The Fall - (Tarsem Singh, USA 2006, 117 min) 15 år
Vårens tema er stumfilm! Hvorfor se på det? Svaret finner du i stumfilmene vi har plukket
ut til vårens program! Disse filmene er noe av det beste som har blitt laget og noen mener
at få filmer har toppet dem. Ta også med at hvis man vil forstå filmspråk og filmhistorien,
må man begynne med stumfilmene.
Det er ikke bare med stumfilmrelaterte perler på programmet. Resten av det er spekket
med varierte innslag fra alle sjangre og alle tider!

The Fall (Tarsem Singh, USA 2006)
KinoCity tirsdag 15.01. klokken 21, 15 år
Gripende episk fortelling om kjærlighet og hevn! En stuntmann på sykehus skaper en
visuell storslagen fantasiverden for en medpasient. Hvem overlever?
Velkommen til en en gripende film som blander et verdslig liv på et sykehus i Los Angeles i
1915 med en visuell storslagen fantasiverden med eksotiske banditter, onde tyranner,
drømmelignende palasser og overveldende landskaper.
Roy Walker ligger på sykehuset og er en ødelagt mann på flere måter: Han er ute av
stand til å gå etter et fall av en hest i et (stum)filmstunt som gikk galt, i tillegg er han
sønderknust etter at hans kjæreste dro av gårde med filmens hovedrolleinnehaver. Roy
blir god venn med den 5 år gamle pasienten Alexandria, og setter i gang en historie som
blander sykehusets pasienter, stab og andre med imaginære personer og eksotiske land.
Det han beskriver som en "episk fortelling om kjærlighet og hevn" er så medrivende for
Alexandria at hun vil gjøre hva som helst for å høre neste del av historien. Fortellingen
gjenspeiler det skjebnesvangre trekantdramaet som forlot Roy syk av kjærlighetssorg med
Alexandrias favorittsykepleier Evelyn som den nydelige prinsessen Evelyn. Sinclair,

filmstjernen som stjal Roys kjæreste, gjenspeiles i den motbydelige guvernøren Odious, og
Roy selv som den hevngjerrige Black Bandit som leder et angrep på guvernøren med hjelp
fra en fargerik gjeng, inkludert Alexandria som Black Bandits datter.
Etter hvert som historien bli dystrere blir også Alexandria mer klar over at det er mer på
spill enn skjebnen til en håndfull imaginære karakterer. Det er opp til Roy, både som Black
Bandit og som seg selv, å overleve det store klimakset.
Spike Jonze og David Fincher har satt sitt navn på denne unike filmen, som er filmet i hele
18 forskjellige land rundt om i verden. Samtidig er det en film av den typen som rett og
slett ikke traff det store publikummet. Da er Filmklubben rette sted! Kom og la deg
fortrylle av en helt spesiell filmopplevelse i filmvårens åpningsfilm!
Mer om filmen: Klikk deg inn på Facebook
Filmklubbens webside med trailer
Velkommen!
Drammen Filmklubb

