Angel Heart (Alan Parker, 1987)
Denne høsten viser Drammen Filmklubb filmer hvor reisetemaet gjør seg gjeldende. Reisetemaet
har vært tilstede til alle tider og finnes i de fleste sjangre, både drama, komedier, gangster, krim,
western, action og eventyrfilmer. Reisen kan være en episodisk fortelling, hvor det dukker opp nye
underholdende folk og hendelser underveis på ferden. Men, filmreisen er også en indre
reise. Gjennom veien kan man finne eller gjenoppdage seg selv. Til slutt fyrer slike historier opp
under vår fantasi om hva som er mulig og om hvordan våre liv kan endres gjennom
reiseopplevelser, møte nye mennesker og besøke ukjente steder.

Angel Heart (Alan Parker, 1987)
KinoCity tirsdag 31. oktober, klokka 21, 15 år
En reise inn i sjelens mørkeste sider. Angel Heart er en skremmende neo-noir fra en verden
av sex, mord, voodoo og død...
Vi er i New York i året 1955. Privatdetektiv Harry Angel får en ny sak når sangeren Johnny
Favourite blir savnet. Men, etterforskningen viser seg å være vanskeligere enn vanlig. Alle som
kan være spor i saken forsvinner, informanter og vitner blir drept en etter en og tiden løper ut for
Harry. Etterhvert holdes Harry våken om natta av rare sataniske syner. Fra de lugubre gatene i
New York følger han sporet til New Orleans' ødemark, og finner seg selv dratt inn i en verden av
sex, mord, voodoo og død. Dette er ingen vanlig vanlig sak, men Harry er heller ingen vanlig
detektiv.
Angel Heart er en sen åttitalls neo-noir, med stjerner som Mickey Rourke og Robert de Niro og
regissert av Alan Parker, som har satt sitt stempel på glimrende filmer som The Wall, Mississippi i
flammer og The Commitments. Her kobles detektivfortellingen sammen med mørk urovekkende
skrekk. En film som trekker deg inn i en foruroligende, skjebnesvanger atmosfære. En Halloweenaften for cineaster!
Mer om filmen: Klikk deg inn på Facebook
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