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KATALOGETS BRUG

FILMKATALOG udsendes hvert forår og indeholder en fortegnelse over de digitale film,
der i den følgende sæson vil kunne lejes af filmklubber, som er medlem Sammenslut
ningen af Danske Filmklubber (SDF). Filmene er udvalgt af SDFs Katalogudvalg.
Det første Filmkatalog udkom i 1985.
Filmene anføres i alfabetisk rækkefølge efter deres danske udlejningstitel. I dette års
katalog er bestemte og ubestemte artikler – f.eks. den, det eller a og the – taget med i
opslagsordet, som nu er blevet almindeligt, dvs. filmen ”Den skaldede frisør” skal søges
under den og ikke under skaldede. For hver film anføres udlejningsselskabet og de vigtigste credits. ”Længde” angiver filmens spilletid i minutter. ”Premiere” angiver datoen
for filmens første offentlige forevisning i Danmark, hvor der ses bort fra snigpremierer
o.l. ”Format” eller medie angiver om filmen er i 3D, DCP (= 2D digital), bd (= blu-ray
disc) eller dvd.
Til hver film følger en kort omtale, som i sagens natur er subjektiv, men dog gerne skulle
fortælle, hvad filmen drejer sig om og egner sig til.

Filmomtalerne er skrevet af:
Lonni Gelsdorf (LG), Annette Hørdahl Jensen (AJ), Frans Pærregaard (PÆ),
Peter Breinholt (PB) og Ruth Krog (RK)

Nye titler
[1] 3 TING
Danmark 2017
Instr: Jens Dahl Manus: Jens Dahl Medvk:
Nikolaj Coster-Waldau, Birgitte Hjort Sørensen, Lærke Winther og Jakob Ulrik Lohmann. Længde: 89 min Prem: 18.5.2017
Format: DCP Udlej: Scanbox.

[2] ABERNES PLANET: OPGØRET
USA 2017
Instr: Matt Reeves Manus: Matt Reeves,
Mark Bomback Medvk: Andy Serkis, Woody Harrelson, Karin Konoval Længde: 140
min Prem: 13.7.2017 Format: DCP Udlej:
20th Century Fox.

Det er en sen debutfilm fra den dygtige
kortfilminstruktør Jens Dahl, og han har
dristigt valgt en interessant genre. Det er
en thriller, en krimi med en aura af skæbnedrama. Vi møder Mikael, der har begået
et virkelig stort bankrøveri med også et
drab til følge, og han bliver så tilbudt at
vidne mod de andre bandemedlemmer.
Han kan så få vidnebeskyttelse og en ny
identitet. Men Mikael vil have 3 ting: et
møde med en tidligere kæreste, en lille
kasse med personlige ejendele samt en
særlig ret fra en indisk restaurant. Hele filmen er optaget på een location, et brunligt neutralt hotelværelse, hvor kammerspillet mellem Mikael og de to politimænd
og anklager udspiller sig. Man ser aldrig
forbrydelsen, men hører kun om den. Der
tales og tales, og det er i replikkerne, i intensiteten mellem aktørerne, at filmens
skæbnedrama udfolder sig. Filmen har
mindelser om The Usual Suspects fra 95,
og fungerer fint rent dramatisk. Måske tror
man ikke helt på, at Mikael vil være, som
han siger ”et bedre menneske”, da han er
en snu rad, der både er koldblodig og kynisk, men samtidig har en blød kerne. Der
er også mange symboler – bl. a en flaksende ravn, som vi godt ved, hvad betyder. Der er også godt med klichéer, men
det er alligevel en troværdig thriller, hvor
man spændt venter på slutningen. Og Nikolaj Coster-Waldau og Birgitte Hjort Sørensen er overbevisende.
LG

Det hele startede I 1968, hvor filmen Abernes Planet kom. Charlton Heston spillede
en astronaut, der lander på en fjern planet, hvor primitive mennesker lever som
slaver for højtudviklede aber. Det viser
sig at være jorden. Sympatien her lå hos
de mennesker, der var tilbage her, men i
denne sidste film er det helt anderledes.
Det er aberne ledet af den kloge Caesar,
der skal føre aberne ud af tyranniet under den apokalypse-søgende menneske
oberst, der både er ond og umenneskelig. Filmen trækker på mange mytologier:
den jødiske exodus historie om Moses, der
fører jøderne ud af Egypten til det forjættede land og også Conrads Mørkets Hjerte, filmatiseret som Apocalypse Now med
Marlon Brando som den onde Kurz er med
i denne film. Visuelt er filmen helt fantastisk, ja det er som Ringenes Herre, og fortællingen er vedkommende og relevant.
Aberne er klogere end menneskene og
har et stærkere sammenhold. En anmelder ser endda også Caesar, den stolte ledende abe som en mulig Kristusskikkelse. Der er krig på planeten, og vi håber, at
aberne vinder.
LG

3 ting, udl. Scanbox

[3] A CURE FOR WELLNESS
USA, Tyskland 2016
Instr: Gore Verbinski Manus, Justin
Haythe Medvk: Dane Dehaan, Jason
Isaacs og Mia Goth Længde: 146 min.
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Prem: 16.2.2017 Format: DCP Udlej: 20th
Century Fox.
Er man til gyserfilm, så er The Cure for Wellness lige noget. Det siges, at instruktøren er inspireret af film som The Shining
og Rosemary`s Baby. Men filmen har ikke
disse films gyserdimensioner. Der er ellers uhyggeligt nok på det skønne hotel
i alperne, hvor filmen foregår. Tilsyneladende kan man på hotellet få en rensende kur, der kurerer alt, men selvfølgelig er
det kun på overfladen. Handlingens tråd
er, at en forsikringsdirektør er taget til hotellet for at blive kureret, men beordres
hentet hjem af firmaet repræsenteret af
den unge ambitiøse Lochardt. Men også han indfanges af hotellets gruopvækkende eksperimenter. Snart ved han ikke,
hvem han er: normal eller syg? Er det han
oplever virkeligt, eller har han hallucinationer? Filmen er meget smukt fotograferet, så den visuelt bliver en spektakulær
oplevelse. Men selvom den stiller væsentlige spørgsmål om vores ”syge” samfund,
så siger den slet ikke noget om kuren, som
desuden er alt for lang.
LG
[4] A GHOST STORY
USA 2017
Instr: David Lowery Manus: David Lowery
Medvk: Casey Affleck, Rooney Mara, Will
Oldham Længde: 92 min Prem: 1.2.2018
Format: DCP, men til filmklubber kun
DVD som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Musikeren C (Casey Affleck) dør i et
biluheld og vågner op i sygehuskapellet
som spøgelse, komplet med hvidt lagen
over hovedet og sorte øjenhuller som i
en tegneserie. Det hinsides, en lysende
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Aminas breve, udlej. Scanbox
firkant på hospitalsvæggen, ignoreres af
vores spøgelse, der drager hjem, blot for
at opdage, at livet forsætter uden ham. Nu,
hvor alt, hvad der gjorde ham menneskelig, er forsvundet, er der kun kærligheden
og længslen tilbage. Men han kan end ikke trøste sin kone M (Rooney Mara), der
sørger, tvangsspiser, langsomt bliver hel
igen, møder andre mænd og flytter, fremmede flytter ind i huset og lever deres liv,
altsammen med spøgelset som tavs, sørgmodig tilskuer nu, hvor alt er for sent. Tabsfølelsen opleves ikke kun af de efterladte, men kun de efterladte kan forarbejde
tabet og komme videre. Dette udtrykkes
måske bedst af det spøgelse, C møder,
som venter på svar på et spørgsmål, der
forlængst er glemt. Tiden går, og han drives ud på en rejse, hvor fortid, nutid og
fremtid væves sammen, men her mister
filmen lidt fokus. David Lowery bruger det
gammeldags 4:3-format, kvadratisk med
afrundede hjørner som gulnede billeder
i et gammelt album, og lykkes trods det
absurde plot med at skabe en smuk, melankolsk allegori over tiden og forgængeligheden.
AJ
[5] ALDRIG MERE I MORGEN
Danmark 2017
Instr: Erik Clausen Manus: Erik Clausen
Medvk: Erik Clausen, Nicolas Bro, Bodil
Jørgensen, Marijana Jankovic Længde:
90 min Prem: 31.8.2017 Format: DCP
Udlej: Nordisk Film.
Mit i sit 80-års presseinterview og stadig
tiltroende sig selv liv og storhed, dør billedkunstneren Thorvald (spillet af Clausen selv), og i de følgende dage indtil begravelsen får han ved en engels hjælp mulighed for at følge reaktionen på sin død

hos sine nærmeste, børn og koner. Det er
kort fortalt handlingen i Erik Clausens nye
film. Clausen laver naturligt nok film, der
følger hans biologiske alder. Sidst var han
ældre dement i ”Mennesker bliver spist”.
Nu spiller han død. Men hvor den forrige
film delvist stadig kunne ses som skarp og
sjov, er den nye film sentimental og kedelig. Ja, som gammel Clausen-fan, der langt
hen ad vejen kunne bære over med de oplagte mangler i hans film, er jeg ked af at
sige det. Men det synes jeg, den er.
PB
[6] ALIEN: COVENANT
USA 2017
Instr: Ridley Scott Manus: John Logan,
Dante Harper Medvk: Michael Fassbender, Catherine Waterston, Bill Crudup
Længde: 123 min. Prem: 17.5.2017 Format: DCP Udlej: 20th Century Fox.
Alien-film nr. 6 er instrueret af den oprindelige instruktør Ridley Scott og er en
sequel til hans 2012-epos Prometheus
og prequel til hans første film i serien fra
1986. Endnu engang er et koloniskib på
rejse i rummet, da dens sovende besætning vækkes og tvinges til at lande på en
ukendt planet, naturligvis blot for systematisk at blive massakreret af monstrene
på den velkendte måde med sprængte
brystkasser og ætsende blod. Naturligvis
rummer filmen også et par androider, David og Walther (en dobbeltrolle til Michael
Fassbender) og en Ripley-wannabe i skikkelse af Daniels (Katherine Waterston).
Bortset fra lidt filosofisk mumbo-jumbo
om mennesket, skaberen og guden, som
vi allerede blev tvangsindlagt til i Prometheus, en af mange selv-referencer i filmen,
er der ikke megen historie her udover den
obligate om monsteret over alle monstre,

som har en fest med at slagte forsvarsløse
kolonister. Det er effektivt lavet, men også
ret kedsommeligt.
AJ
[7] ALL THE MONEY IN THE
WORLD

USA 2017
Instr: Ridley Scott Manus: David Scarpa
Medvk: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Charlie Plummer Længde: 133 min Prem: 1.2.2018
Format: DCP Udlej: SF Studios.
Kan en mesterinstruktør som Ridley Scott
med så mesterlige film som Bladerunner
og Alien lave en lidt kedelig og uinteressant film? Svaret er ja – men det er svært
at forstå hvorfor. Historien er ellers spændende, for det er dokudramaet om kidnapningen af John Paul Getty III i 1973, da
han er 16 år i Rom. Det er jo et dokudrama,
og man husker måske mediefortællingen om det afskårne øre, som kidnapperne sender til familien. Men sagen er den,
at farfaderen – den stenrige J. Paul Getty
nægter at betale løsesummen på 17 millioner dollars. Han kunne godt, men han er
nærig. Han har tjent sin enorme formue på
olie, og det eneste, der interesserer ham er
big business og kunst. Hvis man skal finde
noget interessant i persontegningen - for
øvrigt nærværende spillet af Christopher
Plummer, der erstattede den #Me Too
ramte Kevin Spacey -, så er det, at rigdom
koster – nemlig medmenneskelighed.
Der er en morale i filmen, der nok kunne
gøre den dramatisk: pengene eller livet?
Men det bliver altså hverken spændende eller vedkommende. Moderen kæmper godt nok for at få farfader overtalt,
ligesom sikkerhedsrådgiveren gør sit
bedste, men det er altså ikke nok til, at
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man orker 133 minutter med en stenrig,
nærig mand, der ikke er i stand til at føle
noget som helt.
LG
[8] AMERICAN MADE
USA 2017
Instr: Doug Liman Manus: Gary Spinelli
Medvk: Tom Cruise, Domnhall Gleeson,
Sarah Wright Længde: 115 min Prem:
24.8.2017 Format: DCP, men til filmklubber kun DVD, som man selv anskaffer Udlej: UIP.
I det sidste årti af Den Kolde Krig involverer
CIA sig i en række lyssky operationer mod
kommunistiske partisangrupper i Mellemamerika. Det bliver chancen for piloten Barry Seale. Den ene vej flyver han illegale våben til oprørere i Nicaragua, den
anden vej flyver han kokain til USA for columbianske narkokarteller. Sand patriot
og narkosmugler. Barry Seale bliver styrtende rig, og de mange penge, som strømmer til hans lille hjemby i Arkansas, gør
ham populær i lokalsamfundet. American
Made er en satirisk gengivelse af forspillet
til det, der siden blev kendt som Iran-Contra skandalen. Den skal ses for den kløgtige historiefortælling og for fremdriften
i det alt andet end ukomplicerede drama
på grænsen mellem komedie, action og
krimifortælling.
PÆ
[9] AMINAS BREVE
Danmark 2017
Instr: Jacob Bitsch Manus: Anders Ølholm Medvk: Esben Smed, Sarah-Sofie
Boussnina, Lisa Carlehed Længde: 83
min Prem: 9.3.2017 Format: DCP Udlej:
Scanbox.
Janus (Esben Smed) er netop blevet udskrevet fra en lukket psykiatrisk afdeling,
og han har en klar mission – han skal finde gymnasiekammeraten Amina – koste
hvad det vil. Under indlæggelsen har hendes breve givet ham trøst og tro på fremtiden – men pludselig stoppede brevene
og Janus vil gerne finde ud af hvorfor. Han
opsøger venner fra fortiden, men ingen
ved noget, og selv Aminas familie ved ikke, hvor hun er. Hendes kulturelle baggrund og miljø er tilsyneladende en del
af problemet. Hans forsøg på at få svar,
fører ham ind i de minoritetsgrupper, der
eksisterer under overfladen i København.
Tempoet i ”thriller”sporet øges hen mod
slutningen af filmen, hvor han kommer i
kløerne på en gruppe tyrkiske gangstere.
Samtidig er der i filmen et andet spor, der
forsøger at skildre Janus`s splittede sind.
Han er ikke rask. Bl.a dukker en fedladen
cerutrygende mand op de mærkeligste
steder. Kronisk paranoia? Og hvorfor er
hans lejlighed pludselig totalt smadret?
Hans midlertidige kæreste og tidligere
medpatient Astrid siger, at han skal lade
fortiden ligge. Er der en god grund til det?
Filmen bygger på Jonas T. Bengtssons
prisbelønnede debutroman ”Aminas breve” fra 2005. Det har tilsyneladende ikke
været let at transformere romanen om
den splittede Jonas til et filmsprog, hvor vi
bliver i stand til at forstå, hvad der har for-
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met ham, og hvordan han tænker. Filmen
er velment, men ikke helt vellykket. Den
formår dog at give et billede af, hvordan
psykisk sygdom kan forvrænge virkelighedsopfattelsen, og hvor smertefuldt det
er både at være psykisk syg og forsøge at
overleve på tilværelsens bund.
RK

[12] BLADERUNNER 2049
USA, England, Canada 2017
Instr: Denis Villeneuve Manus: Hampton
Fancher, Michael Green Medvk: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Amas, Jared
Leto Længde: 163 min Prem: 5.10.2017
Format: DCP men til filmklubber kun
DVD, som man selv anskaffer Udlej: UIP.

[10] AQUARIUS
Brasilien, Frankrig 2016
Instr: Kleber Mendonca Filho Manus: Kleber Mendonca Filho Medvk: Sonia Braga,
Maeve Jinkins, Irandhir Santos Længde:
146 min Prem: 12.4.2017 Format: DCP og
DVD Udlej: 41 Shadows.

Filmen er en science-fiction-film der foregår i 2049 i et smadret nordamerikansk
samfund, hvor vejrsystemerne er gået
amok, og den ensomme betjent K er en
såkaldt blade runner, der opsøger og dræber replikanter, altså kunstige mennesker.
Han finder nogle knoglerester, der peger
på at en replikant engang har født, hvilket
ikke skulle være muligt, og sættes til at finde og destruere barnet. Det er en kompliceret historie, der kan være svær at følge,
men det er måske heller ikke det vigtigste i
denne film, der er en 2’er, altså en opfølger
til Ridley Scotts første Blade Runner-film
fra 1982. Det fascinerende er det billedunivers, som Scott skabte, og som 2’erens
instruktør Denis Villeneuve fortsætter og
udvikler. Det er med rette blevet rost af
anmelderne. Det er vildt flot, både i de
æstetiske hologrammer og de dystopiske fremtidsscenarier.
PB

Vi er i Recife i det nordøstlige Brasilien,
hvor ejendommen Aquarius ligger i et
velhaverkvarter. Clara, der er en aldrende
musikkritiker, bor som den eneste tilbageværende lejer i boligkomplekset, og hun
nægter at flytte. Filmen skildrer i noget,
der ligner en veritabel gyser, den kamp,
som den unge Diego, hvis bedstefar ejer
komplekset, fører for at få Clara til at flytte
ud. Planen er, at Aquarius skal rives ned,
og et nyt fancy neoliberalistisk kompleks
bygges op. Vi lærer Clara at kende som
det komplekse menneske hun er – både
romantisk livsnyder og kontrolleret perfektionist. Men først og fremmest er hun
et menneske, der hviler i sig selv, som vil
og kan blive ved med at leve livet, selvom
det måske snart er forbi. Sonia Braga spiller formidabelt, og man bliver aldrig træt
af at være i selskab med hende. I filmen er
der drama, samfundskritik og megen livsfilosofi. Det er en af årets mest særprægede og bedste film.
LG
[11] AT ELSKE PIA
Danmark 2017
Instr: Daniel Borgman Manus: Daniel
Borgman Medvk: Pia Skovgaard, Céline
Skovgaard, Jens Jensen Længde: 99 min
Prem: 6.7.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Angel Films.
Daniel Borgman, der har instrueret denne
film, debuterede i 2013 med The Weight
of Elephants der handlede om børne og
ungdomsproblemer i et drømmeagtigt
univers i New Zealand. Denne film er noget helt andet. Stilen er registrerende dokumentarisme, der med langsommelig
minutiøs kameraføring dokumenterer,
hvad der sker eller ikke sker for vores personer, som vi ikke kan kalde karakterer, da
de spiller, ja er, sig selv. Det er den 62-årig
udviklingshæmmede Pia Skovgaard og
hendes franskefødte 84-årige mor Gittou,
der lever det daglige liv på Langeland. Pia
synes, tiden går så hurtigt, sådan oplever
hun det, men i virkeligheden går den langsomt, og der sker ingenting. Det er netop
kernen i denne film, at Pia oplever verden
med sine sanser og følelser, som er det virkelige. Filmen tilføjer en fiktiv forelskelse i
den rare Jens, der blot vil have en at holde i
hånden og føre samtaler med, da han føler
sig ensom. Pias mor er klog og interessant,
og det er Pia også på sin egen energiske
måde. Det er en fin lille film om ensomhed
og længslen efter kærlighed.
LG

[13] BORG
Sverige, Danmark, Finland 2017
Instr: Janus Metz Manus: Ronnie Sandahl
Medvk: Sverrir Gudnason, Shia Labeouf,
Stellan Skarsgård, Tuva Novotny Længde: 100 min Prem: 14.9.2017 Format:
DCP Udlej: Nordisk Film.
I Janus Metz’ tolkning er den 24-årige
Björn Borg ikke blot verdens bedste tennisspiller, men maniker, en enspænder på
randen af et sammenbrud, og samtidig en
patetisk anskuet martyrskikkelse. Dramatisk holdes filmen sammen af den mytiske
Wimbledon-finale i 1980 mellem Borg og
den amerikanske hidsigprop John McEnroe, og vi følger optakten til dette opgør.
De to stridshaners omskiftelige finalekamp giver filmen et fortællemæssigt
løft og en emotionel tilspidsning, der videreføres i nogle fint lavmælte epilogscener. En række tilbageblik demonstrerer, at Borgs berømte ”cool” under kampene var tillært, en ganske bevidst strategi udtænkt af hans trofaste træner. Filmen
fængsler som et ambitiøst forøg på at bore
sig ind i en elitesportsmands psyke og skildre hans vinderinstinkt som en blanding
af velsignelse og forbandelse.
PÆ
[14] BRAD’S STATUS
USA 2017
Instr: Mike White Manus: Mike White
Medvk: Ben Stiller, Jenna Fischer, Michael Sheen, Luke Wilson Længde: 101
min Prem: 14.12.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Brad nærmer sig de 50 og synes ikke, at
livet har bragt ham det, som det burde –
og hvorfor så det? Det svarer filmen slet
ikke på, for det er ikke interessant i denne
film. Det er nemlig ikke en psykologisk el-
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ler sociologisk film, der ønsker at fremstille en kompliceret person eller en skæbne- nej det er et drama forklædt som komedie. Brad har det faktisk meget godt
med en sød kone, et selvstændigt job som
fundraiser for NGOer og en dygtig søn, der
nok skal komme ind på drømmestudiet,
som de sammen tager til Boston for at kigge på. Men problemet er, at Brad er misundelig – på sine gamle kammerater, som
han forestiller sig lever meget mere glamorøse liv end han selv. Han forestiller sig
det, for han ved det faktisk ikke! Filmen er
fyldt med scener, der skildrer Brad`s forestillinger om de andre, og han er styret af
misundelse og så selvoptaget, at det ikke
er til at holde ud. Der er desuden en irriterende overtydelig voice-over mange steder og en underlægningsmusik, der bare
er alt for tydelig. Brad skulle skamme sig,
synes jeg, men nogle anmeldere synes, at
det er forfriskende, at en film hylder den
lille middelklassemand, der bare er en i
mængden.
LG
[15] BRYLLUPPET
Belgien, Pakistan, Frankrig 2017
Instr: Stephan Streker Manus: Stephan
Streker Medvk: Lina El Arabi, Sébastien
Houbani, Zacharie Chasseriaud, Babak
Karimi Længde: 98 min Prem: 14.10.2017
Format: DCP og DVD Udlej: 41 Shadows.
Den 19-årige Zahira står i begyndelsen af
filmen i et slemt dilemma. Hun er opvokset i en pakistansk indvandrerfamilie i Belgien: da hun er blevet gravid, skal hun så
have en abort, eller skal hun følge familiens plan? Det er nemlig et bryllup med
en passende pakistansk mand. Man må se
filmen for at få svaret. Men den konflikt,
som Zahira står i, nemlig splittelsen mellem den vestlige individualiserede kultur
og det traditionelle muslimske samfund,
hvor ære og nedarvede familietraditioner
tages for givet – er universel. Filmen er både velspillet og oplysende, og man følger
også interesseret Zahiras kamp. Men noget nyt føjer den nok ikke til debatten. Den
kan ses som et glimrende oplæg til diskussion, og der ligger da også undervisningsmateriale til den på nettet.
LG
[16] CAIRO CONFIDENTIAL
Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrig
2017
Instr: Tarik Saleh Manus: Tarik Saleh
Medvk: Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher Længde: 106 min Prem:
12.10.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Filmen er en klassisk krimi, flyttet til Mellemøsten. Hovedpersonen Noredin, kommissær i kriminalpolitiet i Cairo, er en antihelt af den klassiske skole, enkemand efter en trafikulykke, gældsat og desillusioneret. En ung kvinde findes myrdet med
halsen skåret over på et luksushotelværelse. Det eneste vidne er en sudanesisk stuepige, nu forsvundet, så Noredin får ordre
til at lukke sagen med forklaringen: selvmord. Men i trods mod denne begynder
han at grave i sagen. Det er som i alle gode krimier: en detektiv går rundt og ban-
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ker på døre, folk fra forskellige samfundslag lukker op, og efterforskningen bliver
et røntgenbillede af den herskende samfundsorden. Denne krimi får sit særlige
perspektiv ved at være henlagt til de dage, da de voldsomme uroligheder i Cairo
kulminerede i 2011. Den er spændende,
vedkommende og kritisk.
PÆ
[17] CALL ME BY YOUR NAME
Italien, Frankrig, Brasilien, USA
Instr: Luca Guadagnino Manus: James
Ivory Medvk: Thimothée Chalamet, Arnie
Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar
Længde: 132 min Prem: 1.2.2018 Format: DCP, men til filmklubber kun DVD,
som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Det er 1983, og den 17-årige Elio nyder
sommeren i familiens villa i Norditalien.
Han er ferm pianist, belæst og intelligent,
blot uden den sidste afgørende voksenvisdom. ”Jeg ved intet om det, der betyder
noget”, som han siger. Faderen er professor i antik kultur, moderen er translatør. Så
ankommer faderens sommerpraktikant
Oliver, en stor flot fyr, en dionysisk manifestation, en fysisk overvældende mand
for den både spæde og stærke Elio, så filmen bliver en beskrivelse af en sommer,
hvor livet erotisk, smertefuldt og usikkert
åbner sig for ham. Det er ikke familien, der
problematiseres i filmen; det står klart i en
smuk gribende dialog mellem far og søn
i slutningen af filmen. Lad følelserne rase,
lyder rådet til den unge, ellers går hjertet
konkurs allerede når man er 30. Det kan lyde paradoksalt at kalde en film befriende
udramatisk, men det er faktisk lige nøjagtigt, hvad Call Me By Your Name er. Uden
kunstigt oppisket drama har den rigeligt
med spænding at trække på endda. PÆ
[18] CÉZANNE OG ZOLA
Frankrig 2016
Instr: Daniéle Thompson Manus: Daniéle Thompson Medvk: Guillaume Canet, Alice Pol. Længde: 117 min Prem:
18.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej:
Another World Entertainment.
Rigmandssønnen Paul (Cézanne) og den
fattige Èmile (Zola) var bedste venner som
børn i Provence, og forholdet bliver tættere, da de vokser op, og deres karrierer går i
hver sin retning: den afmålte, korrekte Zola bliver verdensberømt forfatter, medens
Cézanne med sit flamboyante flabede væsen hutler sig igennem som kunstner og
ikke kan få solgt sine billeder. Filmens
eksistentielle konflikt udspiller sig mellem disse to kunstneriske temperamenter, som drives af hver sin nødvendighed.
Men det er, som om man aldrig når ind til
kernen af de to geniers (u)venskab. Tidens
tanker og modsætninger anes kun meget
fjernt, og når nu dette bekendtskab åbner et vindue til de år, der definerede et
århundredes politiske kampe og kunstneriske nybrud, er det lidt skuffende at se det
indsnævret til et spørgsmål om personlig
anerkendelse.
PÆ

