2 x Dekalogen: A Short Film About Killing / A Short Film About Love (Krzysztof
Kieslowsky, Polsk 1988, 84 + 87 min) 15 år Union Scene 12.11. kl. 20
Filmklubben setter Samfunnsbevissthet på dagsorden. Verden har sine utfordringer! Flere filmer
gjenspeiler dette, og bevisste filmskapere bruker filmene til å sette søkelyset på urettferdighet og
kritikkverdige forhold. Vær forberedt på å bli sint, kjenne klumpen i halsen - og kanskje le litt
også!

2xDekalogen: A Short Film About Killing / Love (Krzysztof Kieslowsky,
Polsk 1988)

Union Scene tirsdag 12.11. klokken 20, 84 + 87 min., 15 år
To filmer fra den lovpriste "Dekalogen" - poetiske skildringer basert på De Ti
Bud. Er dødsstraff riktig? Tomek stalker Magda - og blir forelsket.
Polske Krzysztof Kieslowski var en internasjonal filmkunstner med mesterverk som
Veronikas to liv og Trikoloren: Rød hvit og Blå (som Filmklubben har vist det meste av).
Han ble kjent for det norske publikum med sitt imponerende filmverk Dekalogen – poetiske
skildringer om De Ti Bud. Han var en mester innen polsk sosialrealisme og
reiste eksistensielle spørsmål om hverdagslivet - et ypperlig bidrag til høstens tema
samfunnsbevissthet. Denne kvelden viser to av kapitlene fra Dekalogen, foredlet til å bli
egne filmer.
Et brutalt drap knytter tre menneskers skjebner sammen i A Short Film About Killing offeret, gjerningsmannen og en idealistisk forsvarsadvokat. Straffen kan ikke være annet
enn døden. Med sitt robuste og voldelige moraldrama gir Kieslowski skjebnens makt frie
tøyler – i et samfunn som både straffer og selv utøver kunsten å drepe.
A Short Film About Love er et annet sterkt kapittel i Dekalogen. En mann forelsker seg i en
eldre kvinne som bor i samme leilighetskompleks i Warszawa. Han spionerer på henne i
tide og utide til hun plutselig blir oppmerksom på dette og hun konfronterer ham med en
seksuell invitasjon...
Drammen filmklubb viser i kveld to sterke filmer om dødsstraff og moralske
spørsmål. Kieslowski vant flere priser samt Juryprisen i Cannes 1988! Vi ser fram til
denne kvelden sammen med deg!
Mer om arrangementet: Klikk deg inn på Facebook
Filmklubbens webside

Velkommen!
Drammen Filmklubb

