Alice in den Städten (Wim Wenders, TYS 1974)
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.

Alice in den Städten (Wim Wenders, 1974)
Kinocity, tirsdag 14. november, klokka 21, passer for alle
Kveldens film er en eksistensiell, Innovativ og vittig roadmovie! En av Wenders'
mest intense filmer, som ofte sammenlignes med The Kid (Chaplin) og Paper Moon.
Phillip (Rüdiger Vogler) er en omflakkende tysk reporter og en fotograf som har fått i
oppdrag å lage en fotoreportasje fra USA. Etter et tilfeldig møte med en flyktig amerikansk
kvinne, aksepterer han motvillig midlertidig foreldreansvar for lille Alice (Yella Rottländer).
Plutselig er han overlatt ansvaret for en 10-årig jente og i en nærmest eventyrlig
atmosfære skildres deres felles reise. Deres vennskap blir stadig sterkere, mens de reiser
gjennom forskjellige europeiske byer på leting etter jentas bestemor.
Den eksistensielle road-movien er den tidlige Wenders' foretrukne genre. Reisen foretas
her på det for Wenders så kulturelt og mytologisk skjellsettende amerikanske kontinent.
Innovativt og vittig reflekterer Wenders over amerikansk popkulturs påvirkning på
etterkrigstidens Europa. Alice in den Stãdten (Alice in the Cities) er ansett som en av
Wenders' mest intense filmer og sammenlignes ofte med Chaplins The Kid. Den er den
første av Wim Wenders' filmer som delvis ble filmet i USA og vant den tyske kritikerprisen i
1974.
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