[19] CHEVALIER
Grækenland 2015
Instr: Athina Rachel Tsangari Manus:
Efihymis Filippo, Athina Rachel Tsangari
Medvk: Vangelis Mourikis, Nikos Orphanos, Yorgos Pitpassopoulos Længde: 105
min Prem: 6.4.2017 Format: DCP og DVD.
Udlej: Øst for Paradis.
Der sidder 6 mænd – nej ikke på en tømmerflåde, men på en græsk luksusyacht.
Hvad laver de så der? De har været på ferie sammen – de kender hinanden godt
og dykker sammen, spiser god mad og
drøner på vandscooter og snakker. Men
så får de den idé, at de skal spille et spil,
en konkurrence, hvor man kan vinde. Det
drejer sig om, hvem der er den bedste generelt – gruppens chevalier. Man konkurrerer på alt: den der sover pænest, har den
flotteste morgenerektion, den sejeste ringetone o.s.v. Filmen er formodentlig nok
en slags allegori over det machosamfund,
som disse mænd repræsenterer. Det er ikke realisme, men så alligevel! Man kan se
filmen som en absurd komedie, der udstiller mænds iboende konkurrence gen.
Det er lidt paradoksalt, at det er en kvinde,
der har instrueret filmen. Filmen har masser af lange og uforudsigelige scener. Den
sorte humor, der enten fanger en eller får
en til at ønske, at den snart var ovre. Den
er af anmeldere beskrevet som herligt gådefuld og dybt original. Det må man selv
dømme om.
LG

CITY OF GHOSTS
(DOKUMENTARFILM)

[20]

USA 2017
Instr: Matthew Heimann Længde: 90 min
Prem: 22.3.2018 Chp Dox Format: DCP og
DVD Udlej: Miracle Film.
Dokumentarfilminstruktøren Matthew
Heineman har med City of Ghosts skabt
et sjælsrystende indblik i livet i den besatte by Raqqa i Syrien under Islamisk Stats
herredømme. Filmen skildrer en gruppe
syrere, der forsøger at bekæmpe IS med
nyhedsartikler fremfor våben. Ingen af
dem er journalister, men da IS lukker for
kontakten til omverdenen og erstatter
journalistik med propaganda, former de
gruppen Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS). De vil formidle det sande billede af det rædselsregime, IS indfører under dække af at realisere den muslimske
drøm om kalifatet, da hverken regionale
eller globale medier dækker grusomhederne. Filmen viser udviklingen i Syrien
og især Raqqa gennem nyhedsindslag,
skjult kamera og kommentarer fra gruppens medlemmer. Tre af dem flygter, Mohamad til Tyrkiet og Aziz og Hamoud til
Tyskland, og vi følger deres arbejde i eksil med formidling af nyheder om vilkårene under det fundamentalistiske styre på
bl.a. Facebook og Twitter, jævnligt afbrudt
af nyheder om, at venner, familier og kolleger er blevet henrettet. City of Ghosts er
en film om krigens første offer – sandheden, og dele af den er særdeles vellykkede. Imidlertid mister dokumentaren lidt
fokus, når vi bevæger os fra skildringen
af udviklingen fra det arabiske forår frem
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mod Syriens opløsning og til de eksilerede
mænds liv og arbejde udenfor Syrien. AJ
[21] COCO
USA 2017
Instr: Lee Unkrich Manus: Adrian Molina,
Matthew Aldrich Medvk: Stemmer: Lucas
Lomholt Eriksen, Pelle Emil Hebsgaard,
Sofie Gråbøl Længde: 105 min Prem:
8.2.1028 Format: DCP Udlej: Disney.
Denne film fra det amerikanske animationsstudie Pixar er henlagt til en lille mexikansk by, hvor den 12-årige Miguel bor
med sin skomagerfamilie. Han drømmer
om at synge og spille guitar på de store
scener, men musik er forbudt i hjemmet,
fordi tipoldefar forlod kone og barn for
at virkeliggøre sine egne drømme om en
musikkarriere. Da Miguels musikhadende bedstemor ødelægger hans hjemmelavede guitar, må han ”låne” en fra tipoldefars grav for at deltage i talentkonkurrencen på Dia de Muertos De Dødes Dag,
den ene gang om året, da de døde kan besøge deres efterladte. Men man skal ikke
stjæle fra de døde, og pludselig befinder
Miguel sig på den forkerte side af det hinsidige og må kæmpe for at nå hjem inden
solopgang. Det er en graciøs, visuelt betagende animationsfilm om på én gang
at høre til og have åndsfrihed. Især broen
mellem de levendes og de dødes verdener er så bjergtagende smukt og originalt
animeret, at man er ganske salig. NB: det
er ikke nogen børnefilm.
PÆ
[22] CREATIVE CONTROL
USA 2015
Instr: Benjamin Dickinson Manus: Mica
Bloomberg, Benjamin Dickinson Medvk:

Benjamin Dickinson, Nora Zehetner,
Alexis Rasmussen Længde: 97 min Prem:
20.4.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Øst
for Paradis.
I en nær fremtid får reklamemanden David til opgave at afprøve nogle nye virtual-reality briller, som giver hans fantasi og
inderste drømme frit spil? Han synes ellers at være fremmedgjort og tilmed noget af en narcissist, så hvordan mon han
vil håndtere den nye creative control, som
han har fået. Han har ellers en sød kæreste,
men han vil hellere være sammen med sin
bedste vens kæreste. Det er ikke trekantshistorien, som er det interessante i denne
film, ej heller dens dystopiske syn på moderne teknologi, som snarere fremmedgør mennesker for hinanden end hjælper
dem til bedre liv, men dens sort-hvide stiliserede billeder af New York som køligt
æstetisk projekt. Det hele er iscenesat så
filmisk flot, at man betages af billederne
og egentlig glemmer den moralske pointe, som filmen også har: nemlig at ny teknologi ikke gør mennesker eller verden
bedre, men blot fremmer det, der i forvejen var karakteristisk for os som mennesker. Men en tankevækkende sci-fi thriller
er det med betagende billeder.
LG
[23] DAN DREAM
Danmark 2017
Instr: Jesper Rofeldt Manus: Casper
Christensen, Frank Hvam Medvk: Casper
Christensen, Frank Hvam, Lars Hjortshøj,
Magnus Millang Længde: 96 min Prem:
30.3.2017 Format: DCP Udlej: Nordisk
Film.
I 1983 forsøgte en flok danskere at få en
dansk el-bil, verdens første, op at stå og

Danserinden, udlej. Another World Entertainment
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køre. Men så rullede den af uklare årsager
ind i en barriere i Forum, hvor den skulle præsenteres. Så brast den drøm, drømmen om et Danmark på vej ud af 1970ernes krise, arbejdsløshed og mismod. Men
filmen skildrer folk med troen på, at ”os
danskere kan I ikke få ned med nakken
– vi skal nok klare os!” Dens ikke ganske
sammenhængende historie bygger meget på folkekomediens virkemidler og
præges af forsmåede knudemænd, uforløste familiekriser, egocentriske fantaster
og smålumre herrejokes. Den skal ikke ses
for den stærke sammenhængende fortælling, men for sin skildring (karikatur
?) af den danske mands identitet. Casper
Christensen og Frank Hvam spiller sig selv,
som de også gjorde det i Klovn.
PÆ
[24] DANSERINDEN
Frankrig, Belgien, Tjekkiet 2016
Instr: Stéphanie di Giusto Manus: Stéphanie di Giusto, Sarah Thibau Medvk:
Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry
Længde: 112 min Prem: 10.8.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Another World
Entertainment.
Filmen er en historisk ”bio -pic” over danserinden Lois Fullers liv. Efter en forvirret
filmstart hos faderen i USA kommer den
da allerede 25-årige hovedperson fra Paris i slutningen af 1800-tallet. Hun udvikler en speciel slags dans med metervis af
silke på lange stokke, som fascinerer først
en rig mæcen og siden natklubpublikummet. Hun synes at nå en karrieretop på Pariseroperaen, men hendes position trues
til sidst af en anden af den moderne dans’
ikoner: Landsmandinden Isadora Duncan. Filmen er bogstaveligt talt meget
mørk, og derved forstår man, hvordan og
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og gerne vil nyde debutanten Danica Curcic, der spiller Darling. Hun gør det fremragende og er nomineret til både en Robert
og en Bodil for sin præstation. Polly spilles
af balletdanseren Astrid Grarup Elbo. RK
[27] DENGANG I MAJ
Frankrig, Belgien 2015
Instr: Christian Carion Manus: Christian
Carion Medvk: August Diehl, Matthew
Rhys, Joshio Marlon, Alice Isaaz Længde:
114 min Prem: 6.4.2017 Format: DCP og
DVD Udlej: 41 Shadows.
Filmen fortæller om dagene omkring d.
10. maj 1040, da tyske troppers invasion
i Frankrig fordrev 8 millioner mennesker
fra deres hjem. Det er klassisk krigsfilm,
som vi kender det, her garneret med en
række opdigtede skæbner som eksemplificering. For så vidt er der ikke meget
nyt i filmen. Men dens styrke ligger i, at
instruktøren med sine nærværende familieberetninger lige fra begyndelsen skaber en pinefuldt klar fornemmelse af, hvad
det vil sige at føle sig truet på livet, at skulle
forlade sit hjem og sine håb og drage mod
ukendte mål.
PÆ

Darling, udlej. Zentropa
hvorfor danserindens særegne dans ved
hjælp af projektører og spejleffekter har
gjort indtryk, men det er i hvert fald for
mig i dag ikke helt let at forstå Lois Fullers
succes. Filmen giver et fint billede af ”fin de
siecle” stemningen i Paris, men ellers har
hovedpersonen og hendes skæbne ikke
rigtigt fanget undertegnede. Måske er det
en film mest for kvinder.
PB
[25] DARKEST HOUR
England 2017
Instr: Joe Wright Manus: Anthony McCarten Medvk: Gerry Oldman, Lilly James,
Kristin Scott Thomas Længde: 125 min.
Prem: 25.1.2018 Format: DCP, men til
filmkkubber kun DVD, som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Filmen følger 2. Verdenskrigs første intense uger. Chamberlain og Halifax kæmper
for at få afsat Churchill og indgå en fredsaftale med Hitler, men Churchill vil ikke
opgive modstanden, og i denne afgørende politiske kamp har manuskriptet ladet
Churchills egne ord, de berømte taler, være i centrum. På den måde bliver det en
film om mennesket Churchill ligeså meget, som det er et værk om det britiske folk
og Europa i krisetider. Gerry Oldman yder
en kompliceret, fyldig, nærmest magnetisk præstation som den ikoniske skikkelse, både bøs og blød, bister og blodtørstig
statsmand og let forfjamsket patriark. PÆ
[26] DARLING
Danmark 2017
Instr: Birgitte Stærmose Manus: Kim Fupz
Aakeson, Birgitte Stærmose Medvk: Danica Curcic, Astrid Graruo Elbo, Gustav
Skarsgård, Ulrich Thomsen Længde: 103
min Prem: 19.10.2017 Format: DCP Udlej: Zentropa.

Filmen handler om den berømte balletdanserinde ”Darling”, der er gift med koreografen Frans. Efter adskillige år i udlandet vender parret hjem til København for
at opføre klassikeren ’Giselle’ på Det Kongelige Teater. Darling skal spille den krævende titelrolle i balletten, Frans skal stå
for koreografien, og der er store forventninger til stykket. Kort inde i prøverne falder Darling, og efterfølgende bryder hendes verden sammen. Brusken i hendes lårbensknogle er nedslidt, og hun kommer
ikke til at danse mere. Men hvem er hun,
hvis hun ikke kan danse? og hvordan bliver hendes forhold med Frans fremover?
De har levet i et tæt arbejdsfællesskab,
hvor hendes identitet var solodanserens.
Da den nye, forsigtige ballerina, Polly overtager Darlings plads er Darling ikke sen til
at tilbyde, at hun gerne vil stå for oplæringen. Men hvad er hendes reelle intentioner? Hun presser Polly til det yderste og
nedbryder hende mere og mere mentalt,
alt sammen i den højere kunsts tjeneste.
Samtidig går hun selv mere og mere i opløsning som person, og Frans må til sidst
gribe ind. Det er et lukket balletmiljø - med
hierarkiske strukturer, intern konkurrence
og gamle kønsrollemønstre- der skildres,
men temaerne om knuste drømme og en
smadret karriere er almengyldige og kunne være foregået i andre brancher. Passionen i balletfaget sætter dog i sig selv dramaet på spidsen. Kan og må man brænde
så meget for kunsten, at grænser overskrides? Og hvor meget skal man ofre for at
perfektionere det kunstneriske udtryk?
Fotografen Marek Wiesers håndholdte
kamera fokuserer ikke meget på det romantiske og yndefulde i balletten. Mere
på det hårde fysiske aspekt: sveden driver,
fødder bindes ind, musklerne arbejder og
på Darlings insisterende blik. En seværdig
film, hvis man gerne vil se film fra en verden, mange af os ikke kender så meget til,

[28] DEN BEDSTE MAND
Danmark 2017
Instr: Mikkel Serup Manus: Mikkel Serup,
Linn-Jeanethe Kyed, Søren Felbo Medvk:
Mikkel Boe Følsgaard, Søren Malling, Lene
Maria Christensen, Arnold Oceng Længde: 98 min Prem: 15.6.2017 Format: DCP
Udlej: Nordisk Film.
Danmark, på vej ud af de skidenbrune
halvfjerdsere, på vej til et nyt årti. Værftsarbejder og halvprofessionel bokser Jørgen ”Gamle” Hansen mærker alderen
kradse, men en boksepromotor vil skaffe ham en titelkamp, hvis han til gengæld
vil træne med en yngre, sort bokser. Trods
gnidninger udvikler de to snart et stærkt
venskab, og den unge ugandiske bokser
hjælper Hansen til at se sine dæmoner i øjnene, heriblandt en opvækst med en voldelig far. Af denne skæbnefortælling om
den tilsyneladende taber, der sejrer trods
megen modgang og også overvinder de
indre fjender i sit eget sind, har instruktør og skuespillere skabt en film, som i sine bedste øjeblikke vokser ud af den velkendte folkekomedie til noget større. PÆ
[29] DEN SKJULTE TRÅD
USA 2017
Instr: Paul Thomas Anderson Manus:
Paul Thomas Anderson Medvk: Daniel
Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville
Længde: 130 min Prem: 15.2.2018 Format: DCP, men til filmklubber kun DVD
som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Historien om dameskrædderen Reynolds Woodcock og hans unge muse Alma handler om magtudøvelse. Han er
Londons fornemste dameskrædder. Han
klæder de adelige kvinder kongeligt på,
en gammeldags tøjkunstner, der hylder
de bedste materialer og det mest udsøg-
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te håndværk og afkræver sine grånende
sypiger nådesløs perfektion. I hans liv har
der været en række muser, udskiftet efter brug, og i filmen møder han den unge
kvinde af folket Alma, som han i første omgang anser for et nemt objekt for hans vilje
og krav om underkastelse, men som viser
sig viljestærk og selvbevidst nok til at yde
ham modspil. Om en sådan krig på kniven handler denne parforholdsfilm, en af
de mere radikale af slagsen og måske nok
aldrig helt forløst.
PÆ
[30] DEN UNGE KARL MARX
Tyskland, Frankrig, Belgien 2017
Instr: Raoul Peck Manus: Raoul Peck,
Pascal Bonitzer Medvk: August Diehl,
Stefan Konarske, Vicki Krieps Længde:
118 min Prem: 9.11.2017 Format: DCP
og DVD Udlej: Another World Entertainment.
Der er tale om en biografisk film om livet
for den unge Karl Marx i årene 1844 og op
til affattelsen af Det kommunistiske manifest i 1848. Det er en omtumlet tid, hvor
Marxfindersitkommunistiskestandpunkt
i et filosofisk opgør med Hegel og den franske socialistiske idealist Proudhon. Han
har ingen penge og forfølges konstant og
må flytte med sin unge kone og små børn
fra den ene europæisk hovedstad til den
næste. Han møder i denne periode fabrikantsønnen Friedrich Engels, der med sin
konkrete viden om arbejderklassens vilkår i England gør et stort indtryk, og de to
bliver bedstevenner og i praksis ledere af
Kommunisternes forbund, hvis berømte
programskrift de affatter i 1848. Det er på
mange måder en spændende – men også
krævende, da det jo handler om filosofisk
og økonomisk tænkning og teoridannelse – biografisk beretning, der hvad enten
man sympatiserer med Marxs tanker eller
ej gør et stort indtryk. Det er simpelthen
fint at få dannet sig et billede af den tid og
de vilkår, der skabte en af de betydeligste
bevægelser i verdenshistorien. Og det er
godt at få sat hoveder på disse senere så
højtstående og betydningsfulde personer. De fremstår nemlig i filmen som alle
andre unge, idealistiske mennesker, altså
som de rodehoveder, brushoveder og fyldebøtter, de også er. Og som i den grad
har brug for støtte og kærlighed fra deres
stærke koner. Alle fire spilles udmærket,
især er den tyske skuespiller August Diehl
glimrende som Marx. Så det er blevet en
yderst seværdig bio-pic.
PB

at tale med ham om det, der betyder noget. Den klaustrofobiske fornemmelse af,
at hver person er isoleret i sig selv, forstærkes af, at en meget stor del af filmen er fotograferet som ubekvemme nærbilleder
af familiens medlemmer, så publikum
tvinges til at være medspillere i den pinefulde konflikt. Desværre medfører denne
fortælleform også, at resultatet er en lidt
uklar mellemting mellem teaterstykke og
virkelig filmmagi.
PÆ
[32] DETROIT
USA 2017
Instr: Kathryn Bigelow Manus: Mark Boal
Medvk: Will Poulter, John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith Længde: 142
min Prem: 28.8.2017 Format: DCP Udlej:
SF Studios.
I 1967 blussede raceurolighederne op i
USA. Det 20. århundredes spæde løfte om
lige muligheder for alle havde vist sig at
være en illusion, og som filmens fortekst
lader os forstå, var ghettoiseringen og forarmelsen af det sorte Detroit blevet til en
vabel, der måtte briste. En tilfældig politirazzia af en klub fik det til at ske. Kathryn Bigelows film herom lægger ud i intens dokumentarisk stil; selve historien afbrydes
af klip fra originale TV-nyheder. Filmen er
et forsøg på at rette op på det justitsmord,
som fandt sted i klubben for et halvt århundrede siden, men som i dag er næsten
glemt. En del af historien er dog klart nok
gætteværk med afsæt i den parodi på en
retssag, der fulgte. En film, der er svær at
nyde og umulig at slippe.
PÆ
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SWING

[33]

Frankrig 2017
Instr: Étienne Comar Manus: Étienne
Comar Medvk: Reda Kateb, Cécile de
France, Bea Palya Længde: 117 min Prem:
15.2.2018 Format: DCP 0og DVD Udlej:
41 Shadows.
Fra 1910 til 1953 levede den store franskbelgiske guitarist og jazzmusiker Django
Reinhardt. Filmen skildrer ham i starten på
toppen af hans karriere som band-leder i
det tyskbesatte Paris i 1943. Her begynder
det imidlertid at gå op for ham, at han ikke bare kan være en uafhængig musiker,
der gør som det passer ham, men at han
også pga. sit sigøjnerblod befinder sig i en
risikofyldt situation. Som det gik med jøderne under nazismen, begynder det også at gå med sigøjnerne: De forfølges og
slås ihjel! Filmen skildrer derefter den periode, hvor han er på flugt, først til et område nær den schweiziske grænse og til
sidst til Schweiz, hvor det lykkes ham at
komme i sikkerhed. I perioden mens han
venter på at komme over grænsen, kommer han tæt på sin oprindelse i form af en
gruppe omrejsende sigøjnere og deres levevis og musik. Han når også at mærke ydmygelsen ved kun at være tålt af den tyske
besættelsesmagt pga. sin musik, og oplever glæden ved at kunne forføre dem ved
hjælp af sin kunst og derved hjælpe modstandsbevægelsen. Filmen er naturligvis
fuld af dejlig musik.
PB

DET ER BARE VERDENS
UNDERGANG

[31]

