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STUMFILMS-KONCERT: 'RED HEROIHF

SJÆLDENT CAPRA-GANGSTERDRAMA
Denne Cap/a-film ville have være! tabt for eftertiden, hvis det ikke havde været fOl Det Danske Fi lminstiluts kopi. Dot betyder bl. .... al hvor filmen end vises i dag. clunderteksteme
baseret på de danske oversættelser fra dengang. Filmen åbner med en klassisk politiiagt
med blolende sirener og Augl i on åben bil. Men da vi kommer lættere på gangsteren
p.\ lIugl, drejer Cap'a os ind i et fint romantisk drama med en usædvanlig hovedperson:
'Sm~ kke Wi ll iam' - ot ikke så lidt ironisk tilnavn. Denne gangster har et blodt punkt for
den b/,nde Nora. og sjældent ha' Capra beskrevet uly kkelig kærlighed og opofrelse så
'orene!! som he r, Filmen horer hl de 'quickies·, som Cap,a inSlruerede mange af i årene
1928-29 M en den viser også, al ha~ allerede her beherskOl filme~s elementære gram,-,.,a:.". og bes.dde. pe.so~in stf\J ktorens empali. Vises med kJa~erfedsagelse, CK
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EN VISSEN DUFT AF GLOBALISERING
Duften af fnske blomster vil helt sikkert ha~e ændret sig, nå, du har set denne dokumenTarfilm, 1 'A Blooming Business' fortælle' Jane, Oscar og Kennedy om deres arbejde
omkring de store industrialiserede eksportgartnerier, der er etabietel i Naivasha, Kenya.
Gartnerieme er gennem de seneste år skudt op i dette område. Vi kan kobe blomsterne
billigt , men prisen er 12 timers arbejdsdage, invalide rende kemikalier, seksuel udnyttelse,
forurenet dlikkevand og slavelignende a,bejdsforhold. Arbejdernes modige vidneudsagn
kombineler instruktoren Ton van Zantvoort med et stærkt cinematografisk blik- Han
ondfanger på poetisk vis hovedpe rsonernes drømme og Mb midt i en dunkel velden,
hvo' blomster ofTe er fyldt med torne. Instruktor Ton van Zanlvoort vil være Til stede og
efterfolgende svare på spørgsmål Ira publikum. Billetpris: 25 kr.
SØN 13. 14:30 (DEBAn f A BlOOMING BUSINESS
TM vM l ~ ntmort , 2009/52 fr.;" (92 ,,"". ,ok!. d<!b:)

SVÆRDSVINGER-FILM OG KUNG FU-FUNK
Sidste :'Ir havde Cinemateket besog af den sprælske amerikanske trio Devil Music
semble, der akkompagnerede 'Dl. Jekyll og Mr. H~de '. Nu er de tilbage med endm
skræddersyet live-score, og denne gang har de været endnu dybere i de f,lmhistori
skuffer. De præsenterer såmænd den ældste eksiste rende martial arts -film af sp
filmslængde overhovedet: Den Shanghai-produce rede 'Red Heroine' fra t 929. De
en såkaldt wu~ia-film, dvs. et adventure-drama, der udspiller sig i et fortidigt Kina - n
sværd kamp som hovedingrediens,
På ove rfladen er 'Red Heroine' en hævnhistorie af klassisk IIIsnil med onde krigsher
smukke landsbypiger og vismænd med lange øjenbryn, Med deo humoristiske opti k skl
på er det en fastelavnsfest af teatralsk udstående tandsæt, oldschool flyve-effe~ter
anakronistiske harems piger i bikini. Bandet giver kultfilms-kvaliteterne rygvind genr
brug af bl,a . vib rafon, steel-guitar, erhu (to-strenget klnesisk yiolin), synthesizer, elekt
violin, percussion - og piskeslags-effekter! ' Et miks af kinesisk folkemusik og t 970
kung fu-funk: kalder de det selv.
For genre- feinschmeckere vil 'Red Heroine' samtidig være eT interessant studie i, ~
ti dligt kimen til nutidens kampsportsfilm blev lagt. Kampsekvenserne (med hævnelin,
Yun Ko i centrum) er 'Kill Bill'-feminisme uden bremseklods. og selve slåskampenE
forbavsende effektive. I tidens ånd er der en mYSTis k ingrediens også: Vor heltinde bl
udlært af den daoistiske eneboer-kriger White Monkey. Snart kan Yun Ko soge sin h:
i flyvende positur - transformeret ti l den blodtø rstige 'HImmeljomflu'. Må KIalIen v;
med hende! Billetpris: 75 kr. RB
FRE 11. t9:00 I RED HEROINE
HO"9 " a I \Ven I',m n. \9291 9~ min,

