 21:00
(NB! Endring av opprinnelig visning)
Badii ønsker å begå selvmord og leter etter noen som kan begrave ham. Vakker og
sympatisk film om et vanskelig tema - og som vant gullpalmen i Cannes.
Hovedpersonen i dette humanistiske dramaet, herr Badii, drives av tanken om at han skal ta sitt eget liv.
Han kjører rundt på den iranske landsbygda og spør tilfeldig forbipasserende om de mot god betaling
er villig til å begrave ham hvis han lykkes med planen. Her Badii får avslag fra flere, helt til han møter en
gammel mann som sier seg villig til å hjelpe, men først vil mannen fortelle en historie om den gangen
han selv prøvde å begå selvmord.
Det gåtefulle er et viktig element i flere av Kiarostamis filmer. Herr Badiis bakgrunn og hans
begrunnelse for å begå selvmord forblir uklar for oss. Filmen blir derfor mer åpen for publikums
tolkninger. Smaken av kirsebær er bygget over en rekke samtaler bestående av spørsmål og svar. I
filosofisk henseende har Kiarostami laget et sokratisk stykke film, hvor spørsmålene er viktigere enn
svarene.
I en tid der spesialeffekter og markedsføring har blitt stadig viktigere for å dekke over filmers mangel på
historie og karakter, fremstår Kiarostami som en av filmens store kunstnere og humanister. Han er en
regissør som skildrer sine karakterer med varme og respekt, og bruker sine «små» filmer til å reise
viktige spørsmål. Smaken av kirsebær behandler et dystert og tabubelagt emne med et filmatisk
håndlag som er forfriskende og overraskende lett og klarsynt. Det er en vakker og sympatisk film om et
vanskelig tema.

Filmen fikk Gullpalmen i Cannes sammen med den japanske filmen Ålen i 1997. Det samme året mottok
regissøren UNESCO-prisen ved filmfestivalen i Venezia.
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NB! Denne visningen er en endring av opprinnelig program. Pi (Darren Aronofsky, USA 1998)
utgår som følge av endrete rettigheter.
Velkommen!
Drammen Filmklubb