Canada, Frankrig 2017
Instr: Xavier Dolan Manus: Xavier Dolan
Medvk: Gaspard Ulliel, Marion Coutillard,
Léa Seydoux, Vincent Cassel Længde: 97
min Prem: 23.3.2017 Format: DCP Udlej:
Scanbox.
Den succesrige forfatter Louis vender
hjem til familien efter 12 års fravær. Han vil
forstå, hvad han kommer fra, og fortælle,
at han selv snart skal dø. Men begge dele
mislykkes; ingen i familien kan finde ud af
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Dobbelt begær, udlej. Camera Film
[34] DOBBELT BEGÆR
Frankrig, Belgien 2017
Instr: Francois Ozon Manus: Francois
Ozon Medvk: Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset Længde: 107 min
Prem: 8.2.2018 Format: DCP Udlej: Camera Film.
Man forventer sig meget af endnu en film
fra Francois Ozons hånd efter den fabelagtige Franz. Men denne film er noget helt
andet. Den er i familie med Ung og smuk
og Swimming Pool – så er man advaret.
Det er næsten ikke til at gengive plottet i
filmen, selvom den er baseret på en roman
af Joyce Carol Oates (Dead Ringers). Hun
er en mester i fortrængninger og skjulte
drifter, der kommer til overfladen. Cloé er
en ung kvinde med et kaotisk sind. Hun
opsøger en psykolog Paul, som hun forelsker sig i og også bliver kæreste med.
Men han har lig i lasten og Cloé møder så
hans enæggede tvillingebroder, og så er
der lagt op til farligt spil. Man kan rubricere
filmen som en erotisk, psykologisk thriller, der arbejder med sadomasochistiske
fantasier, dobbeltgængere og motiver fra
den Freudianske værktøjskasse. Hvad er
fantasi og hvad virkelighed – foregår det
hele i Cloés hoved? Der er spejle og masser
af symboler overalt. Det er meget kunstlet
og filmisk set meget raffineret, men det er
ikke til at holde ud. Nogle vil i denne film
beundre alt de filmtekniske og kunstneriske æstetiske greb, men man spørger sig
selv, om man virkelig behøver at se dette?
Jeg vil fortrænge denne film – og det er
godt.
LG
[35] DOBBELTSPIL
Danmark, Canada, USA 2018
Instr: Per Fly Manus: Daniel Pyne, Per Fly
Medvk: Theo James, Ben Kingsley, Jac-

queline Bisset, Belcim Bilgin Længde: 108
min Prem: 18.1.2018 Format: DCP Udlej:
SF Studios.
Den unge Michael har fået drømmejobbet i FNs hjælpeorganisation Oil-forFood, men opdager snart, at korruptionen rives, der svindles med milliarder, og
alle lukker øjnene. Hans dilemma består i
valget mellem loyalitet overfor sin overordnede i systemet eller forpligtelsen til
at gøre omverdenen opmærksom på den
klart dokumenterbare korruption. Skal
han vove at være whistlebloweren, der
sætter sig op mod et helt system? Det er
denne udviklingshistorie Michael gennemgår i filmen, og dens vigtigste skikkelser bliver derfor hans modspillere, især
hans overordnede Pasha (Ben Kingsley),
som nok er filmens mest fængslende figur, for hvor meget tror han egentlig selv
på sine rænker? ER korruption et nødvendigt onde? Per Fly konkluderer ikke, moraliserer ikke. Filmen er et eksempel på, at
en entydig konklusion ikke er nødvendig
for, at en film kan blive både væsentlig og
underholdende. Filmen er baseret på danske Michael Soussans selvbiografiske bog
Bedrageri for begyndere - mit lynkursus i
internationalt diplomati.
PÆ
[36] DOWNSIZING
USA 2017
Instr: Alexander Payne Manus: Alexander
Payne, Jim Taylor Medvk: Matt Damon,
Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig
Længde: 135 min Prem: 18.1.2018 Format: DCP, men til filmklubber kun DVD,
som man selv anskaffer Udlej: UIP.
En norsk forsker opfinder et serum, som
kan formindske mennesker, så de ikke bliver højere end 10-20 centimeter og ikke

vejer mere end 10-15 gram. Det lyder som
en fantastisk idé i et moderne kapitalistisk
overflodssamfund med masser af problemer. Nu kan der gøres op med overbefolkning, fødevaremangel, affaldsproblemer
og ikke mindst forurening. Lyder det ikke forjættende? Hvis man skrumper, skal
man ikke bruge så megen plads eller penge og man kan leve et ubekymret liv i Leisureland. Filmen starter meget morsomt
med mange sjove episoder som følge af
skrumpning. Men da vi kommer til at følge
et ægtepar der frivilligt lader sig skrumpe
pg en immigrantkvinde, der føler hun er
nødt til det, er det ikke længere morsomt.
Det er en satirisk komedie, der har sjove
elementer, men selvom den er teknisk imponerende og spækket med aktuelle problemstillinger, så får man nok af det sære
univers. Den er sær, tankevækkende og
sær, men alt for lang.
LG
[37] DU FORSVINDER
Danmark 2017
Instr: Peter Schønau Fog Manus: Peter
Schønau Medvk: Trine Dyrholm, Nikolaj Lie Kaas, Michael Nyquist, Mikkel Boe
Følsgaard Længde: 115 min Prem:
20.4.2017 Format: DCP, men til filmklubber kun DVD, som man selv skaffer Udlej:
Nordisk Film.
”Du forsvinder”er instruktøren Peter Schønau Fogs første film siden hans sortkomiske debutfilm: ”Kunsten at græde i kor”.
”Du forsvinder ” er baseret på Christian
Junkersens roman af samme navn og
handler om ægteparret Mia (Trine Dyrholm) og Frederik (Nikolaj Lie Kaas), hvis
relation og fremtid udfordres voldsomt,
da lægerne finder en hjernesvulst hos Frederik. Svulsten kan bortopereres, men det
viser sig, at Frederik igennem det sidste år
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har begået underslæb for 12 millioner kr
på den skole, han er leder for. Da han stilles for retten bliver spørgsmålet, om han
har handlet bevidst eller om det er tumoren, der har sat hans almindelige dømmekraft ud af spil og gjort ham utilregnelig
i gerningsøjeblikket. Mia insisterer på, at
Frederik ikke ved, hvad han har gjort og
begynder at interessere sig meget for
neuropsykologi . I bogen er der mange
videnskabelige indslag om dette, og i filmen er disse blevet til Mias enerverende
voice-over. Her doceres en lind strøm af
fakta og filosofiske teorier bl.a omkring fri
vilje mod naturens vilje, og hun forklarer
alle handlinger – både mandens og egne
– som et produkt af neuroner og nervebaner. Filmen krydsklipper mellem nutid og
fortid – fra retsalen til tidligere episoder
i ægteskabets samliv. Det gør det svært
selv at danne sig et billede af og forstå Frederiks personlighedsændring. Filmen har
ambitioner om at levere et tankevækkende filosofisk indslag i debatten om psykisk
lidelse, og temaet er vigtig : Hvad gør en
hjerneskade – både ved den ramte – og
de pårørende, og hvor svært er det at elske en person, der er blevet en anden. Men
selv om både Trine Dyrholm og Nikolaj Lie
Kaas leverer intenst drama, så lykkes projektet ikke helt. Peter Schønau Fog forklarer mere, end han viser.
RK
[38] DUNKIRK
Storbritannien, Holland, Frankrig, USA
2017
Instr: Christopher Nolan Manus: Christopher Nolan Medvk: Fionn Whitehead,
Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy Længde: 106 min Prem: 20.7.2017
Format: DCP Udlej: Warner Bros.
Der er lavet et utal af krigsfilm om de afgørende begivenheder under 2. verdenskrig, om D-dag, Pearl Harbor, Iwo Jima.
Briten Christopher Nolans Dunkirk film
adskiller sig fra de fleste andre krigsfilm
ved aldrig at vise fjenden. Vi følger i stedet de allierede med soldaten Tommy (Fionn Whitehead) som katalysator for begivenhederne på stranden ved Dunkerque.
I krydsklip følger vi samtidig en flåde af
privatejede både, der sejler over Kanalen
for at undsætte de nødstedte soldater
med civilisten Mr. Dawson (Mark Rylance) i spidsen, mens Spitfire-piloterne Collins (Jack Lowden) og Farrier (Tom Hardy)
kaster sig ud i dramatiske luftkampe med
fjenden for at beskytte de 400.000 belgiske, franske og britiske levende skydeskiver. Filmen skildrer på eminent vis det kaos og de mange tilfældigheder, der prægede evakueringen, som blev nedprioriteret af Churchill, der havde nok at gøre
med at forberede Storbritannien på et
tysk angreb. Såvel filmens lyd- som billedside er unik og Oscar-belønnet og aktiverer alle sanser i en film, der er ganske ordknap. Nolans film handler mindre om krig
og mere om overlevelse, men overlevelsen betinges i filmen netop af det samarbejde, som skildres i de tre parallelle spor
– til lands, til vands og i luften. Heri ligger
også filmens humanistiske budskab om

menneskelig solidaritet som forudsætning for frelse.
AJ
[39] EFTER STORMEN
Japan 2016
Instr: Hirokazu Koreeda Manus: HIrokazu
Koreeda Medvk: Abe Hiroshi, Maki Yoko,
Yoshizawa Talyó Længde: 117 min Prem:
24.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Øst
for Paradis.
I filmen siger den aldrende mor Yoshiko
”en god gryderet har brug for tid, hvis de
forskellige ingredienser skal nå at smage igennem.” Hendes menneskesyn gennemsyrer den japanske instruktør Hirokazu Koreedas seneste hverdagshumanistiske film. Ligesom i filmene Min søns familie og Søstre er det familien, der er i centrum. På grund af en tropisk storm tvinges
mor og søn Ryota, hans ekskone og 12-årige søn til at overnatte sammen i moderens
lille tætpakkede lejlighed. Ryotas liv blev
ikke som forventet, selvom han for 15 år
siden blev prisbelønnet for sin debutbog.
Han flygter fra nuet, og de penge, han tjener som afpressende privatdetektiv, gambler han væk. Koreeda skildrer sine personer med kærlighed og følsomhed og en
portion galgenhumor. I kammerspillets
form viser han os mennesker, hvis historier vi rammes af.
LG
[40] ELSK MIG
Frankrig 2016
Instr: Nicole Garcia Manus: Nicole Garcia,
Jacques Fieschi Medvk: Marion Cottilard,
Alex Brendemühl, Louis Garrel Længde:
120 min Prem: 27.4.2017 Format: DCP og
DVD Udlej: Angel Films.
Vi er i 1950erne og 1960erne i en lille provinsby i Frankrig. Her møder vi Gabrielle,
som indeholder voldsom lidenskabelig,
men uforløst seksualitet. Hvad gør man
på den tid med en sådan kvinde? Forældrene sørger for giftemål med José, som
hun ikke elsker. Men da hun bliver syg med
nyresten, sendes hun til et kursted i alperne, hvor hun møder manden i sit liv André,
som hun har en passioneret affære med.
Den får konsekvenser. Men det er ikke,
hvad der interesserer i filmen. Det er ikke
en film om umulig kærlighed, men om en
kvinde på randen af vanvid og depression.
Fortællemæssigt er filmen et langt flash
back i en ramme, men det er heller ikke,
hvad der gør den seværdig. Marion Cottilard bærer filmen med sin voldsomme fysiske udstråling. Hun portrætterer den skrøbelige sårbare kvinde, der er i sine følelsers
og lysters vold på overbevisende måde.
En anmelder har kaldt filmen ”et fladt melodrama”. Om det er sandt, må man selv
se.
LG
[41] EN FANTASTISK KVINDE
Chile 2017
Instr: Sebastián Lelio Manus: Sebastián
Lelio, Gonzalo Maza Medvk: DanielaVega,
Francisco Reyes, Luis Gnecco Længde:
104 min Prem: 26.10.2017 Format: DCP
og DVD Udlej: Miracle Film.
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Marina, der er servitrice og drømmer om
at blive sangerinde, har et smukt og varmt
kærlighedsforhold til den 20 år ældre Orlando. Efter den hede nat efter hendes
fødselsdagsfest, dør han, og så begynder
den virkelige film. Orlandos kone og familie vil på ingen måde acceptere den transkønnede Marina, som de på enhver måde forsøger at få ud af deres familie. Men
hun er en fantastisk kvinde, der kæmper
og nægter at være offer. Hun rejser sig og
vil vise, at hun har ret til det liv, som hun
kalder sit. Det er en stærk og anderledes
film – både afsindig i sit nærmest magiske
billedsprog og vild og modig, når vi bliver
et med Marina. Manuskriptet fik en sølvbjørn i Berlin i 2018 og blev bedste udenlandske film ved Oscar 2018. Det er også
en fantastisk film.
LG
[42] EN FRYGELIG KVINDE
Danmark 2017
Instr: Christian Tafdrup Manus: Christian
Tafdrup, Mads Tafdrup Medvk: Amanda
Collin, Anders Juul, Rasmus Hammerich, Carla Mickelborg, Christian Tafdrup
Længde: 86 min Prem: 25.12.2017 Format: DCP Udlej: Nordisk Film.
Hvorfor hedder denne film En frygtelig
kvinde? Hvem er det som synes, at hun er
frygtelig? Ja, det gør vel dels mændene i
filmen og vel også de mandlige tilskuere,
men hvad med kvinderne? Historien er
ganske enkel: Rasmus er en glad og sund
dreng, som elsker fodbold og bajerhygge
med vennerne og sit arbejde. Han møder
Marie, og det tegner godt: god sex og nærvær. Men så flytter hun ind og begynder at
lave Rasmus om, så han passer ind i hendes verden. Hun fremstilles som den kontrollerende, manipulerende kvinde, som
vil have det på sin måde, men som samtidig kommer til at foragte den bløde kludemand, hun har skabt. Hvordan det ender,
må man selv se. Men filmen giver et interessant indspark til debatten om kønsroller i det moderne parforhold. Det gode og
underholdende ved filmen er det fine spil
og de mange satiriske øjeblikke. Men mig
gjorde filmen altså trist. Nok er det en sædekomedie, men Rasmus ensomhed og
Maries selvbedrag gjorde mig forstemt.
Det er en giftig satire og det åbner øjne –
og jo, hun er en frygtelig kvinde.
LG
[43] EN HUSTLERS DAGBOG
Sverige 2017
Instr: Ivica Zubak Manus: Ivica Zubak,
Can Demirtas Medvk: Can Demirtas,
Jörgen Thorsson, Lena Endre Længde:
97 min Prem: 13.7.2017 Format: DCP og
DVD Udlej: Filmbazar.
Metin med tyrkiske rødder bor i en ghetto
i en forstad til Stockholm og ernærer sig
ved tyveri og hæleri sammen med vennerne fra det hierakiske ghettosamfund.
Her er værdierne loyalitet, respekt og ære.
Selvom Metin er småkriminel, drømmer
han om at bliver skuespiller, og han skriver også dagbog. Han er kvik og charmerende, og der er potentiale i ham til at leve et andet liv. Ved et tilfælde falder hans
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dagbog i hænderne på en forlægger, der
ser muligheder i udgivelse af dagbogen,
som han tror kan blive større end Jeg er
Zlatan. Der er penge i kontroversielle beretninger fra parallelsamfund. Det sætter
naturligvis Metin i et dilemma, da dagbogen også rummer fortrolige oplysninger
om det kriminelle miljø. Filmen bliver markedsført som en gangsterkomedie a la Jalla, Jalla, men det er faktisk ikke rigtigt. Filmen er nemlig et alvorligt og interessant
portræt af en person, der er splittet mellem samfundets forventninger og ghettoens interne miljø. Sammenstødet mellem
det lavkulturelle ghetto miljø og det højpandede litterære og kulturelle miljø er
dramatisk motor i filmen og undertiden
også ganske komisk, men det er Metins
rastløse, afmægtige skikkelse, man husker.
LG
[44] FANTASTEN
Danmark 2017
Instr: Christian Dyekjær Manus: Christian Dyekjær, Rasmus Horskjær Medvk:
Dejan Cukic, Oscar Dyekjær Giese, Rikke
Lylloff, Lin Kun Wu Længde: 90 min Prem:
27.9.2017 Format: DCP Udlej: Nordisk
Film.
Denne film er helt og holdent Dejan Cukic,
der spiller rollen som gambleren Claus, der
er afhængig, ludoman og kun lever for det
næste spil, ja, Cukic er faktisk blevet personen. Claus er bilforhandler, men lever
kun for at spille. Han har et motto: når bare
man tror på det! Han har været gift, men
konen er skredet, og han er nu helt alene
og ensom. Da han opsøges af sin søn, som
han ikke har set i mange år, trækker han
også ham ind i sin skinverden. Det er en
livsløgners historie vi får – og den er fyldt
med desperation. Claus er en taber, men
tror, han er en vinder. Det er en amoralsk
skæbnefortælling om spillets magt over
mennesker. Det er også en undergangshistorie, som måske også kan ses som en
allegori over det moderne samfund, der
er totalt blottet for behovsudsættelse og
ro. Se filmen for Dejan Cukics præstation,
hvis jagede udtryk man ikke kan glemme.
De øvrige karakterer i filmen er lidt vel karikerede – vel ikke så mærkeligt, når vi nu
er i mørkets og undergangens verden. LG

FARVEKRAFT AD HELVEDE
TIL (DOK)

[45]

Danmark 2018
Instr: Anne Holst Mulvad Manus: Anne
Holst Mulvad Medvk: Mange om maleren Jens Søndergård Længde: 89 min
Prem: 4.3.2018 Format: DCP og DVD Udlej: NovaMedia Film.
En dokumentarfilm om en stor dansk maler – Danmarks Edward Munch. Et portræt, fyldt med farvekraft, af en af Danmarks største ekspressionistiske malere,
Jens Søndergaard. Dokumentarfilmen
giver et indblik i en følsom kunstner, på
samme tid selvhævdende og sart, ensom
og udadvendt. Hans barnlige sjæl levede
side om side med en voldsom kunstnerisk udtrykskraft. Han var en stor del af sit
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liv sin kone utro, og drak også for meget i
perioder. Hans malerier afspejler det hele.
Farverne nærmest vælter ud af lærrederne. Selv kaldte han det ”Farvekraft ad helvede til”. Jens Søndergaard døde i 1957,
men fik sat sig varige spor med sine malerier. Hans pensel var ikke låst fast i regler
og traditioner, men drevet af inspirationsbølger af smerte, patos og natur. Som barn
blev han svøbt ind i den vestjyske Jantelov, som han skulle smyge sig ud af, og den
kraft havde han. Han valgte at være kunstner på trods, og kunst blev hjerteblod for
ham i hans 61 år lange liv. Kunsten og maleriet blev hans raison d´être, hans eksistensgrundlag. Filmen tager os med til
mange af de hjem og steder Jens Søndergaards malerier hænger i dag. Lige fra et
kæmpe maleri på Aarhus Universitet til en
lille akvarel hos en 90-årig dame i Hurup.
Hvad er kunstens værdi, og hvad betyder
den for os? Det forsøger instruktør Anne
Moulvad at anskueliggøre i denne poetiske dokumentar fyldt med malerier, nykomponeret fløjtemusik og fortællinger
om Jens Søndergaard. Kunsten består,
mens livet foregår og…. forgår.
LG og Anne Mulvad
[46] FLUGTEN TIL NICE
Frankrig, Canada 2017
Instr: Christian Duguay Manus: Christian
Duguay, Jonathan Allouche, Alexandra
Geismar, Benoit Guichard, Laurent Zeitoun Medvk: Dorian Le Clech, Batyste
Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein
Længde: 110 min Prem: 26.10.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Another World
Entertainment.
Historien om deportationen af de franske jøder til udryddelseslejrene spøger
stadig. Denne film fortæller om et lille
lyspunkt i den. Med udgangspunkt i Joseph Joffas selvbiografiske roman ”en pose kugler” fortælles om en parisisk jødisk
families skæbne under den tyske besættelse. Dens to yngste sønner går i skole og
er til fis og ballade; situationens alvor er ikke gået op for dem. Men deres skolegang
forandres brat, da de som andre jøder skal
bære den gule stjerne. Forældrene beslutter, at nu må der handles: de to drenge skal
sammen flygte til Nice, der endnu var ”den
frie zone”, og forældrene vil senere følge
efter. Turen rummer mange farer, tårer
og lidelser, en hård men nødvendig udvikling for dem. Det er en film om både
det værste og det bedste i mennesker, en
varm film trods det dystre emne.
PÆ
[47] FORTIDEN FORAN OS
Belgien, Danmark, Holland, Frankrig 2016
Instr: Nathalie Theirlinck Manus: Nathalie Theirlinck Medvk: Evelyne Brochu, Zuri
Francois, Eric Ebouaney Længde: 110 min
Prem: 10.8.2017 Format: DCP og DVD
Udlej: 41 Shadows.
Belgiske Nathalie Teirlincks debutfilm Fortiden foran os bæres først og fremmest af
canadisk film og TVs nye, store navn Evelyne Brochu som den prostituerede Alice i
Bruxelles, som skyr social kontakt og lever

et meningsløst og rutinepræget escort-liv,
da eksmanden pludselig dør og efterlader
deres syvårige søn Robin (Zuri François)
i hendes ukyndige varetægt. Efter et forgæves forsøg på at skibe knægten af til
familien må hun selv påtage sig ansvaret
for ham, en ikke helt let opgave med hendes profession. Moderskabet konfronterer hende med det følelsesmæssige vakuum, hun har levet i, da barnets tillidsfuldhed og forventninger til hende kræver
et nærvær, hun ellers undgår i sit job og i
sit liv. Alices følelsesløshed aftager langsomt i takt med etableringen af et forhold
til barnet, men det er ikke nemt at blive en
familie, og da Alice indleder et forhold til
Olivier, sættes det gryende forhold mellem mor og barn på prøve. Filmen har indimellem svært ved at holde sammen på de
mange tråde, den spinder omkring Alice,
og plottet virker til tider unødigt konstrueret ligesom symbolikken er noget gumpetung. Filmen rammer dog indimellem
en helt ren, stilfærdigt poetisk tone. AJ
[48] FRA BALKONEN
Norge 2017
Instr: Ole Giæver Manus: Ole Giæver
Medvk: Ole Giæver, Marie Magnusdotter
Solem Længde: 85 min Prem: 18.1.2018
Format: DCP og DVD Udlej: Øst for Paradis.
For et par år siden kunne man se Ole Gjævers spøjse ”løbefilm”, hvor han selv løber
rundt i fjeldet i Norge en weekend. Den
hed ”Mod naturen” og handlede ikke om
noget, men fremstillede ved hjælp af indre monolog en mand i midtvejskrise, der
gennemgår sit liv, mens han terapeutisk
”løber det af sig”. Hans ny film er af samme
type, denne gang sidder Ole Gjæver blot
på sin balkon i et etagebyggeri i Oslo. Han
er mindre i mandlig midtvejskrise, men
stadig optaget af overvejelser om sit liv og
meningen med det. Perspektivet er større, hele to-barns-familien og samfundet
og menneskeheden og universet indgår i
hans tankeverden. Overvejelserne skifter,
og filmen klipper mellem det private og
det større. Det er ren, smuk lommefilosofi,
som de fleste giver sig af med nu og da. Vi
kan derfor også for det meste genkende
problemstillingerne og smile med ham. Vi
sidder jo også de fleste af os trygt på vores
balkoner. Det bliver til en hyggelig, varm
og livsbekræftende ”lille” film.
PB
[49] FRANTZ
Frankrig, Tyskland 2016
Instr: Francois Ozon Manus: Francois
Ozon og Philippe Piazzo Medvk: Pierre
Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner Længde:
113 min Prem: 30.3.2017 Format: DCP
Udlej: Camera.
Året er 1919, og den 24-årige Anna bor hos
ægteparret Hans og Magda efter, at deres
søn og Annas forlovede er blevet dræbt i
krigen. På kirkegården møder Anna den
franske Adrien, som er kommet for at lægge blomster på Frantz grav. Adrien bliver
hurtigt en del af den lille familie, og Anna
og Frantz forældre sluger grådigt enhver
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detalje, som Adrien kan fortælle om Frantz
og deres venskab i fortiden i Frankrig. Men
Adrien bærer på en hemmelighed, og da
den bliver afsløret, må han rejse tilbage til
Frankrig. Man må se filmen for at finde ud
af, hvad der så sker. Filmen Frantz forener
en billedskøn sort-hvid side med pludselige udbrud af farve. Det er en skæbnefortælling, der gennem hele fortællingen
leger med forventninger og menneskers
evne til at finde mening og troværdighed i
de fortællinger, vi vælger at fortælle og tro
på. Filmen er foruroligende god, og man
bliver ikke sådan færdig med den. Et must
for enhver filmklub.
LG
[50] GENSYNET
Frankrig 2017
Instr: Martin Provost Manus: Martin
Provost Medvk: Catherine Frot, Catherine
Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire Længde: 117 min Prem: 5.10.2017
Format: DCP og DVD Udlej: 41 Shadows.
Claire er en effektiv, men indesluttet overjordemoder på en fødestue, som ikke længere kan løbe rundt økonomisk, en enlig
kvinde, der ser frem til tidlig pensionering
og et roligt otium. Hun opsøges uventet
af Beatrice, som var hendes afdøde fars
elskerinde og nu lever som professionel
gambler, flamboyant klædt med dyre forbrugsvaner. Hun har fået konstateret alvorlig kræft og ønsker nu at råde bod på
fortiden: Claires far begik selvmord, da
Beatrice forlod ham. Hun er nu fattig, syg
og alene og vender sig naturligt mod den
yngre Claire, som på sin side har brug for
en ældre kvindelig ven, der kan få hende
til at genoverveje sine prioriteter i livet. I
handlingens forløb udvikler de to en løs-

Frantz, udlej. Camera Film

sluppen kemi, der mærkes i den skarpe
rapkæftede kvindecentriske dialog. Instruktøren lokker fremragende præstationer ud af de to hovedrolleindehavere
Catherine Deneuve og Catherine Frot, der
bekræfter fransk films tradition for smukke stærke midaldrende kvinder med sans
for kødets lyst og et lille skvæt socialtbevidst liberalisme.
PÆ
[51] GET OUT
USA 2017
Instr: Jordan Peele Manus: Jordan Peele
Medvk: Daniel Kaluuya, Alison Williams,
Catherine Keener, Bradley Whitford.
Længde: 104 min Prem: 30.3.2017 Format: DCP og til klubber kun DVD og Bluray som man selv skaffer Udlej: UIP.
Hovedpersonen Chris skal for første gang
møde sin hvide kærestes meget hvide og
tilsyneladende pæne og forstående familie. De ved blot ikke, at han er sort. De har
både en sort hushjælp og en sort gartner,
men siger, at de gerne ville have stemt på
Obama en tredje gang, hvis …. Filmen
som er instruktørens debut indenfor spillefilm starter som en satirisk sædekomedie, men udvikler sig hen ad vejen til at
være en gyser, thriller og til sidst ender den
som splatter. Der er nemlig noget helt galt
i den på overfladen ”pæne” familie. Hvad
det er skal ikke afsløres her. Det er en film
om racisme, hvor de eksempler vi møder i
filmen både er komiske og skræmmende
på samme tid. Det er som om filmen sætter sig mellem to stole: på den ene side vil
den vise hverdagsracismen i dagens USA,
og på den anden side vil den være en sjov
og splattet gyserfilm. Alt kan som bekendt
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ske i den slags film, og det gør det. Hovedpersonen må kæmpe med ondskaben, og
der ligger da også et politisk budskab i filmen. Men kan filmens genre og form få en
til at tage diskussionen om racemodsætninger i verden alvorligt?
LG
[52] GIRLS LOST
Sverige, Finland 2015
Instr: Alexandra-Therese Keining Manus: Alexandra-Therese Keining Medvk:
Tuva Jagell, Louise Nyvall, Wilma Holmén
Længde: 106 min Prem: 13.7.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Filmbazar.
Filmen er en filmatisering af en svensk
ungdomsroman Drengene, og den udforsker, hvad kønsidentitet kan være og betyde. De tre 14-årige veninder Kim. Momo og Bella er altid sammen, og de holder
til i Bellas drivhus. De er anderledes – lidt
for lidt pigede, synes drengene i skolen,
hvor de bliver mobbet og drillet. En dag
kommer der til Bella med en frøpakke et
frø, hun ikke har bestilt, men som straks
plantes i drivhuset. På en enkelt nat vokser en kæmpestor sort blomst op med en
vidunderlig nektar. Pigerne laver ritualer,
hvor de danser og tilbeder blomsten. Da
de smager nektaren sker der noget: de bliver til drenge – med det hele og så får de
den selvtillid, som de før manglende og
kan også klare sig på fodboldbanen. Om
morgenen bliver de igen piger, men Kim
vil faktisk hellere være en dreng. Er hun
transkønnet, ja hvilket kønsidentitet har
hun egentlig? Det er en magisk-realistisk
ungdomsfilm, der beskriver en udvikling,
som ikke ender med modenhed og afklaring. Tværtimod bliver alting mod filmens
slutning mere kaotisk og forvirrende. Det
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lig” og tiltrækkes åbenbart af skæve mennesketyper. Og filmen er blevet ganske
vellykket. Faren spilles fremragende af
Søren Malling. Han er gjort mindre skæg
og mere uhyggelig, mere farlig. Han skildres som et såret og frustreret menneske,
der sidder fast i forstadsidyllen, og som
kan eksplodere når som helst. Det er nok
skægt, men også sørgeligt.
PB
[56] HEARTSTONE
Island, Danmark 2016
Instr: Gudmundur Anar Gudmundsson
Manus: Gudmundur Anar Gudmonsson
Medvk: Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Søren Malling Længde: 129 min
Prem: 8.6.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Reel Pictures.

God’s own country, udlej. Miracle Film
er ærgerligt, for filmen tager på poetisk og
indfølende måde fat på ungdomslivets vibrerende kræfter, når man er mellem barn
og voksen.
LG
[53] GLASSLOTTET
USA 2017
Instr: Destin Daniel Cretton Manus:
Destin Daniel Kretton, Andrew Lanham
Medvk: Brie Larson, Woody Harrelson,
Naomi Watts Længde: 127 min Prem:
16.11.2017 Format: DCP Udlej: Nordisk
Film.
Filmen er baseret på en erindringsroman om en opvækst i USA’s sydstater i
en familie, der meldte sig helt ud af det
traditionelle samfund for at virkeliggøre
drømmen om den totale frihed. Filmens
hovedperson, den ældste datter i familien, nu en pæn, korrekt yngre kvinde forlovet med en investeringsrådgiver, bliver
pludseligt og brutalt mindet om sin baggrund, og størstedelen af filmen er tilbageblik på familiens liv som utilpasset, frihedselskende nomade konstant på farten i en gammel smadrekasse og boende
i forladte huse. Filmen er virkelig god til at
lade familielivets usikre balance mellem
nærvær og svigt, overskud og underskud
svinge dramatisk, selvom dramatikken til
tider bliver rigeligt melodramatisk. Der er
brugt megen tid og mange penge på at
få Hollywoodskuespillerne til at se fattige
og hærgede ud, men når man til sidst ser
autentiske fotografier af familien bag rulleteksterne, er det svært at sige, om det er
et plus eller et minus for filmen.
PÆ
[54] GOD’S OWN COUNTY
England 2017
Instr: Francis Lee Manus: Francis Lee
Medvk: Josh O’Connor, Alec Secareanu,
Ian Hart, Gemma Jones Længde: 104 min
Prem: 14.9.2017 Format: DCP og DVD
Udlej: Miracle Film.

Francis Lees bøssedrama ”God’s Own
Country” dyrker på stædig og ganske
utrendy vis den engelske tradition for at
fremstille familien og hjemmets kvælende rammer som arnested for unges fortvivlede følelser. John er kørt sur i at arbejde på sin fars fårefarm i Yorkshire, hvor
han så godt som helt har overtaget driften efter faderens hjerteanfald. Aftenerne går med hård druk og tilfældig sex på
pubbens herretoilet. Men Johns selvdestruktive cirkel åbner sig uventet, da faderen ansætter rumæneren Gheorge til at
give en hånd med i lammesæsonen. Gheorge håndterer dyrene med en mildhed
og nænsomhed, som John aldrig før har
set; selv de lam, der ellers ville være blevet
aflivet, får en ekstra chance. Historien om
den unge homoseksuelle John og hans
rumænske partner klinger autentisk og
arbejder sig ind på os med underspillede
konflikter og et lille, stærkt engagerende
persongalleri.
PÆ
[55] GUD TALER UD
Danmark 2017
Instr: Henrik Ruben Genz Manus: Henrik
Ruben Genz, Bo hr. Hansen Medvk: Søren
Malling, Lisa Nilsson, Marcus Sebastian
Gert, Clint Ruben Længde: 108 min Prem:
28.9.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Jens Blendstrups skægge selvbiografiske
roman, ”Gud taler ud”, handler om opvæksten hos den patriarkalske far i forstaden
i 80’erne. Han er psykolog på psykiatrisk
hospital i Riisskov og tager tit patienterne
med hjem. Han er selv både gal og sjov og
desuden alkoholiker og ud i egen indbildning stor forfatter. Storebrødrene til lillebror Jens, der har synsvinklen, er flygtet til
en kristen sekt eller ind i rekordernes onani, og den svenskfødte kærlige mor gør sit
bedste for at holde sammen på familien.
Denne roman har Henrik Ruben Genz filmatiseret. Han lavede også den gode Erling Jepsen-filmatisering ”Frygtelig lykke-

Det er set før. Film om den sommer, hvor
de centrale figurer går fra barn til voksen,
hvor krop og følelsesliv forandres, og kønnet bliver bevidst og kræver udfoldelse
og afløb. Men i Gudmundur Arnar Gudmundssons regi bliver det til en fintmærkende og betagende skildring af drengene Thors og Christians (Baldur Einarsson og Blær Hinriksson) modningsproces
med den voldsomme islandske natur som
’backdrop’. Drengenes møde med de mere fremmelige piger Beth og Hanna bliver
katalysator for den pubertære transition
– den kleine, men robuste Thor udforsker
egen seksualitet i spejlet og tiltrækningen
til smukke Beth under dynen, mens den
følsomme Christian langsomt opdager,
at han tiltrækkes mere af Thor end af pigerne, en erkendelse, der får dramatiske
konsekvenser. »Vi undersøger bare de
uendelige muligheder« siger Christian på
et tidspunkt endnu uden at gøre sig klart,
at det lille fiskersamfund ikke helt forstår
det tætte forhold mellem de to halvstore
drenge. Filmen udforsker dog Thors relativt banale historie noget mere end Christians mere komplekse og smertefulde,
en lille svaghed ved en film, som ellers er
både smuk, indsigtsfuld og velspillet. AJ
[57] HJERTESTART
Norge 2017
Instr: Arild Andresen Manus: Hilde Susan
Jaegtnes, Arild Andresen, Gorge Camacho
Medvk: Kristoffer Joner, Marlon Moreno,
Kristoffer Bech Længde: 102 min Prem:
4.1.2018 Format: DCP og DVD Udlej: 41
Shadows.
Kjetil har netop mistet sine kone i en trafikulykke og må nu selv tage sig af parrets
adopterede søn Daniel. Men Daniel har aldrig været hans projekt, han er aldrig faldet til i faderrollen og har i stedet samlet al
sin indsats i sit arbejde for et oliefirma, så
foruden sorgen må han nu også slås med
følelsen af, at han ikke elsker drengen, som
en far skal elske sin søn. Derfor beslutter
han at rejse til Columbia i et forsøg på at
finde Daniels biologiske mor. Men denne
rejse bliver ikke blot en fysisk søgen, men
også en metaforisk rejse mod erkendelse,
og som filmen skrider frem, bliver Kjetil
nødt til at træffe sit valg: søn eller ikke søn?
I rollen som ham er Kristoffer Joner tilpas
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interessant og mangefacetteret, faktisk
så uperfekt, at man ubesværet kan investere sig i ham. Det er en film, der ikke behøver førstehjælp for at gribe en i hjertekulen.
PÆ
[58] HJERTETS VEJ
Frankrig, Belgien 2016
Instr: Katell Quillévéré Manus: Katell
Quillévéré, Giles Taurand Medvk: Tahar
Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Doval
Længde: 103 min Prem: 22.6.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Den unge mand Simon bliver efter et tragisk biluheld erklæret hjernedød, og i Paris venter Marianne på et nyt hjerte. Vil Simons forældre give tilladelse til organdonation, således at døden kan blive til livet
for et andet menneske? Det er det alvorlige dilemma i filmen, der poetisk og meget smukt og renfærdigt, lader os møde
alle de instanser, der er involveret i denne proces. Det gælder læger, sygeplejersker og pårørende, der alle er skildret med
stor sympati og nærmest beundring. Filmen behandler et alvorligt emne, ja også
et etisk dilemma om aktiv dødshjælp på
en sober og usentimental måde. Det er et
voksendrama om livets og dødens store
spørgsmål. Man kan også se filmen som et
partsindlæg i debatten, om ikke alle mennesker burde være registret som organdonorer? Det er en film, der sætter tanker
i gang og stiller spørgsmål.
LG
[59] I FAMILIENS SKØD
Kroatien, Danmark 2016
Instr: Hena Jusic Manus: Hena Jusic
Medvk: Mia Petricevic, Zlatko Buric,
Niksa Butiljer Længde: 105 min Prem:
11.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej:
Filmbazar.

Koch, Marie-Josée Croze, Christelle Cornil
Længde: 87 min Prem: 21.9.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Another World
Entertainment.
I 1952 døde Kalinka Bamberski som 14årig på en ferie i Tyskland hos sin mor og
dennes nye mand, lægen Dieter Krombach. Faderen- meget intenst og effektivt
spillet af Daniel Auteuil – ønsker at komme
til bunds i, hvad der egentlig førte til datterens død. Han er overbevist om, at Krombach har voldtaget og derefter dræbt Kalinka. Han bruger nu al sin tid og energi
på at bevise, at dette er sandheden. Han
søger retfærdighed og nok også hævn. Vi
er med til det hele i hans seje kamp. Men
filmen rejser mange spørgsmål, som den
ikke besvarer: hvorfor er der ingen ordentlig forklaring på obduktionen? og hvorfor
var Krombach til stede? Er det forstokket
tysk og fransk juridisk og politisk bureaukrati, der gør det så svært at få sandheden frem? Det starter meget spændnende og interessant, men hurtigt ved vi, at
Krombach er et dumt pædofilt svin, og så
er der faktisk ikke mere at sige. Men faderen i Daniel Auteuils furede og martrede
ansigt kan man ikke glemme.
LG
[61] IT
USA 2016
Instr: Andy Muschietti Manus: Chase
Palmer m.fl. Medvk: Jaeden Lieberher,
Sophia Lillis, Finn Wolffhard, Bill Skarsgård
Længde 135 min Prem: 7.9.2017 Format:
DCP Udlej: Warner Bros.
Historien begynder i 1988, hvor den 13-årige Bills lillebror Charlie bliver snuppet af
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Den Onde i skikkelse af klovnen Pennywise. Det foregår i den lille by Derry i New
England, og ligesom Stephen Kings ikoniske roman handler filmen om den universelle og grundlæggende angst, som vi
alle slås med. Dette ses særligt tydeligt i
overgangen mellem barn og voksen. De
6 personer, der samme udgør taberklubben, tager kampen op mod Den Onde,
som de alle på hver deres måde frygter.
Pennywise, klovnen, der er inkarnationen
af Det Onde er skiftevis indsmigrende og
blodtørstig. Børnene spilles fuldkomment overbevisende og gør filmen både
rørende og uhyggelig, men også morsom.
Noget andet skræmmende ved filmen, er
de voksnes fravær. Der er misbrug af enhver art og også vold. Der er nok at frygte.
Filmen har på trods af sine flotte visuelle gys en smuk pointe: man kan gøre noget ved Det Onde, ja, man kan bekæmpe
det!
LG
[62] I, TONYA
Instr: Craig Gillespie Manus: Steven Rogers Medvk: Margot Robbie, Sebastian
Stan, Allison Janney Længde: 119 min
Prem: 25.1.2018 Format: DCP Udlej:
Nordisk Film.
Tonya Harding blev først kendt som den
kunstskøjteløber, der kunne udføre en
triple Axel. Senere i 1994 for en såkaldt
skandale: en sag om, at hun skulle have
smadret en rivalindes knæ. Rivalinden var
en renskurede Nancy Kerrigan, og medierne blæste historien op med Tonya som
den onde skurk og Nancy som det uskyldige offer. Men det er ikke filmens pointe. Filmen giver på nærmest dokumenta-

Vi er i en lillebitte lejlighed i en provinsby
i Kroatien. Her lever tæt – alt for tæt både
i fysisk og psykisk forstand – en hustyran
af en far (spillet foruroligende overbevisende af danske Zlatko Buric), en forbitret
og ondskabsfuld mor, en svagt retarderet
bror, der aldrig har bestilt noget som helst
og så den 24-årige Mayriana, der skal holde sammen på det hele, da faderen pludselig får et slagtilfælde og ikke længere
kan udøve sin voldelige magt, der på godt
og mest ondt holder familien sammen i en
blanding af had og kærlighed. Det er ubehageligt og klaustrofobisk at overvære,
hvordan filmen zoomer ind på menstruationsbind, voksenbleer, blævrende vom
eller alt for magre lemmer. Menneskesynet er deprimerende. Vi møder kun dyret
i mennesket, den urmenneskelige flokmentalitet, som kun kan eksistere og udfolde sig på godt- nej kun ondt i en familie.
Mia Petricevic spiller eller snarere underspiller i rollen som Mayriana, som måske
finder en slags frihed.
LG
[60] I MIN DATTERS NAVN
Frankrig, Tyskland 2016
Instr: Vincent Garenq Manus: Vincent
Garenq Medvk: Daniel Auteuil, Sebastian
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risk vis et portræt af Tonya, som den pige,
der kommer fra white trash og er opvokset med vold, men alligevel og på trods
brænder igennem ved hårdt arbejde og
en ukuelig vilje. Australske Margot Robbie er fremragende som den rapkæftede
Tonya. Det har senere vist sig, at det var Tonyas voldelige eksmand, der havde iscenesat overfaldet på Nancy Kerrigan, men
for Tonya betød sagen enden på en karriere. Det er en herlig film, der ikke blot fortæller en ærke amerikansk historie, men
også har fokus på underklasse Amerika.
Tonya siger: at enhver har ret til sin egen
sandhed. Filmen er både gribende og væsentlig for sin fortælling om Amerika og
dets mennesker.
LG

JACQUES – EN MAND AF
HAVET

[63]

Frankrig 2016
Instr: Jerome Salle Manus: Jerome Salle
og Laurent Turner Medvk: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou Længde: 122 min Prem: 1.6.2017 Format: DCP
men til filmklubber kun DVD som man selv
skaffer Udlej: UIP.
Hvis man så TV mellem 1960 og sidst i
80erne, husker man nok de nærmest legendariske film i serien Havets hemmeligheder. Her så man den karismatiske helt
Jacques Cousteau udforske havets undersøiske verden. Det var et magisk eventyr,
således som han iscenesatte det. Med sin
røde tophue og blikket vendt mod horisonten, hvor nye eventyr ventede. Man
var ombord på båden Calypso og sammen med hans brave dykkende besætning. Men Jerome Salle, som har brugt 7 år
på at lave denne film, vil noget andet end
at vise medieglansbilledet af Cousteau.
Han vil vise ”den virkelige” Jacques Cousteau – i så høj grad, at Cousteaus enke forbød ham rettigheder til at inkludere klip
fra serien i filmen. Men den anden side af
historien viser en mand, som altid har store økonomiske vanskeligheder og stridigheder med sponsorer, rod i ægteskabet på
grund af endeløse sidespring samt en fader-søn konflikt med den yngste søn Philippe, der kort efter forsoningen omkommer ved en tragisk ulykke. Det er, som filmen sætter sig mellem to stole og på trods
af skønne billeder fra havets forunderlige
verden og et velspillet portræt af en karismatisk udforsker, som til sidst bliver miljøaktivist, alligevel ikke kan fænge i de to
timer, denne film varer.
LG
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get ind i et brædtspil. Det var spændende, eventyrligt, anderledes og lidt grænseoverskridende. I Jumanji-Welcome to
the Jungle er brædtspillet skiftet ud med
et computerspil, og det er jo helt naturligt,
at det må være sådan. Historien inde i spillet er, at de 4 karakterer, der er blevet de
avatarer, som de har valgt, får til opgave at
sørge for, at den hellige smaragd, som den
onde vildtjæger Van Pelt har stjålet, bliver
bragt tilbage i en jaguarstatue. Det er altså
missionen, og der er selvfølgelig masser
af forhindringer på vejen gennem junglens eventyrlige univers. Det giver anledning til mange actionscener, og man er
godt underholdt. Det er også sjovt, at de
4 Highschool elever, der bliver suget ind
i spillet, får helt modsatrettede karakterer
at spille i spillet. Den splejsede nørd bliver
et muskelbundt, den generte pige en sexbombe, en pige en dreng og så videre. En
anmelder skriver, at det er en film til grin
og popcorn.
LG
[65] KOLOS PÅ LERFØDDER
Storbritannien 2017
Instr: John Jencks Manus: Blanche McIntyre, Tom Hodgson Medvk: Roger Allam,
Emily Berrington, Tommy Knight Længde: 89 min Prem: 23.11.2017 Format:
DCP og DVD Udlej: Miracle Film.
Filmen er en filmatisering af en engelsk
bestseller af Stephan Fry. Den fortæller
meget humoristisk om den midaldrende,
engang så talentfulde digter, der i dag må
ernære sig som teaterkritiker på en avis.
Han er blevet ekstremt sarkastisk og negativ i sin kritik, og sammen med et ekstremt whiskyforbrug går det ved en teaterpremiere over gevind. Han fyres, og her
starter så en næsten Agatha Christieagtig
krimikomedie. Vores hovedperson placeres på en engelsk herregård hos venner og
familie, han ikke har set i årevis, hvor hans
opgave som en anden detektiv, bliver at
undersøge sære ”mirakler”. Filmen giver
et portræt af nogle meget engelske typer,
næsten stereotyper, og er i sin spudlende verbale humor meget morsom. Men
filmen er også meget engelsk, nogen vil
måske synes næsten for meget. Det er vist
en smagssag.
PB

JUMANJI: WELCOME TO THE
JUNGLE

[66] KVINDEN FRA BREST
Frankrig 2016
Instr: Emmanuelle Bercot Manus:
Emanuelle Bercot, Séveriné Bosschem
Medvk: Sidse Babett Knudsen, Benoit
Magimel, Charlotte Laemmel Længde:
128 min Prem: 3.8.2017 Format: DCP
Udlej: Scanbox.

I 1995 kom den første Jumanji film med
Robin Williams, hvor personerne bliver su-

Iréne Frachons (Sidse Babett Knudsen), en
bretonsk læge, opdager i 2010, at et kendt
slankemiddel forårsager dødsfald blandt
brugerne. Indigneret kaster hun sig ud i en
kamp mod medicinalindustrien og sundhedsmyndighederne, der ikke vil anerkende hendes dokumenterede påstande
om, at midlet forårsager hjerteproblemer
og slår folk ihjel. Første del af filmen er et
slags retssalsdrama med høringer om Mediator 150 mg, som midlet hedder, og ik-

[64]

USA 2017
Instr: Jake Kasdan Manus: Chris Mckenna, Erik Sommer, Scott Rosenberg, Jeff
Pinkner Medvk: Dwayn ”The Rock” Johnson, Kevin Hart, Karen Gilan, Jack Black,
Bobby Cannavale Længde: 119 min
Prem: 25.12.2017 Format: DCP, men til
filmklubber kun DVD, som man selv anskaffer Udlej: UIP.

ke særligt dynamisk. Først midtvejs bliver
filmen rigtig vedkommende, da Davids
kamp mod Goliat begynder at koste dyrt
blandt de retfærdige. Emmanuelle Bercots film bygger på virkelige hændelser i
Frankrig, hvor slankeproduktet Mediator
kostede over 500 liv og gjorde mere end
2000 syge, inden virkelighedens Frachons
i den største franske sundhedsskandale
nogensinde fik stoppet anvendelsen af
midlet. Sidse Babett Knudsens præstation
i filmen er grund nok til at se den, men den
er ikke fri for at være lidt gumpetung især i
de scener, hvor lægelatin og videnskabelige metode-diskussioner dominerer, og
Bercot smører også lige lovlig tykt på med
idealiseringen af sin hovedperson.
AJ
[67] KVINDE, UKENDT
Frankrig 2016
Instr: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardennes Manus: Jean-Pierre Dardenne, Luc
Dardenne Medvk: Adéle Haenel, Olivier
Bonneau, Jéremy Renier Længde: 113
min Prem: 8.6.2017 Format: DCP Udlej:
Camera Film.
Dardenne brødrene har med denne film
skabt et nyrealistisk værk, der inspireret af
Hitchock også rummer en detektivfortælling, der tillige rummer en vedkommende
moralsk konflikt. Den unge meget kompetente læge Jenny, der har overtaget en
ældre kollegas praksis i et trist og gråt boligområde i Liege, lukker ikke en patient
ind efter lukketid. Næste dag findes en
ung afrikansk kvinde død ved flodbredden, og overvågningskameraet viser, at
det netop er den kvinde, som Jenny ikke
lukkede ind. Jenny føler nu et ansvar for
hendes død, og hun føler sig tvunget til
at finde ud af, hvem denne kvinde var, så
hun i det mindste kan få en ordentlig begravelse. Vi følger Jenny på hendes besøg
hos patienterne, hvor vi på trods af fattigdom og trøstesløshed også møder varme og taknemmelighed. Der er faktisk to
ukendte kvinder i denne film: den døde
afrikanske kvinde og så Jenny! For hvem
er hun egentlig? Vil hun gøre karriere og
tjene penge? eller vil hun hjælpe de udstødte og lidende, som har brug for hende? Der er ingen musik i filmen, kun byens
støj fra trafik og teknik. Er det Ken Loachs
sociale forbitrede realisme? Nej, det et engageret portræt af et samfund med udfordringer og en kvinde, der søger efter en
mening.
LG
[68] KÆMPEN
Sverige, Danmark 2016
Instr: Johannes Nyholm Manus: Johannes Nyholm Medvk: Christian Andrén,
Johan Kylén, Anna Bjelkerud Længde: 86
min Prem: 29.6.2017 Format: DCP Udlej:
Scanbox.
Hovedpersonen Rikard, fra hvis synspunkt filmen primært er fortalt, er en autistisk, lille, vanskabt ung mand med pukkel og kæmpe hoved med kun eet øje og
nærmest intet sprog. Han bor på et velfungerende bosted for mentalt handicappede og er helt vild med og også fanta-
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Lady Macbeth, udlej. Camera Film
stisk dygtig til petanque eller boule, som
sporten også hedder. Han lever i tre verdener: petanque banen, hjemmet og så en
drømmeverden, hvor han er en 50 meter
høj kæmpe, der vandrer gennem skønne
landskaber og ser ned på verden. Han leder dog bestandig efter sin mor, der ikke
vil vide af ham efter en fødselspsykose,
som faktisk aldrig har forladt hende. Rikard lever altså både i en verden, hvor han
er elsket og respekteret, men ellers møder han mobning, væmmelse og foragt.
Kæmpen er ikke en socialrealistisk film,
der viser verden fra en tabers synspunkt,
nej den er morsom, rørende og original
uden at blive patetisk. Det er en film fotograferet i en dogmepræget usentimental
æstetik, ja man kunne genrebestemme
den som magisk realisme. Den er modig
og grusom i sin undersøgelse af den verden, vi bor i. Dens projekt er en undersøgelse af menneskelig værdighed og værdi. En anmelder mener, at det er nødvendigt at se denne film, som hun kalder en
perle.
LG
[69] KÆRE FAR
Sverige 2017
Instr: Johan Löfstedt Manus: Johan Löfstedt, Anna Potter Medvk: Björn Löftedt,
Per Löfstedt, Gunilla Carlsén, Kino Löfstedt
Længde: 91 min Prem: 19.10.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Øst for Paradis.
I filmen møder vi Bjørn og hans 4 søstre,
som er nærmest halvvejs i livet. Da deres
far dør, må de hver især tage deres eget og
deres fælles liv op til revision. Faderen har
nemlig efterladt dem videohilsener, som
får dem til at stille spørgsmål til de liv, de
lever og ved de valg, som de har truffet,

og så derefter spørge sig selv, om der stadig kan laves om på noget? Instruktøren
Johan Löfstedt bruger sin egen familie og
deres erindringer til at skabe en fiktiv historie om den virkelige verden. Han bruger familiens gamle Super 8 og VHS- optagelser og klipper dem sammen med nutidens farvede billeder. Det er ikke vigtigt,
om filmen er teater, dokumentar eller fiktion – den stiller nemlig gennem sine personers konfrontation med død og angsttabuer nogle spørgsmål -inspireret af Wilhelm Mobergs roman fra 1963 Din stund
på jorden. I den hedder det: ”Tag vare på
dit liv, agt det vel! Smidt det ikke skødesløst væk! For nu er din tid på jorden”. Man
går klogere og opløftet fra filmen.
LG
[70] LADY MACBETH
Storbritannien 2016
Instr: William Oldroyd Manus: Alice Birch
Medvk: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul
Hilton Længde: 88 min Prem: 26.10.2017
Format: DCP Udlej: Camera Film.
Novellen ’Lady Macbeth fra Mtsensk’ af
Nikolai Leskov fra 1865 udgør grundlaget
for denne periodefilm om purunge Katherine (Florence Pugh), der sælges til en rig
godsejer i Northhumberland for at blive
hans hustru. Han magter dog ikke at fuldbyrde ægteskabet, så Katherine er henvist
til sit eget selskab i godsets tomme stuer.
Da ægtemanden Alexander (Paul Hilton)
og hans despotiske far forlader godset for
en stund, møder Katherine staldknægten
Sebastian (Cosmo Jarvis) og forelsker sig
dødeligt. Derfra udvikler historien sig, og
ganske langsomt sættes vores sympati
for den i mere end en forstand indsnørede hustrus frigørelsesprojekt fra den pa-

triarkalske undertrykkelse på prøve. For
det projekt drukner i blod. Er Katherine
blot et offer for omstændighederne, eller
skaber hun dem også, når hun forvalter
sin rolle som husets frue? Vi er vænnet til
at afkode kvinder i Katherines fortvivlet
fastlåste situation med Jane Austen-briller, men hvad nu, hvis denne kvinde slet
ikke er dydig og moralsk, men et kynisk
magtmenneske, beredt til at sætte sin vilje igennem og prioritere sit eget, egoistiske begær over alt andet? William Oldroyds film er på samme tid fascinerede og
frastødende i sin kompromisløshed, men
netop derfor værd at se.
AJ
[71] LOGAN LUCKY
USA 2016
Instr: Stephen Soderberg Manus: Rebecca Blunt Medvk: Channing Tatum, Adam
Driver, Daniel Craig, Rieley Keough Længde: 118 min Prem: 7.9.2017 Format: DCP
Udlej: Scanbox.
Filmen er en komedie om en flok amerikanske ”bonderøve”, der begår et spektakulært røveri mod en motorsportsbane.
Den ene Logan-bror, hjernen bag det hele, fyres uretfærdigt og beslutter at udnytte den viden, han tilfældigt har fået på sit
sidste job: nemlig at penge-rørpost-systemet under racerbanen på grund af Jordarbejder er blottet. Han samler foruden sin
bror og søster en flok hjælpere, der næsten alle er de rene karikaturer, og filmen
skildrer så planlægningen og udførelsen
af kuppet. Det er ganske god underholdning, men dog ikke så sjovt, som filmen
vist selv tror. Og uden andet indhold end
den opfindsomme historie og de skægge
typer, er filmen hurtigt glemt.
PB
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[72] LOVELESS
Rusland, Frankrig, Tyskland, Belgien 2017
Instr: Andrey Zvyagintsev Manus: Oleg
Negin, Andrey Zvyagintsev Medvk:
Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Varvara
Shmykova, Matvey Novikov Længde: 127
min Prem: 4.1.2018 Format: DCP og DVD
Udlej: Filmbazar.
Loveless er en hjerteskærende skilsmissedrama, hvor den uelskede 12-årige Aloysha er gidsel mellem forældrene, som
begge ønsker at slippe for ham fremover.
Han overværer deres skænderi skjult bag
en dør, og hans ensomme gråd, fortvivlelsen i hans øjne og skammen over at være
uønsket er som et lydløst skrig, der forfølger én filmen igennem. Næste dag spiser
han morgenmad, løber ned ad trappen
med sin skoletaske – og forsvinder. Han
er etableret som hovedperson og vi vil
gerne følge ham, men får ikke lov. Resten
af filmen er en langsom thriller, hvor alvoren sent går op for forældrene. Der sættes
en eftersøgning i gang, men hvor skal man
lede, når man ikke kender sit barn. Blåtonerne i billederne, lange indstillinger, et
minutiøst bevægende kamera og dyster
musik fører os gennem en kuldslået verden, mens vi håber på at drengen bliver
fundet. Loveless er instrueret af Andrey
Zvyagintsev. Han har tidligere vundet
priser for sin debutfilm The Return (2003)
og Leviathan (2014). I The Return dissekerer han, med det moderne Rusland som
bagtæppe, konsekvenserne af brudte familierelationer. I Leviathan er både de nære relationer og det korrupte statsapparat
under lup. I Loveless fremstår det russiske
samfund isnende koldt og kynisk, hvor fo-

Lys i mørket, udlej. Camera Film
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kus for menneskene er individets egoistiske behov. Hvor et barn kan diskuteres på
linie med en lejlighed, alt imens medierne sender propaganda om krigen i Ukraine og svælger i katastrofer, depressioner og dommedagsprofetier. Loveless er
en barsk, alvorlig og anbefalelsesværdig
film. En samfundskritisk fabel om, hvad
der sker, når omsorg, kærlighed og fællesskab forsvinder i et samfund.
RK
[73] LOVING
USA 2016
Instr: Jeff Nichols Manus: Jeff Nichols
Medvk: Joel Edgerton, Ruth Negga,
Marton Scokas Længde: 123 min Prem:
31.8.2017 og 7.2.2018 på DVD Format:
DCP og DVD Udlej: Raindog Film og DVD
Univeral Studios Home Entertainment.
Jeff Nichols laver monumentale film om
almindelige mennesker, hvis tilværelse pludselig omstyrtes. I Loving er året
1958, og Richard og Mildred er blevet gift
og venter barn. Der er blot den hage ved
det, at han er hvid og hun er sort, og i Virginia, hvor de bor, er såkaldte blandede ægteskaber forbudt, så ægtefællerne fængsles. Men det centrale i filmen er ikke retssagen og kampen mod systemet, men i
stedet to jævne mennesker og deres kærlighed, så vi får menneskerettighedsdramaet set indefra i stedet for udefra. Det er
Mildred, Richard hæger om; han er mindre
interesseret i Martin Luther King og borgerrettigheder. Og som noget opsigtsvækkende lykkes det instruktøren at få
begge parter i racismesagen til at fremstå
nuanceret.
PÆ

[74] LYS I MØRKET
Finland, Tyskland 2017
Instr: Aki Kaurismäki Manus: Aki Kaurismäki Medvk: Ville Virtanen, Kati Outinen,
Sherwan Haji, Sakari Kousmanen Længde: 100 min Prem: 17.8.2017 Format:
DCP Udlej: Camera film.
I starten af filmen ankommer den syriske flygtning Khaled som blind passager
på et fragtskib til Helsinki. Parallelt med
Khaleds historie følger vi skjortesælgeren Wikström, der netop har solgt sin forretning, tjent en masse penge i poker og
så købt en restaurant Det Gyldne Krus,
som han nu vil drive. Tilfældigt møder de
to hinanden, efter at Khaled har fået afslag på asylansøgning, er flygtet fra asylcenteret og lever under jorden. Wikström
giver ham huslys og arbejde, og der opstår et slags familiefællesskab mellem de
to og stedets tre tjenere. Er det så en film,
der bringer væsentlige moderne emner
på banen så som borgerkrigen i Syrien,
flygtningestrømmene og de kultursammenstød, det medfører? Både ja, og nej.
For det er en ægte Kaurismäki film: underspillet humor, fyldt med deadpan replikker, scener med nerve og nærvær, øjeblikke af stilhed og ro. Men Kaurismäki, der
fortjent fik en sølvbjørn i Berlin for bedste
instruktion er en sand humanist, en optimist der tror på det gode i mennesket.
Derfor går man glad fra filmen.
LG
[75] MANIFESTO
Tyskland, Australien 2017
Instr: Julian Rosefeldt Manus: Julian
Rosefeldt Medvk: Kate Blanchett, Erika
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Bauer, Ruby Bustamente Længde: 95 min
Prem: 24.8.2017 Format: DCP og måske
DVD Udlej: Natlys.
Filmen er helt uden historie i traditionel
forstand og består af den tyske kunstner
Julian Rosefeldts billedlige levendegørelser af de sidste par århundreders politiske
og kulturelle ord-manifester. Fra det berømte kommunistiske over surrealismens
og da-da-bevægelsens til vores eget filmhistoriske Dogmemanifest. Det var kun
nogle få af de vist 13 behandlede manifester, som jeg fangede. De er jo vidt forskellige, og har ofte intet med hinanden at
gøre, og vi oplyses ikke i filmen nærmere
om dem, og de sættes ikke ind i en forklarende historisk eller kunstnerisk kontekst.
Skuespilleren Cate Blanchett spiller alle 13
forskellige roller, der – i hvert fald for mig
- på ikke altid klar vis knytter sig til manifesterne og fremsiger uddrag derfra. De
13 billedscener, der så at sige manifesterer
manifesterne, er ofte både fantastiske og
fantasifulde og rummer en stor skønhed.
Vi har altså at gøre med et yderst utraditionelt kunstværk mere end en egentlig
film. Et billedkunstværk og et skuespilskunstværk – Blanchett er ofte formidabel
– af høj klasse, der desværre for mig at se
ikke ”forstås” i lange passager, fordi selv
den veluddannede tilskuer mangler historisk baggrundsviden og pædagogisk
hjælp til forståelsen af manifestfortolkningen.
PB
[76] MAY GOD SAVE US
Spanien 2016
Instr: Rodrigo Sorogoyen Manus: Isbaell
Pena, Rodrigo Sorogoyen Medvk: Antonio de la Torre, Roberto Alamo, Javier Pereira Længde: 127 min Prem: 27.7.2017
Format: DCP og DVD Udlej: 41 Shadows.
I krimi-thrilleren ’May God Save Us’ bliver
en række ældre kvinder myrdet i Madrid.
To politikommissærer, som ingen ønsker
at arbejde med, sættes på opgaven for
at opklare mordmysterierne. De to politimænd er et umage par. Der er Velarde,
som er en indadvendt enspænder, nærmest autistisk, og som også stammer, og
der er alfahannen Alfaro, der er temperamentsfuld og relaterer sig til mordernes
voldelige sider. Det er set før med denne
kombination af good cop/ bad cop, men
i denne film er det mere nuanceret. De to
politifolks karakterer er faktisk det mest
interessante ved filmen. Plottet er der,
men slet ikke så interessant. Og så er der
varmen i Madrid i sommeren 2011, hvor
man venter besøg af Pave Benedikt. Filmens menneskesyn er kulsort – man har
sandelig brug for Guds nåde og frelse.
Seriemorderen er selvfølgelig er ødipalt
frustreret, og derfor lemlæster og voldtager ældre kvinder – læs hans mor. Det
er holdet bag den fremragende thriller
Marshland, fra 2014 som også har stået
bag denne film, som ikke er nær så god,
selvom den er ligeså sort og ond. Der er
nok en del mennesker, der ikke skal se
denne film.
LG

[77] MED KROP OG SJÆL
Ungarn 2017
Instr: Ildiko Enyedi Manus: Ildiko Enyedi
Medvk: Geza Morcsanyi, Alexandra Borbely, Soltan Schneider Længde: 116 min.
Prem: 2.11.2017 Format: DCP muligvis
DVD Udlej: Øst for Paradis.
Han er den midaldrende økonomichef
på et slagteri i Budapest. Hun er nyansat
kvalitetsinspektør. Begge er sky og stille
eksistenser. Hans ene arm blev knust i en
arbejdsulykke, hun viser klare autistiske
træk. De er begge ensomme, men de mødes i drømme: her er de hjorte, hun en rå
han en buk, og de drikker af samme sø i vinterskoven. Så prøver de at skabe kontakt,
deler en kejtet frokost, prøver at sove sammen, går fejl af hinanden, han siger fra, og
hun er ved at sige farvel til det hele. Denne første time af filmen er fejlfri; arbejdspladsen som er en afgørende ramme om
historien, er skildret med dokumentarisk
omhu, og de to hovedpersoner fremstilles
med forståelse og påskønnelse. Derefter
bliver filmen en lidt mere ordinær fortælling om forelskede misfits. Men som tilskuer er man med til det sidste.
PÆ
[78] MENS VI LEVER
Danmark 2017
Instr: Mehdi Avaz Manus: Milad Avaz
Medvk: Sebastian Jessen, Julie Christiansen, Charlotte Munck, Nicolas Bro Længde: 98 min Prem: 26.10.2017 Format:
DCP Udlej: SF Film.
I Mehdi Avazs ensemblefilm Mens vi lever
flettes fire skæbner sammen af en tragedie. Filmen illustrerer dette fletværk gennem to parallelle spor. Kristian er fisker i
Vestjylland og lever sammen med Anne,
men kaldes hjem til Helsinge, da en central
person fra hans fortid, Peter (Nicolas Bro),
ligger for døden. Hjemme støder han på
Trine (Julie Christiansen) og hendes mor
Hanne (Charlotte Munck), der ikke begejstres over gensynet. Det andet spor følger
den begavede gymnasiast Tobias (Nikolaj
Groth) og hans forelskelse i Sabine (Marie Boda), der gør hans nære veninde Q
(Julie Brochorst Andersen) jaloux. Ganske
langsomt og inciterende føres de to spor
sammen og åbenbarer årsagen til de store
følelser og den skæbnesvangre begivenhed, der hviler som en skygge over alle i
fortællingen. Det er en imponerende instruktørdebut af Mehdi Avaz, lavet sammen med brødrene Misam og Milad Avaz
for et mikroskopisk budget og udenom de
vanlige kanaler, med glimrende skuespilpræstationer og et spændende plot, der
bygger på virkelige begivenheder. En meget seværdig dansk film.
AJ
[79] MINDER FRA I GÅR
Japan 1991
Instr: Tsao Takahata Manus: Tsao Takahata Medvk: Miki Imai, Toshiro Yanagiba,
Youko Honna Længde: 118 min Prem:
27.6.2017 Format: DCP Udlej: Camera.
Hovedpersonen i Isao Takahats animefilm, som er fra 1991, men først nu kan ses
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på stort lærred i Danmark, er den 27-årige
Taeko, der er født og opvokset i Tokyo, hvor
hun stadig arbejder på kontor. Hun skal
på 10 dages ferie på landet, hvor hun hos
nogle slægtninge skal hjælpe i marken.
Med på rejsen bringer Taeko sit 10-årige
alter ego, og ferien bliver for hende både
et opgør med barndommen og en forsoning med den samt måske også begyndelsen til en ny forståelse af livet. Filmen
er fyldt med detajler, der både er realistiske, levende og smukke, og man kan ikke
se sig mæt på billederne. Det er en stilfærdig, livsbekræftende film, der tryllebinder
en. Filmen har også sin egen særlige humor, der lyser igennem hverdagshistorierne. Det er følelsernes film, for tegnefilmmediet er særligt velegnet til at formidle
dem. Nogle kan slet ikke lide tegnefilm
f.eks. Jørgen Leth, men han har nok aldrig
set en film af denne japanske mester Isao
Takaha eller den anden suveræne japaner
Hayo Miyazaki (Chihiro og heksene, Min
ven Totoro og Det levende slot).
LG
[80] MIT HJEM I HAMPSTEAD
England 2017
Instr: Joel Hopkins Manus: Robert Festinger Medvk: Diane Keaton, Brendan
Gleeson, Jason Watkins, James Norton
Længde: 103 min Prem: 10.8.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Emily er amerikansk enke i en velhaverlejlighed i det nordlige London. I et selvbyggerskur på Hampstead Heath overfor
hendes hus har Donald indrettet sig som
en slags christianit, uden ejendomsret,
men også uden at belaste samfund og
miljø. Trods forskelligheder lærer de hurtigt hinanden at kende og bliver småforelsket. Men de slås begge med boligproblemer: Emilys afdøde mand har efterladt
hende med en voksende gæld, mens Donald står til at miste sit hjem, fordi boligspekulanter vil bebygge hans grund. Historien om deres kamp er charmerende
og underholdende, blot fortalt med den
samme skavank som mange romantiske
komedier om modne personer: for pæn,
poleret og velmenende.
PÆ
[81] MOLLY’S GAME
Kina, USA, Canada 2017
Instr: Aaron Sorkin Manus: Aaron Sorkin Medvk: Jessica Chastain, Idris Elba,
Kevin Costner Længde: 140 min Prem:
22.2.2018 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Filmen fortæller i forskellige tilbageblik
den autentiske historie om Molly Blooms
liv. Hun er en rigtig dygtig pige, især på ski,
pacet frem af sin far. Inden hun går i gang
med sit jurastudie lever hun af forskellige
job og kommer i den forbindelse ind i spiller-verdenen, hvor hun gør karriere som
værtinde ved særlige hasardspil for rige
ludomaner. Selv om hun holder sin sti ren,
løber hun dog både ind i mafiaen og FBI.
Filmen er på mange måder gribende, velspillet og fortalt i et hæsblæsende tempo
og i dialoger, hvor det gælder om at hænge på. Den viser en farlig og fremmed spiller-verden, der ligesom den fanger Molly
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udmattende og ulideligt kedeligt. Man orker det simpelthen ikke. Det er en svulstig
gyser, som man bør glemme – hvis man da
kan!
LG
[85] MYSTERIET VED SLACK BAY
Frankrig, Tyskland, Belgien 2016
Instr: Bruno Dumont Manus: Bruno Dumont Medvk: Fabrice Luchni, Juliette
Binoche, Valeria Bruni Tedeschi Længde:
122 min Prem: 6.7.2017 Format: DCP
og DVD Udlej: Another World Entertainment.

Mysteriet ved Slack Bay, udlej. Another World Entertainment
også fænger hos tilskueren, hvis man da
ikke synes det er for meget. Og den tegner
et portræt af en pige, der i et oprør mod
sin dominerende og ambitiøse far drives
frem af et ønske om ”at få styr på magtfulde mænd”, som hendes psykolog-far udtrykker det, og selvfølgelig derfor må løbe
ind i store vanskeligheder.
PB
[82] MONSIEUR VERDOUX
USA 1947
Instr: Charlie Chaplin Manus: Charlie
Chaplin Medvk: Charlie Chaplin, Martha Raye, William Frawley, Marilyn Nash
Længde: 124 min Prem: 9.11.2017 Format: DCP og evt. DVD Udlej: Miracle Film.
Krakket på Wall Street i 1929 er det store
chok, som dirrer bag den modne Chaplins
store film. Alt hvad du har spinket og sparet for, bliver taget fra dig med et knips.
Chokbølgen ruller stadig i Monsieur Verdoux fra 1947. Her spiller Chaplin en pertentlig bankkasserer gennem mange år,
som afskediges brat og mister alt. For at
kunne forsørge sin handicappede hustru
og lille søn opsøger han rige enker og kurtiserer dem ind i giftermål med det ene
formål at tage livet af dem og efterfølgende arve deres penge. Verdoux vil forsørge
sin ”rigtige” familie, og hans forbrydelser
er få og små i sammenligning med Hitlers,
påpegede Chaplin med forståelig patos i
udgivelsesåret 1947. Sandt nok, men immervæk et speget argument i en elegant
udført film, som stadig efterlader en sær
smag.
PÆ

MORDET I
ORIENTEKSPRESSEN

[83]

Malta, USA 2017
Instr: Kenneth Branagh Manus: Michael
Green Medvk: Kenneth Branagh, Michelle Pheiffer, Johnny Depp, Judy Dench
Længde: 114 min Prem: 23.11.2017 Format: DCP Udlej: 20 th Century Fox.

Vi er i 1930erne. Efter at have opklaret en
sag i Jerusalem er Agatha Christie-detektiven Hercule Poirot på vej hjem til London med luksustoget Orientekspressen
fra Istanbul. Men undervejs i Balkan sker
der et mord på en passager, en amerikansk forretningsmand, og samtidig sneer toget inde et sted i Serbien. Poirot skal
nu finde morderen blandt de andre passagerer, og det isolerede tog bliver en slags
mikrokosmos. Men trods en stjerneparade af skuespillere og en overflod af kulisser og effekter falder filmen fra hinanden,
først og fremmest fordi Kenneth Branagh
har fejlcastet sig selv i rollen som Poirot,
hvis fascinerende kombination af forfinet
velklædt herre og markant detektivisk
geni han helt går fejl af. Sammenlignet
med flere tidligere filmatiseringer af romanen forekommer denne overflødig og
uden berettigelse.
PÆ
[84] MOTHER
USA 2017
Instr: Darren Aronofsky Manus: Darren
Aronofsky Medvk: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pheiffer
Længde: 121 min Prem: 14.9.2017 Format: DCP men til filmklubber kun DVD,
som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Ved filmfestivalen i Venedig blev instruktøren Aronofsky buhet ud. Han er ellers en
auteur med så gode film som The Wrestler
og Black Swan på cvet. Men denne film er
bare for meget. Vi møder en skriveblokeret forfatter – Him – der bor i et hus (hans
nedbrændte barndomshjem rekonstrueret til mindste detalje af- Mother, der forbereder et barns fødsel. Så kommer der
uventede gæster, der totalt invaderer huset (værket) . Det gamle hus knirker og
skriger, ja, reallydene overtager totalt, og
så ved vi, at verden er ved at gå under, og
at intet nyt vil fødes. Man kan tolke filmen
som en allegori over kunstnerens og kunstens væsen og proces. Men det er tungt,

Bruno Dumonts besynderlige farce Mysteriet ved Slack Bay ligner på overfladen
en klassisk fransk, bittersød familiekomedie om en sommer og en forelskelse, man
aldrig glemmer. Den spidsborgerlige familie Peteghem ankommer i sommeren
1910 til Slack Bay i Nordfrankrig og konfronteres med proletarfamilien Brufort,
hvis søn Ma Loute forelsker sig i den kønsforvirrede Billie Peteghem. Et par Gøg- ogGokke-agtige politimænd efterforsker på
samme tid flere turisters mystiske forsvinden fra området. Det lyder måske tilforladeligt, men filmen er seriøst mærkværdig med voldsomt overdreven gestik og
diktion hos store skuespillere som Juliette Binoche, Valeria Tedeschi og Fabrice
Luchini, der spiller overfor en større gruppe rene amatører. Imidlertid bliver filmens
dramatiske overforbrug af slapsticks, gakkede gangarter og dumme vitser kombineret med dens absurde plot, der både
involverer kannibalisme og flyvende figurer, stadigt mere anstrengende og irriterende, fordi dens enkle klassekampsbudskab slet ikke kan bære to timers fjollerier.
AJ
[86] NERUDA
Chile, Argentina, Frankrig, Spanien, USA
2016
Instr: Pablo Larrain Manus: Guillermo
Calderon Medvk: Gael Garcia Bernal, Luis
Gnecco, Mercedes Noran Længde: 107
min Prem: 25.12.2017 Format: DCP Udlej: Camera Film.
Den folkekære chilenske digter Pablo Neruda (1904-1973) var senator isit land, men
måtte gå under jorden, da regeringen forfulgte det kommunistiske parti, som han
tilhørte. Han flygtede til Argentina og siden til Paris, hvor berømte folk tog imod
ham. Det er denne undergrundsperiode,
som skildres i filmen. Neruda beskyttes af
kommunistpartier, der vil skjule ham. Men
han vil ikke skjule sig, han vil blive en myte og have fest og kvinder. Instruktøren
Pablo Larrain har valgt at se Neruda gennem fortællingens og poesiens briller, fordi han på den måde kan forklare, hvordan
Neruda/en digter kunne få mennesker til
at se deres liv i et nyt lys, give dem håb og
mod, selvom deres liv var knust.
PÆ
[87] NOCTURAMA
Frankrig, Tyskland, Belgien 2016
Instr: Bertrand Bonello Manus: Bertrand
Bonello Medvk: Finnegan Oldfield, Vin-
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cent Rottiers, Hamza Mesiani og Mannal
Issa Længde: 130 min Prem: 30.3.2017
Format: DCP og DVD Udlej: Another
World Entertainment.
”Det måtte jo ligesom ske”, siger en kvinde
i filmen som en form for kommentar til et
slags terrorangreb, hvor bomber har været monteret og detoneret i Paris, så staten, virksomheder og nationale symboler
rammes. Disse angreb er planlagt og udført af en gruppe unge – 8 i alt, og filmens
synsvinkel ligger hos dem. Hvem er de?
Og hvorfor gør de det? De er ikke Al Quada terrorister med muslimsk baggrunde,
ja, er de overhovedet terrorister? selvom
de begår terrorhandlinger. Filmen stiller
flere spørgsmål, end den besvarer. Det er
en moralfilosofisk film om en civilisation
og et samfund, der opleves som uretfærdigt og meningsløst. Så dette samfund får
hvad det har fortjent – det går under. Filmens billedsprog er originalt, vildt og meget intenst. Det er en væsentlig film, der
ryster en. Filmen blev afvist ved Cannes festivalen 2016 i lyset af terroraktionen mod
Charlie Hebdo i 2015.
LG
[88] NYE TIDER
Schweiz 2017
Instr: Petra Volpe Manus: Petra Volpe
Medvk: Marie Leuenberger, Maximillian Simonischek, Sibylle Brunner, Marta
Zoffoli Længde: 135 min Prem: 7.9.2017
Format: DCP og muligvis DVD Udlej:
Filmbazar.
Nora, ja for det hedder hun ligesom i Ibsens Dukkehjem. Hun er en sød og glad
hausfrau med en mand, hun elsker som
dog ikke vil lade hende arbejde, og hun
har to dejlige drenge. Vi er i Schweiz i 1971
i tiden før kvinderne fik stemmeret. En dag
kommer Nora til hovedstaden Zürich og
får stukket en kvindesagspamflet i hånden, og faktisk overnight starter hun en
kampagne i den lille hjemby for at sikre
kvindernes stemmeret. Det er selvfølgelig meget sympatisk, og filmen udstiller da
også de patriarkalske mænds hykleri og
kvindernes gryende erkendelse af seksuel
og politisk frihed. Men filmens problem er,
at den både vil være et historisk drama og
en bred og sjov folkekomedie. Personerne
bliver ofte karikaturer, og stereotyperne
hober sig op. Der er langt fra Nye Tider til
filmen Suffragette fra 2015 og Helen Mirrens muntert politiske Calendar Girls fra
2003. Film, der virkelig viste, at kvinder
kan!
LG

tidligere handlinger. Hovedpersonen Tony Webster er én selvcentreret, småknotten og alligevel tilforladelig mand, der lever et stille liv i London med sine daglige
rutiner og et jovialt forhold til ekskonen,
Margaret. Parret spilles dejlig underspillet
af Jim Broadbent og Charlotte Rampling.
Tony indhentes af fortidens minder, da
han modtager et brev og en arv fra ungdomskæresten Veronicas nu afdøde mor.
Arven er en dagbog, der tilhørte hans studiekammerat og bedste ven, Adrian, der
blev kæreste med Venonica og senere begik selvmord. Tony, som aldrig er kommet
sig over tabet af Veronica, må nu mødes
med hende for at få udleveret dagbogen.
Men hun nægter give ham den - den er
brændt, siger hun og har ikke behov for at
se Tony. Han drives mod hende - i begyndelsen af et ønske om svar på, hvad der
skete - siden af behovet for at undskylde.
Historien udfoldes i spring mellem nutid
og fortid og er baseret på Julian Barnes`
bestseller af samme navn. I oversættelsen
til film har instruktøren Ritesh Batra valgt
at lade bipersonerne komme mere til orde
end i bogen. Ekskonen Margaret er således med til at hæve det ret forudsigelige
melodrama til noget mere tankevækkende. Hun har gennem 20 års ægteskab aldrig hørt om Tonys store ungdomskærlighed, og hun undres med rette over, hvordan man kan leve så tæt i så mange år og
alligevel vide så lidt om den mand, man
har elsket. Det er bl.a i samværet mellem
de to tidligere ægtefolk, at det mest rørende og interessante opstår, men også Tonys forhold til parrets lesbiske datter forandres undervejs i filmen. ”Når noget slutter ”er en film for sanserne og følelserne,
og ligesom i Ritesh Batras første film The
Lunchbox ( 2013) er det mere filmens ka-

[89] NÅR NOGET SLUTTER
Storbritannien 2016
Instr: Ritesh Batra Manus: Nick Payne
Medvk: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Michelle Dockery Længde: 108 min
Prem: 29.6.2017 Format: DCP Udlej: SF
Films.
Omdrejningspunktet i ”Når noget slutter”, er refleksioner over, hvad man gør,
når man sent i livet finder ud af, at man
kunne have gjort visse ting anderledes
og bedre i ungdommen og fortryder sine

Når noget slutter, udlej. SF Films
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rakterer end historien, der er det bærende.
Og så er det en opmuntrende pointe, at
det aldrig er for sent at udvikle og ændre
sig – hvis man altså vil og tør.
RK
[90] PARIS MÅ VENTE
USA, Japan 2016
Instr: Eleanor Coppola Manus: Eleanor
Coppola Medvk: Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin Længde: 92 min Prem:
21.9.2017 Format: DCP Udlej: SF Film.
Filmen er skåret som en roadmovie over
en uhyre enkel handling: Anne er med sin
mand Michael, der er filmproducent, til festival i Cannes. Han skal videre til Budapest, men hun har fået ørebetændelse og
kan ikke følge ham. I stedet tilbyder Michaels franske forretningspartner Jacque
at køre hende til Paris. Det burde tage en
dag, men han tager hende med på en tre
dages køretur gennem Frankrig med masser af god mad, vin og anekdoter. Egentlig lyder det som en oplagt idé til en film;
problemet er blot, at Paris må Vente mere
ligner en turistfilm end en egentlig spillefilm, da den er helt uden konflikt, og derfor
uden et egentligt plot. Man er i godt selskab i korte afmålte doser, men igennem
en hel film føles det tomt, kedsommeligt
og ligegyldigt – selvom Frankrig både er
smukt og indbydende.
PÆ
[91] PATTI CAKE$
USA 2017
Instr: Geremy Jasper Manus: Geremy Jasper Medvk: Danielle Macdonald, Bridget
Everett, Siddhart Dhananjay Længde:
108 min Prem: 2.11.2017 Format: DCP,
måske DVD Udlej: Angel Films.
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Patriarken, udlej. Øst for Paradis
Patricia Dombrowski eller Patti Cake$ eller Killa K er en 23-årig ung, hvid overvægtig kvinde, som bor i et trøstesløst nabolag i New Jersey. Hun har en drøm: hun vil
være stjerne i hiphopbranchen. Hun har
alle odds imod sig: en fordrukken mor, et
elendigt job, en handicappet mormor, og
så selvfølgelig sin overvægt og hudfarve.
Men hun tror på sig selv, og hun har et ukueligt gå-på-mod, og derfor må man overgive sig til denne film, ligesom publikum
måtte det på Sundance festivalen i 2017.
Det er nok en feel-good film, men Patti, der
spilles eminent overbevisende af Danielle
Macdonald, er på en gang, flabet, usikker,
kærlig og helt uimodståelig. Det er selvfølgelig en underdog historie, og man ser
også den grimme ælling motivet i filmen.
Men der er så megen liv og fantastisk rap,
der virkelig rykker, så man går glad ud af
biografen.
LG
[92] PATRIARKEN
New Zealand 2016
Instr: Lee Tamahori Manus: John Collee
Medvk: Temuera Morrison, Akuhata Keefe, Regan Taylor Længde: 103 min Prem:
17.8.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Øst
for Paradis.
Vi er i New Zealand i begyndelsen af
1950erne, og vi følger to store maorifamilier, som af ukendte årsager ligger i strid
med hinanden. Alle familiemedlemmer
arbejder som fårehyrder for de hvide storbønder, og både i skolen og i en retssalssekvens i filmen, oplever man, hvor undertrykt en position New Zealands oprindelige befolkning endnu befinder sig i. Familierne er udpræget patriarkalsk styret.
Mahana-familiens yngste søn, der er filmens sympatiske oprører, lider under både samfundsundertrykkelsen, men end-

nu mere under familiestridighederne og
den traditionelle bedstefars- patriarkensdominans i familien. Det er da også ham,
der finder et gammelt fotografi, der måske kan forklare den årelange strid mellem
egnens dominerende fårehyrdefamilier.
Filmholdet fra Maori-filmen ”Once Were
Warriors” fra 1994 står bag filmen, der helt
realistisk, på helt gammeldags vis og i et
roligt tempo fortæller historien, viser de
samfundsmæssige vilkår og blotlægger
konflikterne og fører os frem mod forsoning og moderne regelsæt. Det er en dejlig film.
LG

en studietur til Frankrig frigøres både malerkunsten og kvinden i Paula. Ottos frygt
for at miste Paula i barselsseng har gjort
ægteskabet goldt, men i Paris kan Paula
endelig opleve erotikken uden begrænsninger sammen med maleren Georges
(Stanley Weber) og folde sig ud som maler. Spørgsmålet er så, hvilken plads Otto
skal indrømmes i Paulas parisiske selvrealisationsprojekt og bohemeliv, om nogen
overhovedet. Filmen er et fint, lille portræt
af en kvindes frigørelse, især båret af Juri i
titelrollen, dog til tider overtydelig og noget lang i spyttet med over to timers spilletid.
AJ

[93] PAULA
Tyskland 2016
Instr: Christian Schwochow Manus: Stefan Kolditz, Stephan Suschke Medvk:
Carla Juri, Rpxanne Duran, Albrecht Abraham Schuch Længde: 123 min Prem:
21.9.2017 Format: DCP muligvis DVD
Udlej: Filmbazar.

[94] PERSONAL SHOPPER
Frankrig, Tyskland, Tjekkiet 2016
Instr: Olivier Assayas Manus: Olivier Assayas Medvk: Kristen Stewart, Lars Eidinger,
Anders Danielsen Lie Længde: 105 min
Prem: 6,7,2017 Format: DCP måske DVD
Udlej: Camera Film.

Paula Modersohn-Becker var en af de mere markante tyske ekspressionister. Christian Schwochows film, der bærer hendes
fornavn, er ikke en gængs biopic – dertil
forholder instruktøren sig for frit til malerens faktuelle historie – men de nedslag,
der gøres i Modersohn-Beckers liv, tjener
til at skabe et semi-feministisk kunstnerportræt af en kvinde, frigjort og forud for
sin tid og især det patriarkalske, prøjsiske samfund, hun var født ind i. Knyttet
til kunstnerkollektivet i Worpswede viser
Paula (Carla Juri), der bliver gift med enkemanden og maleren Otto Modersohn
(Albrecht Schuch), i hvis skygge hun lever hele sit korte liv, at hun er anderledes,
kunstnerisk og socialt og ikke vil bøje sig
for sin læremester Mackensens påstand
om, at kvinder ikke kan være kreative. På

Olivier (Skyerne over Sils Maria) Assayas’
film ’Personal Shopper’ handler om Maureen (Kristen Stewart, som også spillede
den ene hovedrolle i Skyerne over Sils
Maria), der er assistent for kendissen Kyra
(Nora von Waldstätten), et job, der indebærer, at hun skal vide alt om sin arbejdsgivers stil og smag, fordi hun skaffer det
tøj og de accessories, som stjernen skal
bære i professionelt øjemed. Maureens
tvillingebror Lewis er død, og Maureen,
som også er medium, venter på at modtage besked fra det hinsides om Lewis’
vellykkede rejse til de dødes rige. Som
søgende sjæl, både i relation til sit arbejde, den afdøde bror og sin egen identitet
uden broderen, opsøger Maureen hele
tiden det overnaturlige, og som det ofte
går med den slags, opsøger det overna-
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turlige i form af uhyggelige, stalker-agtige
sms’er pludselig Maureen. Herefter afløser forskellige mystiske hændelser hinanden, mens den spøgelsesagtige stemning
intensiveres. Filmen har svært ved at afgøre, om den vil være eksistentiel artfilm
med sjælens udødelighed som tema eller
mere elementær thriller med et overnaturligt tema, og det er en væsentlig svaghed, som ikke helt kan skjules af Stewarts
ganske hæderlige præstation som kriseog sorgramt grubler.
AJ
[95] PRØVEN
Rumænien, Frankrig og Belgien 2016
Instr: Cristian Mungiu Manus: Cristian
Mungiu Medvk: Adrian Tiltieni, Maria
Dragus, Lia Bugnar Længde: 128 min
Prem: 11.5.2017 Format: DCP Udlej: Camera Film.
Vi er I Rumænien, hvor vi møder den
50-årige læge Romeo, der er en respekteret hjertekirurg. Ægteskabet er nærmest
forbi, og Romeo virker træt og desillusioneret. Hans håb er datteren Eliza, der arbejder hårdt for at få så god en eksamen, at
hun kan komme til Cambridge og studere.
Romeo mener, hun skal væk fra Rumænien, hvor der ingen fremtid er. Men en dag
inden den store prøve bliver hun overfaldet af en ukendt gerningsmand, og kan
hun nu klare prøven med det ønskede resultat? Romeo føler sig nødsaget til at kontakte nogle forbindelser, så datteren kan
være sikker på at består eksamen med de
gode karakterer. Men er hun med på at
snyde? Eliza er opdraget til ordentlighed
og sandhed – så det er et ægte dilemma,
både hun og Romeo står i. Det er en film,
som både handler om den politiske virkelighed i dagens Rumænien og om mennesker fanget i en umulig situation. Filmen er
nærmest underspillet, men atmosfæren
er knugende og intens. Filmen, dens fortællerytme og insisterende nærvær bliver
siddende længe. Instruktøren fik i Cannes
prisen som bedste instruktør.
LG
[96] QEDA
Danmark 2017
Instr: Max Kestner Manus: Dunja Gry
Jensen Medvk: Carsten Bjørnlund, Sofia
Helin, Marijana Jankovic Længde: 87 min
Prem: 16.11.2017 Format: DCP Udlej: SF
Studios.
De salte have er steget og ferskvandsmanglen truer verden i 2095. Fang Rung
får til opgave at løse problemet. Ved molekylær deling af sig selv splittes han i to,
hvorefter hans ene halvdel foretager en
tidsrejse tilbage til København, som det
var inden klimakatastroferne i 2016. Her
møder han en videnskabskvinde, der
gennem sin forskning måske kunne have reddet verden. I sig selv et spændende science-fiction-handlingsoplæg, men
manuskriptet er rodet, og historien ofte
svær at følge. At dansk film kan byde på
noget så spektakulært som en katastrofescience-fiction-film er fint og rost fra alle
sider, men det bliver alligevel lidt tamt, når
tidsrejsen foregår på Øresund! Flotte bille-

der af et oversvømmet København og de
digitale muligheder for at lade den spaltede hovedperson vandre rundt i dobbeltudgave, gør det altså ikke i sig selv.
PB
[97] RODIN
Frankrig, Belgien, USA 2017
Instr: Jacques Doillon Manus: Jacques
Doillon Medvk: Vincent Lendon, Izia Higelin, Severine Cancel Længde: 119 min.
Prem: 16.11.2017 Format: DCP Udlej:
Camera Film.
I anledning af 100-årsdagen for den
franske maler og billedhugger Auguste
Rodins død har Jacques Doillon skabt en
film om ham. Doillon var oprindelig dokumentarfilminstruktør, og filmen giver i
sekvenser et interessant indblik i Rodins
kunstnermiljø og arbejdsproces og er for
så vidt stilfærdigt seværdig, men selve filmens historie fortæller om hans forhold til
sin lærling Camille Claudel, indtil hun tager sit gode tøj og går, da hun forstår, at geniet ikke tager hensyn til andre og andet
end sin kunst, som skal rumme og retfærdiggøre alt. Hans atelier og omgivelser er
interessante at lade øjet gå på opdagelse
i, men den nuancerigdom og berusende
bevægelse, som fortællingens personer
fremhæver som en styrke i hans bedste
skulpturer, er fraværende i filmen.
PÆ
[98] ROMAN J.ISRAEL, ESQ.
USA 2017
Instr: Dan Gilroy Manus: Dan Gilroy
Medvk: Denzel Washington, Colin Farrel,
Carmen Ejogo Længde: 122 min Prem:
8.2.2018 Format: DCP, men til filmklubber
kun DVD, som man selv anskaffer Udlej:
UIP.
Denne film bæres af den nu 63-årige Denzel Washington, der spiller rollen som den
idealistisk forsvarsadvokat, der i 36 år har
været 2. mand i et lille sagførerfirma, der
har været båret af stor idealisme og håb
om at kunne medvirke til, at svage og fattige og andre randeksistenser får en fair
behandling i retssystemet. Han har stadig idealerne fra borgerrettighedsbevægelsen fra 60erne og 70erne i behold,
men da firmaet lukker, og en smart og kynisk advokat skal foretage lukningen, får
han et tilbud, som han ikke kan sige nej
til. Han må på Fausts vis sælge sin sjæl for
at overleve, og han forføres da også af kapitalismens nektar. Hans skikkelse er interessant, da Denzel Washington spiller
den kejtede, og meget nørdede hovedpersons forvandling og egentlig deroute
moralsk set med noget nær perfektion.
Men filmen vil for meget og bliver til en
paranoid komplot thriller, som ender både grumt og sentimentalt. Ærgerligt for
der forsøges faktisk også en et tidsbillede, hvor borgerrettighedsaktivisme sættes overfor moderne aktivisme – men det
fungerer altså ikke godt nok.
LG
[99] SIERANEVADA
Rumænien, Frankrig 2016
Instr: Cristi Puiu Manus: Cristi Puiu
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Medvk: Mimi Branecsu, Catalina Moga,
Dana Dogaru Længde: 173 min Prem:
15.6.2016 Format: DCP kommer sikkert
på DVD Udlej: Natlys.
Instruktøren har selv sagt, at ”livet er fyldt
med mysterier”, og et af dem er titlen på
denne film, og måske også for nogle filmen selv. Vi er i en mindre lejlighed i Bukarest, hvor partriarken Emil er død for 40
dage siden. Efter græsk ortodoks skik skal
der holdes en mindeceremoni for familie
og venner med deltagelse af præst, spises
et måltid samt også foretages en udklædning af et af familiemedlemmerne som
den afdøde. Det lyder da egentlig meget
fint, og vi venter da også spændt på i den
næsten tre timer lange film, at præsten endelig kommer, så man kan komme i gang
med at spise. Imens møder vi 17 forskellige familiemedlemmer, der skændes og
diskuterer og råber i munden på hinanden. Det er både frustrerende og absurd,
og man orker det næsten ikke. Som tilskuer er man forvirret over den uoverskuelige
og kaotiske familiesammenkomst, som
dog skildres med nærmest dokumentarisk præcision. En anmelder spørger, om
instruktøren er minimalist eller maximalist, og det forstår man, når man ser filmen.
Nogle siger, at filmen er et menneskekærligt værk, der gør hverdagslivet til et storladent epos i intense billeder. Jeg synes,
det var udmattende og for meget. Men
det er en film, der er svær at glemme. LG
[100] SNEMANDEN
England, Sverige, USA 2017
Instr: Tom Alfredson Manus: Hossein
Amini, Peter Straughan Medvk: Michael
Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte
Gainsbourg, Cloé Sevigny Længde: 119
min Prem: 12.10.2017 Format: DCP, men
til filmklubber kun DVD, som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Snemanden er en blodig historie om den
alkoholiserede og anarkistiske politimand
Harry Holes jagt på en seriemorder. Denne
er med sine bestialske aflivningsmetoder
- af især yngre kvinder - hele tiden foran
sine forfølgere. Og hver gang efterlader
han et kendemærke, en snemand, udenfor gerningsstedet. Filmen bygger på Jo
Nesbys krimi af samme navn. Bogen er
hans syvende ud af elleve i serien om Harry Hole og filmen er den første Harry Hole
filmatisering. Snemanden er instrueret af
svenskeren Tomas Alfredson og er engelskproduceret. Det er en nordic-noir film i
stil med Stig Larsson filmene, og selv om
det snedækkede landskab indimellem er
turistsmuk, så er det i stærk kontrast til
den mørke, dystre handling. Den isdækkede sø er ikke til at stole på, der er afhuggede lemmer og knuste hoveder, mange
af rummene er klaustrofobiske og skumle med dystert interiør, og når Harry Hole
drikker, så er det langt fra smukt. Harry
Hole spilles glimrende af Michael Fassbinder, der fremstiller Harry Hole som både
klog og analytisk som detektiv dum og
dumdristig som alkoholiker og sårbar og
romantisk i forhold til kvinder. Men det er
nu svært at tro på, at Harry Hole kan rejse
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sig og fungere i sit arbejde dagen efter de
store drukture. Der er mange intriger og
ægte og falske spor at holde rede på, og
filmen formår ikke at binde de løse ender
sammen. Thomas Alfredsson har tidligere
instrueret: ”Lad den rette komme ind” og
”Dame, konge, es, spion”. Havde man forventet, at han kunne mere end at gentage
mange andre nordic-noir krimier, så bliver
man skuffet. Er man til aktion og hårdkogt
thrillerkrimi med drive, så bliver man OK
underholdt.
RK
[101] SOUVENIR
Belgien, Luxembourg, Frankrig 2016
Instr: Bavo Defume Manus: Bavo Defume, Jacques Boon, Yves Verbraeken
Medvk: Isabelle Huppert, Kevin Asais,
Johan Leysen Længde: 90 min Prem:
24.8.2017 Format: DCP og DVD Udlej:
Another World Entertainment.
Den franske fabriksarbejderske Liliane
tabte i 1974 Eurovisionens Melodi Grand
Prix til ABBA. Siden forlod hendes mand
hende, og nu er hun fanget i hverdagens
monotoni. Men da den 21-årige Jean begynder på fabrikken, vendes der op og
ned på hendes tilværelse. Han forelsker
sig i hende og overbeviser hende om, at
hun skal genoptage sin sangerkarriere.
Men er det nu en god idé? Det er en film
om tabt ungdom, falmet skønhed og nostalgi med en romantisk naivistisk grundtone. Isabelle Huppert spiller rollen som
den stækkede sangfugl strålende elegant
med antydningen af at bære på et enormt
spektrum af udtryksmidler. Det er en lille
film på godt og ondt: charmerende og ofte morsom, men hverken øjenåbnende eller ophidsende.
PÆ

SPIDER-MAN:
HOMECOMING

[102]

USA 2016
Instr: Jon Watts Manus: Jonathan Goldstein, John Francis Daley Medvk: Tom
Holland, Robert Downey Jr, Marisa Tomei,
Michael Keston Længde: 133 min Prem:
6.7.2017 Format: DCP til filmklubber kun
DVD som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Denne film er den sjette Spiderman film,
og her møder vi en ny Spiderman. Han
spilles af den 21-årige Tom Holland, der
skal være den 15. årige Peter Parker, hvilket faktisk også virker troværdigt. Peter
Parker er stadig den nørdede, kejtede
highschool elev, der gerne altid vil gøre
det rigtige, men ikke altid kan finde ud af,
hvad det så er. Han kan ikke afsløre sit dobbeltliv for skolekammeraterne, hvilket ellers nok kunne gøre ham populær. I starten af filmen er han lige blevet smidt ud
af superheltegruppen Avengers, hvor han
har hængt ud med Iron Man og andre af
samme støbning, og han har fået smag for
superheltelivet. Han keder sig med kun at
hente katte ned fra træer og hjælpe gamle
damer med at finde vej. Han beder derfor
Iron Man, om han ikke kan få en rigtig mission. Det får han, da Vulture dukker op i sin
dræberdragejagt. Han er i virkeligheden
en arbejdsmand, der er blevet fyret efter
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at have leveret sci-fi-våben til New Yorks
kriminelle underverden. Han er skurken,
som Spider Man kæmper de mange kampe med. Der er hvad der skal være i en superhelte film, som både vil være action og
teenage komedie. Historien er lidt vel enkel, og filmen er nok mest rettet mod et
teenagepublikum – men er man til superheltefilm, så skal man da se denne.
LG
[103] SPRINGTUR I TOSCANA
Italien, Frankrig 2016
Instr: Paolo Virtzi Manus: Paolo Virtzi,
Franscesca Archibugi Medvk: Valeria
Bruni Tedeschi, Micaela Ramazotti, Valentina Carnelutti Længde: 118 min Prem:
11.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej:
Angel Films.
Filmen er et psykologisk drama om to
kvinders flugt og jagt efter sammenhæng
og ro i en verden, som de ikke er gearet til.
De er begge anbragt på en lukket institution med hver sin diagnose: den ene er en
hurtigsnakkende overklassefantast, som
lider af enhver form for sygdomsfornægtelse, den anden er anorektiker med en
tvangsfjernet søn. De to kvinder er meget
langt fra hinanden, men fælles om at søge
efter glæde og herredømme over eget liv.
Man kommer til at holde af de to sårede
mennesker, som til deres egen overraskelse også kommer til at holde af hinanden.
Filmens fortælling kan minde om Thelma
og Louise, men har et langt mere nuanceret udbud af toner og nuancer.
PÆ
[104] STALINS DØD
England, Frankrig 2017
Instr: Armando Lancucci Manus: Armando Lancucci, David Schneider, Ian Martin
Medvk: Jeffrey Tambor, Steve Buscemi,
Michael Palin, Olga Kurylenko Længde:
106 min Prem: 14.12.2017 Format: DCP
Udlej: Camera Film.
Er der begivenheder eller personer i verdenshistorien, der er så grusomme, onde
eller altødelæggende, at man ikke kan se
dem i et satirisk/ humoristisk lys? Det mener instruktøren Armando Ianucci ikke, ligesom Chaplin ikke gjorde det med Diktatoren. Stalins død er en forrygende, absurd satire over magtkampen i Sovjetunionens top efter Stalins død. Året er 1953
og åbningsscenen er en direkte transmission af en koncert, som udvikler sig, da
Stalin himself ringer til teknikrummet og
forlanger en grammofonoptagelse af den
igangværende symfoni. Men der er ingen
optagelse. Og så går det ellers løs. Vi præsenteres for en gal despot og det terrorregime, der gennemsyrer landet. Senere
får Stalin en hjerneblødning, men ingen
tør gå ind til ham. Da han dør, går magtkampen i gang, og endnu en række morsomme scener udspilles med replik- og
skuespilkunst på et meget højt niveau.
Filmen er ikke fuldt historisk korrekt, men
persongalleriet er hentet fra den brutale
sovjetiske virkelighed og en stribe af de
bedste engelsktalende skuespillere er på
rollelisten. Steve Buscemi spiller reformpolitikeren Khrusjtov, der konstant mani-

pulerer for at udmanøvrere sine fjender.
Simon Russel Beale er en rasende, manisk og eksplosiv Berija, der har utallige
menneskeliv på samvittigheden, og hvis
dødslister var frygtet af selv den mest loyale partisoldat. Michael Palin spiller Molotov, der for at redde sit eget liv patetisk
og kujonagtigt konstant forsøger at være
på den rigtige side og sågar indrømmer, at
hans egen kone er forræder. Stalins død er,
udover 2 timers klovneri, et skræmmebillede på, hvad der sker, når enkeltpersoner
får alt for stor magt. Og desværre er det
muligt at drage paralleller til nutiden, hvor
løgn, konspiration, diktatur og nådesløse
magtkampe stadig en del af vores globale
virkelighed.
RK
[105] STAR WARS THE LAST JEDI
USA 2017
Instr: Rian Johnson Manus: Rian Johnson
Medvk: Daisy Ridley, John Boyega, Mark
Hamil, Adam Driver, Oscar Isaac Længde:
150 min Prem: 13.12.2017 Format: DCP
Udlej: Walt Disney Pictures.
Er man fan af Star Wars universet og har
fulgt med siden start, så synes man, som
en anmelder siger, at denne film er den
ubetinget bedste siden The Empire Strikes Back fra 1980. Man skal ikke her gengive plottet, for det er jo en hæsblæsende
spændingsfilm, som både er dramatisk og
visuelt forrygende. De gamle karakterer er
med, og nye introduceres. Vi møder Jedi
aspiranten Rey, som opsøger den sagnomspundne Jedi-mester Luke Skywalker,
der nu er blevet gammel og vrissen og har
frasværget sig at give sin viden om kraften
videre, da hans nevø Kylo Ren sluttede sig
til overfascisten Snoke. Der er hele tiden
noget at kigge på og følge med i, når det
onde og det gode mødes – men som bekendt er der både mørke og onde kræfter i
os alle. Filmens musik er stadig flot af John
Williams og nogle kalder den en rumopera. Universet er nok tungt og sørgmodigt,
og det kan hele tiden gå galt. Men der er
fortalt med en charmerende humor og en
lyst til det eventyrlige. Nogle vil nok synes,
at de 150 er for meget, men en fan kan
ikke få nok. Og så er det en meget smuk
film.
LG

STEFAN ZWEIG – FARVEL TIL
EUROPA

[106]

Tyskland, Østrig, Frankrig 2016
Instr: Maria Schrader Manus: Maria
Schrader, Jan Schomburg Medvk: Josef
Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz
Længde: 106 min Prem: 7.9.2017 Format: DCP Udlej: Camera.
Den verdenskendte østrigske forfatter Stefan Zweig måtte i 1934 forlade sit
hjemland og rejse først til London, siden
New York for at ende i Brasilien. Bag sig
lagde han den storladne, mellemeuropæiske kultur, han selv skildrede i Verden af i
går. Tabet heraf viste sig i sidste ende uudholdelig, og i 1942 tog han sammen med
sin unge kone livet af sig, efterladende
et afskedsbrev, som udtrykte håbet om,
at hans nære ville opleve en ny tids mor-
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genrøde – en linje hentet fra Verden af i
går, der indgår i den originale titel Vor der
Morgenröte. Filmen skildrer Zweig (Josef
Hader) i 5 optrin: først til middagsselskab
i Rio, så på vej til PEN-konferencen i Buenos Aires, dernæst i Bahia på research med
konen (Aenne Schwarz), i Greenwich Village hos ekskonen (Barbara Sukowa) og
sidst i Petrópolis, hvor han træt til døden
af taler, lovprisninger, receptioner og bønskrifter fra fortabte kolleger i Europas nazi-helvede ender med at begå selvmord.
Filmens primære fokus er den hjemløse Zweigs insisteren på selv i sit brasilianske eksil til stadighed ikke at kritisere
Østrig og tysk kultur og dermed blande
kunst og politik sammen. Han fastholder
sin pacifisme, idealisme og humanisme,
men vi fornemmer i Haders fremstilling af
figuren den undertrykte desperation i alt,
hvad Zweig siger og gør, og som i sidste
ende fører ham i graven. Maria Schraders
film kan trods de fem destinationer virke
sært stillestående, men på den måde bliver portrættet af den store mand måske
netop loyalt.
AJ
[107] SURBURBICON
USA 2017
Instr: George Clooney Manus: Joel Coen,
Ethan Coen, Grant Heslov Medvk: Matt
Damon, Julian Moore, Noah Jupe Længde: 105 min Prem: 7.12.2017 Format:
DCP, men kun DVD, som man selv anskaffer til filmklubber Udlej: UIP.
Året er 1959, og vi er i et amerikansk forstadskvarter af typehuse, et paradis for
travle storbymennesker. Lige indtil der
flytter en sort familie ind, og den velkendte
hverdagsracisme viser sig. Filmens egen-

Sælgeren, udlej. Scanbox

tlige historie er om en familie, far, mor og
10-årig søn, der er nærmeste naboer til
de nye tilflyttere, men som har helt andre
problemer (gæld, utroskab, afpresning) af
slås med. Den egentlige hovedperson er
sønnen, der bliver venner med den jævnaldrende sorte nabodreng, og filmen kunne godt være blevet en psykologisk gyser
set fra børneperspektiv, men den svinger
for kraftigt mellem spænding, galgenhumor og social indignation til at kunne blive
en virkningsfuld kommentar til en kritisk
periode i USA’s historie.
PÆ
[108] SUSPIRIA
Italien 1977
Instr: Dario Argento Manus: Dario Argento, Daria Nicolodi Medvk: Jessica Harper,
Stephania Cassini, Flavio Bucci Længde:
101 min Prem: 31.10.2017 Format: DCP
og DVD Udlej: Miracle Film.
Først en advarsel: Det er en vaskeægte gyser, som nu i restaureret udgave rammer
lærredet efter sin premiere for 40 år siden.
Det er ikke en film, man skal se hverken
for plot eller karaktertegning, men udelukkende for billed-og lydside. Det er en
grufuld og vanvittig smuk film. Man voldtages næsten sansemæssigt, når man følger rædslerne, der møder den unge pige
fra USA, der kommer til et fornemt danseakademi i Freiburg. For der er fanden løs.
Det er sort magi, blod, mord og alskens
rædsler. Billederne er det rene æstetik i sin
suggestive kraft af primærfarver. Det er fotografens film. Det er en prægtig film, der
både frastøder og tiltrækker en. Men man
skal kunne tåle det. Men hvis man tør, så
er det altså en uafrystelig oplevelse, som
skal ses på det store lærred.
LG
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[109] SÆLGEREN
Iran, Frankrig 2016
Instr: Asghar Farhadi Manus: Asghar Farhadi Medvk: Tarench Alidoosti, Shahab
Housseini, Babak Karimi Længde: 125
min Prem: 6.4.2017 Format: DCP Udlej:
Scanbox.
Emad er en kultiveret og afholdt skolelærer, som sammen med sin kone Rana, der
er skuespiller, sætter Arthur Millers skuespil: En sælgers død fra 1949 op. Da den
ejendom, de bor i, pludselig slår revner,
bliver de tvunget til at flytte. Deres midlertidige lejlighed er ikke særlig behagelig bl.a. fordi et aflåst værelse i lejligheden
er fyldt med den tidligeres lejers efterladte ting. Hun var efter sigende en løsagtig
kvinde, der ” havde mange mandlige besøgende”. En aften umiddelbart efter at
Rana har været i bad, kommer hun til at
lukke en ukendt person ind i den tro, at
det er Emad. Begår personen et overgreb?
Rana fortæller det ikke, ja, vil hverken gå
til politiet eller tale om det. Emad er opfyldt af hævn og skam og vil tage sagen
i egen hånd. Det er en film med mange
lag, og den stiller mange spørgsmål, som
vi selv må forsøge at besvare. Hvilken forbindelse er der mon mellem opførelsen
af Millers skuespil og Rana og Emads ægteskab og liv? Det er en yderst seværdig
film, som trækker på arven fra Bergman
og Kieslowski og ja, hvad spænding angår også Hitchcock. Den fik Oscar i 2017
som bedste ikke engelsksprogede film.
Ligesom i Nader og Simin er spillet eminent og psykologisk nuanceret. Det er uafrystelig film.
LG
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de kompakt og dyster men også en realistisk og troværdig fantasy-film”. Det handler som altid om kampen mellem det gode og det onde, og det er jo aldrig kedeligt. Men man skal nok være større fan af
både Kings univers og gyser-fantasyfilm
end undertegnede for at synes om denne
film.
LG
[113] THE DISASTER ARTIST
USA 2017
Instr: James Franco Manus: Scott Neustadter, Michael H. Weber Medvk: James
Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison
Brie Længde: 103 min Prem: 1.2. 2018
Format: DCP Udlej: Warner Bros.

The Fits, udlej. Another World Entertainment
[110]

THE BEGUILED

USA 2017
Instr: Sofia Coppola Manus: Sofia Coppola Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Colin Farell Længde: 93 min Prem:
5.10.2017 Format: DCP Udlej: American
Zoetrope.
Året er 1864, og den amerikanske borgerkrig nærmer sig sin afslutning. Vi er i Virginia på Miss Farnsworths lille pigeskole med to lærerinder og 5 elever, da en
hårdt såret nordstatssoldat indkvarteres
hos dem, og under deres omsorgsfulde
pleje kommer han sig så vidt, at han kan
beholde sit amputationstruede ben. Efterhånden får han orienteret sig i husets
interne magtstrukturer og arbejder på at
forføre hver enkelt af dets beboere, da der
hænger en tung em af uudfoldet seksualitet i det; for at overleve må han navigere og manipulere med kvindernes længsler og krav. Instruktøren Sofia Coppola
styrer dette hede og betændte sydstatsdrama over temaet: ”søster er søster værst,
og intet er helligt for manden” med en på
én gang underspillet og slagfærdig humor.
PÆ
[111] THE BIG SICK
USA 2017
Instr: Michael Showalter Manus: Emily V.
Gordon, Kumail Nanjiani Medvk: Kumail
Nanjiani, Zoe Kaza, Holly Hunter, Ray Roman Længde: 124 min Prem: 17.8.2017
Format: DCP Udlej: Scanbox.
Filmen er i genren den romantiske komedie, som er svær, men lykkes i denne film
fint og nærmest elegant. Den unge pakistanske stand-up komiker Kumail forelsker sig i den psykologistuderende Emily. Men forelskelsen og kærligheden har
vanskelige kår, da Kumails muslimske pakistanske familie gerne ser ham gift med
en passende pakistansk pige. Da Emily pludselig rammes af en mystisk og al-

vorlig sygdom og må lægges i medicinsk
koma, bliver det hele være. Det lyder sørgeligt, men historien, som er baseret på
en sand historie, er fortalt charmerende,
ja ligefrem morsomt. Filmen kommer også til at handle om kulturforskelle i det
moderne USA via mødet mellem de to unges forældre. Flere anmeldere siger, at filmen med sin troværdige og gribende historie, sine originale handlingsgreb og
overbevisende spil mellem personerne
er intet mindre end ”den bedste romantiske kærlighedskomedie i nyere tid.”I hvert
fald i 2017. Men det må man selv dømme
om.
LG
[112] THE DARK TOWER
USA 2017
Instr: Nikolaj Arcel Manus: NIkolaj Arcel,
Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, Anders Thomas Jensen Medvk: Tom Taylor, Matthew
McConaughey, Idris Elba Længde: 95
min Prem: 17.8.2017 Format: DCP, men
til filmklubber kun DVD, som man selv
anskaffer Udlej: UIP.
Vi har at gøre med en filmatisering af Stephen Kings mastodontroman Det Sorte
tårn. Vi møder Kings univers med drengen Jake, der plages af slemme mareridt,
som han fastholder i sorte og røde dommedagstegninger. Omverdenen tror han
er skør, men han ser blot parallelle verdener, og udenfor disse er der monstre, som
vil bringe død og kaos. Kun Det Mørke Tårn
kan afholder dem fra at trænge ind. Der
er selvfølgelig en personifikation af det
onde Walter O`Dim, som vil gennembryde tårnet ved hjælp af et barn, der ”skinner”. Det gør Jake selvfølgelig, men han
bliver ikke taget til fange af den onde, da
han finder frem til den ”gode” Roland Deschain, som gerne vil hjælpe med kampen
mod det onde. Hvordan al denne gru udspiller sig, må man se i Arcels spektakulære film, som fans af genren kalder ”en
velfortalt film med et energisk drive, bå-

Verdens angiveligt dårligste film, The
Room, endte med at blive kult, og i The
Disaster Artist skildres historien bag filmens tilblivelse. I 1998 mødtes skuespilleren Greg Sestero og excentrikeren Tommy Wiseau og besluttede at lave en film,
som Wiseau skrev, instruerede og spillede hovedrollen i, mens Sestero producerede og spillede en central birolle. Imidlertid anede ingen af dem, hvordan man
laver en film, og især Wiseau var mageløst
talentløs. The Room blev skabt, floppede
og blev kult. Problemet for James Francos
film om denne episke fiasko i filmhistorien er, at den ikke forholder sig nær så
kritisk distanceret til de oprindelige aktører og originalfilmen som det biografiske værk af Sestero, der er forlæg for og
har samme titel som Francos film. James
Franco er tydeligvis dybt forelsket i The
Room og spiller selv den altdominerende
hovedrolle som den særprægede Wiseau
med den tykke accent, mens Dave Franco
spiller Sestero. Den manglende distance
betyder dog ikke, at The Disaster Artist ikke er blevet en meget morsom film, men
man bliver altså ikke meget klogere på
hverken The Room eller de talentløse skabere bag den.
AJ
[114] THE FITS
USA 2015
Instr: Anna Rose Holmer Manus: Saela
Davis, Anna Rose Holmer, Alexis Neblett.
Medvk: Royalty Hightower, Da Sean Minor, Alexis Neblett Længde: 72 min Prem:
27.4.2017 Format: DCP og DVD Udlej:
Another World Entertainment.
Titlen betyder to ting: at være fit vil sige
at være i form, at få et fit vil sige at få et
anfald. Den 12-årige hovedperson, pigen
Tony, er i enormt god form, men nogle af
de store piger i det træningscenter, hvor
hun tilbringer det meste af sin tid, får uforklarlige besvimelser og krampeanfald. Filmen fokuserer ikke meget på anfaldene,
men på Tony, som filmen ubetinget er
fortalt igennem. Hun er mentalt skrøbelig som et barn, men samtidig selvstændig og beslutsom og får brug for begge
dele. The Fits lyder ikke umiddelbart som
noget særligt, men billedsiden har et visuelt gennemført udtryk, og historien sniger
sig ind på en og er ikke til at slippe. Den stiller flere spørgsmål, end den giver svar. En
unik film.
PÆ
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[115] THE FOREIGNER
Storbritannien, Kina, USA 2017
Instr: Martin Campbell Manus: David
Marconi Medvk: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Ray Fearon Længde:
114 min Prem: 12.10.2017 Format: DCP
Udlej: SF Studios.
Filmen er instrueret af Martin Campbell,
som stod bag Bond-filmene Casino Royal
og Golden Eye. Man tror altså, at man skal
se en førsteklasses action thriller. Men så
bliver man slemt skuffet af flere grunde.
Historien er, at en ydmyg kinesisk restaurationsejer Chan i Nordirland oplever, at
hans datter omkommer i et terrorangreb
i London. Bag angrebet står en gruppe,
der kalder sig den autentiske IRA. Chan,
der har en fortid som elitesoldat, vil have
hævn. Her møder han modstand fra den
nordirske borgmester – spillet af Pierce
Brosnan – der for øvrigt selv har en fortid i
IRA. Han ved nok meget, men vil ikke udlevere navne. Han mener nemlig, at terror skal bekæmpes med diplomati og ikke med vold. Det kunne have været en interessant konflikt mellem to verdenssyn,
men Jackie Chan er en elendig skuespiller, og Pierce Brosnan har overdramatiske
umulige replikker. Så det bliver hverken
til politisk thriller, hævndrama eller spændende etisk konflikt. Man har altså spildt
114 minutter af sit liv.
LG

foe Længde: 104 min Prem: 16.2.2017
Format: DCP og til klubber kun D VD og
Blu-ray som man selv skaffer Udlej: UIP.
Hvem husker ikke Zhang Yimous fine film
som De røde marker og Under den røde
lygte fra 1980erne, der præsenterede os
for livet i Kina i fortiden på en helt uforglemmelig – og også autentisk måde. Senere instruerede han de to billedskønne
mytiske film Hero og House of Flying Daggers, men så gik der ikke bare Hollywood,
men amerikanske penge i hans produktion. I the Great Wall er vi tidsmæssigt i
1100-tallets Kina, hvor lejesoldaten William havner i et storslået blodigt slag. Vi
ved, at den kinesiske mur blev bygget for
at holde fjender fra Centralasien ude, men
i filmen er fjenderne monstre. Det bedste
man kan sige om filmen er, at der stadig
er fantastiske og stemningsmættede scenarier med spektakulære krigere og kvindelige bueskytter, der heltemodigt tager
kampen op mod de grådige og glubske
monstre. Alt er orkestreret som ballet.
Muren er fotograferet, så den virker endnu større og mere imponerende – ja det
kan man jo med moderne computerteknik. Men persontegning, dialog og plot er
både banal og ligegyldigt. Det er en monsterfilm, man ikke gyser af, og desværre føjer filmen sig ind i rækken af forudsigelige
effectblockbuster film.
LG

[116] THE GREATEST SHOWMAN
USA 2017
Instr: Michael Gracey Manus: Jenny Bicks,
Bill Condon Medvk: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya Rebecca Fergusson Længde: 105 min Prem:
25.12.2017 Format: DCP Udlej: 20th Century Fox.
Filmen er en musical – så er man advaret.
Den bygger på en virkelig historie fra slutningen af 1800-tallets USA. Den fattige
P.T Barnum forelsker sig i en rig pige, får
hende og to dejlige børn og bliver lykkelig, selvom de lever i fattige kår. Nej,
han er ikke tilfreds – han er ambitiøs, vil
tjene penge og skabe noget stort. Så får
han den idé at udstille ”de anderledes”:
den skæggede dame, hundedrengen,
den irske kæmpe – han skaber et freakshow, og det giver penge. Man skulle tro,
at Barnum så var tilfreds med at have fået nogle udstødte mennesker til at være
”sig selv”, men sådan er han ikke – han vil
videre op ad den sociale ranstige. Han er
forført af sin egen succes og vender det
sande og ægte ryggen. Nogle anmeldere kan slet ikke lide hverken manden eller
den musical, som filmen er – synes den er
kedelig og frastødende. Andre, som er til
”skamløse udstyrsstykker” føler sig underholdt og kan endda se et budskab om
tolerance og medmenneskelighed i filmen.
LG
[117] THE GREAT WALL
USA, Kina 2016
Instr: Zhan Yimou Manus: Carlo Bemard,
Doug Miro, Tony Gilroy Medvk: Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Daniel De-

The Handmaiden, udlej. Angel Films
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[118] THE HANDMAIDEN
Sydkorea 2016
Instr: Park Chan-wook Manus: Jeong
Seo-Kyeong, Park Chan-wook Medvk:
Kim Min-Hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo
Længde: 144 min Prem: 12.4.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Angel Films.
Park Chan-wooks erotiske thriller The
Handmaiden er en frit fabulerende filmatisering af Sarah Waters berømte roman
Fingersmith/Rænkespil, men dens setting er flyttet fra Victoriatidens England
til Korea i 30’erne, hvor lommetyven og
tjenestepigen Sook-Hee (Kim Tae-ri) forelsker sig mod planen i rigmandsdatteren Hideko (Kim Min-hee), som hun ellers
skulle hjælpe den falske greve Fujiwara
(Ha Jung-woo) med at bestjæle. Eller skulle hun nu det? Filmen leger med vores og
personernes forventninger til sig selv og
hinanden, naturligvis med det lesbiske
drama og de erotiske forviklinger som fokus, men med ekstra tvist i form af Hidekos onkel (Cho Jin-woong), hvis samling
af erotika og forbudte sado-kælder spiller en ikke uvæsentlig rolle i fortællingen.
Der lægges ikke fingre imellem i de erotiske scener, men stilistisk udgør de faktisk højdepunkterne i denne elegante og
raffinerede thriller. Chan-wook bruger
veloplagt seksualiteten som metafor for
løsrivelse og stikker som vanligt til forhol-

32

Filmkatalog

Nye titler

det og forskellene mellem koreansk og japansk kultur i denne film, der føjer sig til
den perlerække af fremragende, koreanske film som fx Oldboy, A Bittersweet Life
og Mother, vi er blevet trakteret med de
senere år.
AJ

graferingen er interessant og ikke mindst
lydsiden er skræmmende og meget uhyggelig. Filmen handler naturligvis også om
forholdet mellem det rationelle og det irrationelle – men måske er jeg blot ikke til
Lanthimos sorte absurde univers.
LG

[119] THEIR FINEST HOUR
Storbritannien 2016
Instr: Lone Scherfig Manus: Gaby Chiappe Medvk: Genmma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy Længde: 117 min Prem:
4.5.2017 Format: DCP Udlej: SF Film.

[121] THELMA
Norge, Frankrig, Danmark, Sverige 2017
Instr: Joachim Trier Manus: Joachim Trier,
Eskil Vogt Medvk: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen Længde: 116 min.
Prem: 30.11.2017 Format: DCP Udlej:
Camera Film.

Aldrig i Europas nyere historie har propagandafilm været mere påkrævede end, da
England stod alene mod nazisterne i 1940,
og mens bomberne regner ned over London, prøver filmfolket at mobilisere kvinderne som opretholdere af modstandsmoralen. Den unge Catrin er egentlig uddannet sekretær, men får mulighed for at
arbejde med aktuelle filmmanuskripter
og må opleve, at de hele tiden påvirkes
af storpolitiske interesser. Den væsentligste del af handlingen viser Catrins evne til
at gennemskue sammenhænge, se deres muligheder for at blive til virkningsfulde film og i øvrigt håndtere vanskelige (mandlige) medarbejdere, kort sagt
formulere fremtiden og fornuften. I sine
bedste øjeblikke udtrykker filmen den
naturlige livsglæde og humor, som Lone
Scherfig kommunikerer så overbevisende.
PÆ

THE KILLING OF A SACRED
DEER

[120]

England, Irland 2017
Instr: Yorgos Lanthimos Manus: Yorgos
Lanthymos, Efthymis Filippou Medvk:
Colin Farrell, Nicole Kidman, Sunny Suljic
Længde: 109 min Prem: 9.11.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Den græske instruktør Lanthimos laver interessante film som Alperne, Dogtooth og
senest The Lobster, der på nærmest surrealistisk vis spidder mennesker og problemer i verden. Han er inspireret af det
absurde drama og han kan ikke slippe den
græske tragedie. I denne film møder vi kirurgen Steven, sammenbidt spillet af Colin Farrell, der både er dybt professionel i
sit arbejde, men også har en anden side.
Han er gift med Anna, der spilles iskoldt af
Nicole Kidman.De har to teenagebørn, og
alt er tilsyneladende perfekt. Men selvfølgelig er det ikke det. Steven mødes nemlig
med den besynderlige unge mand Martin, der er søn af en patient, som døde under en af Stevens hjerteoperationer. Han
vil have hævn, og han stiller Steven overfor et umuligt valg: enten af dræbe konen
eller et af børnene, eller opleve at børnenes lammes og til sidst dør. Det er på
mange måder en meget ubehagelig film.
Selvom man godt kan se, at den er bygget på forestillingen om hybris og nemesis, og om at gudernes vil have hævn, så
lader denne film – i hvert fald mig ganske
kold. Det er umuligt at interessere sig for
personerne, som nærmest virker robotagtige og slet ikke menneskelige. Foto-

Filmen begynder med en ufattelig smuk,
men også meget forvirrende og foruroligende scene: Vi ser far og datter – et barn
vandre gennem det skønne snedækkede
norske landskab. De er på jagt, en hjort
kommer i sigtekornet, og man tror, den
skal skydes, men geværet rettes mod datteren! Hvad skal dette betyde? Man må
se filmen for at få svaret. Men det er en
meget smuk og stilren film i gysergenren.
Thelma møder vi som ung, ensom og sky
studerende i Oslo, hvor hun forsøger at få
venner. Hun bliver forelsket i Anja, men
så går det galt for Thelma. Hun kommer
fra et dybt kristent miljø, hvor hun har et
nært forhold til sin far og klare forestillinger om synd og tilgivelse. Pludselig får
Thelma epilepsiagtige krampeanfald og
overnaturlige evner, som virkelig kan noget. Det minder om Carrie, Stephen Kings
ikoniske film om pigen, hvis overnaturlige kræfter eksploderede i blod. Filmen
vil demonstrere, hvorledes eksistentielle
problematikker som sorg, seksualitet, tab
og identitet formidles i gysegenren billedunivers. Er det en film om, hvad fortrængning af drifter eller fortid kan føre til? Eller
er det en frigørelseshistorie? Men filmen
er både smuk og underfundig. Selvom der
er lovlig tydelige symboler i filmen, opvejes det af Triers stemningsskabend billeder.
LG

der over flere årtier. Billedernes af Amazonas grønne jungle er betagende smukke og langt mere dragende end de mørke
farver hjemme i England. Det er en film,
som handler om offervilje og menneskets
konstante behov for at udforske det uudforskede og besættelse som drift. Der spilles kompetent, og man er med på alle de
dragende rejser.
LG
[123] THE PARTY
England 2017
Instr: Sally Potter Manus: Sally Potter
Medvk: Kristin Scott Thomas, Patricia
Clarkson, Timothy Spall, Cillian Murphy
Længde: 71 min Prem: 12.10.2017 Format: DCP Udlej: Camera Film.
Rammen om dette 71 minutter lange
sort-hvide kammerspil er Bills og Janets
byhus i London, hvor de holder et middagsselskab for at fejre, at Janet er blevet
udnævnt til sundhedsminister i oppositionens (Labours) skyggekabinet. Der er
i alt 7 personer til stede. De kender hinanden godt – også for godt og kompliceret- og alt dette kommer frem i løbet
af aftenen, som viser sig at blive sandhedens time. Der er stor replikkunst a la
Oscar Wilde, Pinter og Beckett, og det er
grumt, brutalt og meget vittigt. Sally Potter siger selv, at det har været nødvendigt
at lave denne film om tilstanden i et splittet og forandret Storbritannien. Alle i ensemblet- anført af Kristin Scott Thomas og
Timothy Spall - spiller eminent, og man
ved snart ikke, om man skal græde eller
le. Emnerne er mange: politik, kønsroller,
ægteskab, utroskab, sundhed, musik og
kultur, ja, vi når viden omkring. Det er den
ultimative intellektuelle komedie, der både griner af sig selv og andre. Den er sort,
men Sally Potter siger, at hun aldrig udstiller sine karakterer, som hun forholder sig
til med medfølelse og kærlighed. Se selv
efter!
LG

[122] THE LOST CITY OF Z
USA 2016
Instr: James Gray Manus: James Gray
Medvk: Charlie Hunnam, Robert Pattison,
Sienna Miller, Tom Holland Længde: 141
min 10.8.2017 Format: DCP men til filmklubber kun DVD, som man selv anskaffer
Udlej: UIP.

[124] THE SHAPE OF WATER
USA 2017
Instr: Guillermo del Toro Manus: Guillermo del Toro, Vanessa Taylor Medvk:
Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael
Shannon, Richard Jenkins Længde: 123
min Prem: 22.2.2018 Format: DCP, men
til filmklubber kun DVD, som man selv
anskaffer Udlej: UIP.

Filmen er baseret på en virkelig historie
om Percy Pawcett, som i begyndelsen
af det 20 århundrede foretog adskillige
ekspeditioner ind i Amazons jungle. Han
blev egentlig sendt afsted for at kortlægge grænsen mellem Bolivia og Brasilien,
men bliver optaget af at finde en tabt civilisation. Han er en mand, der vil det umulige, og som hele tiden drages mod ”det
vilde”. Han kan ikke blive hjemme, da han
føler sig mere hjemme i naturen end i civilisationen. Det er en film, der ligesom
Apocalypse Now og Fitzcarreldo udforsker ikke blot det ”vilde” i det fremmede,
men også det ” vilde” i os selv. Det er en
film, der har fået den klassiske Hollywood
storfilmform med en historie, der spæn-

Kærlighed og medmenneskelighed på
trods er filmens helt centrale budskab og
tema. Vi er i 1962 lige før Cubakrisen og i
rumkapløbets tid. Den stumme, men ikke døve Elisa gør rent i et laboratorium i
Baltimore. Her møder hun den paddeagtige amfibiemand, der er blevet fanget i
en sydamerikansk flod, hvor de indfødte
dyrkede ham som en gud. Elisa forelsker
sig i ham og indleder faktisk også et fysisk
forhold til ham. Men laboratoriets ledere
anført af den magtelskende oberst Strickland har andre planer med væsenet. Han
skal dissekeres, for måske kan hans særlige lungefunktioner bruges ved forskning
vdr. rumrejser. Elisa må udfri sin elskede,
og hun har brug for et par hjælpere – sin
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The Square, udlej. Scanbox
rengøringsmakker Zelda og den aldrende
illustrator Giles. Det er et magisk eventyr,
og filmen er så mesterlig, fordi den i netop denne form formår med poetisk styrke at få os til at tro på karaktererne og det
samfund, de er en del af. Filmen rummer
talløse referencer til tidligere film og miljøer, så der er meget for nørder at lægge
mærke til. Det er en Skønheden og Udyret eller Agnete og Havmanden historie,
men filmen er så smuk og original og gribende både fortalt og spillet – for slet ikke
at nævne musikken – at man ganske må
overgive sig. Den vandt da også en stribe
af Oscars. Men man skal altså kunne lide
eventyr.
LG
[125] THE SQUARE
Sverige, Tyskland, Frankrig, Danmark
2017
Instr: Ruben Östlund Manus: Ruben Östlund Medvk: Claes Bang, Elisabeth Moss,
Christopher Læssø, Terry Notary Længde:
142 min Prem: 23.11.2017 Format: DCP
Udlej: Scanbox.
Vi møder Christian, den succesrige, tjekkede danske kurator på et prestigefyldt
museum for moderne kunst i Stockholm.
Han kan det med at skaffe penge fra mæcener, og han er en dynamisk mand med
de rette meninger. Men så sker der noget.
En dag bliver hans pung og mobiltelefon
stjålet på gaden, og så drager han ud i
det sociale ghettolignende boligområde,
hvortil han har sporet telefonen. Han smider trusselbreve ind til alle beboere med
besked om, at hvis man ikke afleverer sagerne, vil helvede bryde løs. Og det gør

det. Den indvandrerdreng, som uretfærdigt beskyldes for at have stjålet pung og
telefon, opsøger ham og vil have hævn.
Mens alt dette foregår, mister Christian sin
kontrol med sit arbejdsliv, hvor der netop
er blevet installeret ”The Suare” en firkant,
hvor alle er lige, og hvor tillid og medmenneskelig forståelse hersker. Filmen er et
sindbillede på den moderne såkaldt demokratiske verdens forfald. Det er selvfølgelig ligesom Ruben Östlunds andre
film en satire. Menneskesynet er ikke opløftende: aberne er de overlegne dyr, og
menneskene er egoistiske og egentlig også dyr. Men gennem filmens mange helt
originale og uforglemmelige scener forstår vi dobbeltheden i det moderne menneskes forsøg på at bevare menneskeligheden i en ulige verden. Claes Bang er fantastisk i rollen som Christian, der mister sin
uskyld, og helt fortjent vandt filmen Guldpalmerne i Cannes. Underligt at den ikke
blev bedste udenlandske film ved Oscaruddelingen. Der er drøje hug til den moderne kunstverden og dens hykleri, men
morsomt og ubehageligt vedkommende
er det. Filmen er et must for enhver filmklub.
LG
[126] THE TRIP TO SPAIN
England 2017
Instr: Michael Winterbottom Manus:
Michael Medvk: Winterbottom Steve
Coogan, Rob Brydon, Marta Barrio Længde: 106 min Prem: 31.8.2017 Format:
DCP og DVD Udlej: Miracle Film.
De britiske komikere Steve Coogan og
Rob Brydon er igen taget på en gastrono-

misk og finkulturel rundrejse, denne gang
som titlen angiver til Spanien. Den selvbevidste Coogan og den mere afdæmpede
Brydon besøger stjernerestauranter og
luksushoteller, men mad og omgivelser
er sekundært backdrop i forhold til spillet mellem de to midtvejskrise-ramte hovedpersoner, der konkurrerer om at være
den mest sofistikerede, historisk kyndige,
mest dødsangste og ikke mindst morsomste ’guide’ til Spaniens kulinariske og
kulturelle herligheder. Det er tredje gang,
denne form benyttes, men Michael Winterbottom lykkes med at holde konceptet friskt og lave en elegant, begavet og
stærkt underholdende film med de veloplagte komikere i deres es i de improviserede dialoger og imitationer af andre, mere
berømte personer i skuespillerfaget, der
udgør det centrale indhold i filmene. AJ
[127] THREE BILLBOARDS
OUTSIDE EBBING, MISSOURI

Storbritannien, USA 2017
Instr: Martin McDonaugh Manus: Martin McDonaugh Medvk: Fances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Længde: 115 min Prem: 11.1.2018 Format: DCP Udlej: 20th Century Fox.
I den lille by Ebbing er der gået 7 måneder,
siden Mildred Hayes` teenagedatter blev
voldtaget og myrdet, og politiet har opgivet at finde gerningsmanden. Så lejer moderen 3 reklameskilte langs en udfaldsvej
fra byen og opsætter 3 tekster, som med
meterhøje bogstaver anklager byens politichef for uvirksomhed. Med stor ståhej
til følge, for der er et væld af følelser på
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spil; alle føler, at de har ret, selvom de ikke har tænkt over, om deres følelser taler
sandt. Det er Frances McDormands film.
Hun bærer både sorgen og håbet, lillebyens tag i individet og fællesskabets ubrydelige bånd mellem naboer. Det er noget
så paradoksalt som en feel-good film om
en ufattelig tragedie. Og filmens overordnede budskab gør den til en positivt humanistisk oplevelse på godt og ondt. Både
filmen og Frances McDormand vandt da
også helt fortjent Oscars.
PÆ
[128] TILBAGE TIL MONTAUK
Tyskland, Frankrig, Irland 2017
Instr: Volker Schlöndorff Manus: Volker
Schlöndorff, Colm Toibin Medvk: Stellan Skarsgård, Susanne Wolff, Nina Hoss
Længde: 106 min Prem: 7.12.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Another World
Entertainment.
Den succesrige skandinaviske romanforfatter Max Zorn, bosiddende i Berlin, er på
oplæsningsturné i New York. Selvom han
er ledsaget af sine unge, livsglade kone,
opsøger han den kvinde, som han brød
med for 17 år siden til sin efterfølgende
store fortrydelse. Hun er nu i fuld gang
med en blomstrende advokatvirksomhed og tager kun modstræbende imod
ham. For kan man beslutte at ændre livets
gang, når andre har levet videre? Er fortrydelse en reel mulighed? På nogle måder
er det en tung film med mange ord, replikker og digressioner, sine steder banal,
men netop derfor også menneskelig. Og
Stellan Skarsgård og Nina Hoss er netop
så perfekt uperfekte, at man accepterer
filmens problemstilling og fremstilling af
den.
PÆ

Nye titler
[129] TULIPANFEBER
Storbritannien, USA 2017
Instr: Justin Chadwick Manus: Tom
Stoppard Medvk: Christoph Waltz, Alicia Wikander, Judy Dench Længde: 107
min Prem: 13.7.2017 Format DCP Udlej:
Scanbox.
I 1630ernes Amsterdam har den rige købmand Cornelis netop giftet sig med Sophia, en ganske ung kvinde taget lige ud
af et kloster, som opdrager unge piger til
at blive ægtefæller. Cornelis ønsker sig inderligt en arving, men ægteskabet er seksuelt mislykket. Så får han den tanke, at
han og hustruen skal foreviges i et dobbeltportræt, og en ung lovende maler får
bestillingen. Han og Sophia forelsker sig
heftigt i hinanden og lægger en fatal plan.
Det lyder som et historisk melodrama og
en skæbnefortælling, men da handlingen udspiller sig i de nederlandske maleres glansperiode, har instruktøren valgt
en billedside i den hollandsk-barokke stil
a la Rubens og Rembrandt. Det er formidabelt, men også for meget. Historiens
energi og spændstighed kvæles af disse
massive maleriske forbilleder. Spænding
bliver til stilleben.
PÆ
[130] VERONIKAS TO LIV
Polen, Frankrig 1991
Instr: Krzysztof Kieslowski Manus: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
Medvk: Irene Jacob, Wladyslaw Kowalski,
Philippe Volter Længde: 98 min Reprem:
29.6.2017 Format: DCP og DVD Udlej:
Miracle Film.
I Kieslowskis lille mesterværk fra 1991 følger vi to kvinder (Irène Jacob i en dobbelt-

Tilbage til Montauk, udlej. Another World Entertainment

rolle) i en poetisk fortælling om bånd og
blændværk. Veronika, der har tætte bånd
til faderen og kæresten, forsøger at bryde
igennem som operasanger og indbydes
til en prøve, men må rejse til Krakow og et
sygt familiemedlem. Den anden kvinde,
Véronique, er musiklærer i Paris og forelsker sig i en omrejsende dukkemager. De
to kvinders liv synes på forunderlig vis forbundne, og da den ene dør af hjertestop,
påbegynder den anden et helt nyt liv. Filmen emmer af Kieslowskis særlige poetiske magi og den impressionistiske fortællestil understøttes smukt af Sławomir
Idziaks sanselige billeder. Trods filmens alder stadig et must.
AJ
[131] VICTORIA OG ABDUL
Storbritannien, USA 2017
Instr: Stephen Frears Manus: Lee Hall,
Scrabani Basu Medvk: Judith Dench,
Ali Fazal, Tom Piggot-Smith, Eddie Izard
Længde: 112 min Prem: 2.11.2017 Format: DCP men til filmklubber, kun DVD
som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Den høje, charmerende inder Abdul udvælges til at overrække dronning Victoria
en jubilæumsmønt i anledning af hendes
første 50 år på tronen. Hun døjer med ensomhed og depression, og mødet med
Abdul bliver starten på et smukt venskab,
som giver dronningen livsglæden tilbage.
Men hoffet er parat til at gøre alt, hvad det
kan, for at slippe af med den fremmede nyankomne, før han får for megen magt; et
racistisk motiv antydes. Filmen indledes
med lige dele historisk drama og munter
farce, men i slutningen af filmen trænger
alvoren sig på. Desværre bliver det vanskeligt at gennemskue, præcist hvor for-
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tællingen vil hen; dronningen fremstår
som tolerant hersker i et racistisk miljø,
men pointen udebliver, fordi fremmedhadet nedtones. Filmen er glimrende underholdning, men dens sigte bliver aldrig
helt klart.
PÆ
[132] VINTERBRØDRE
Danmark, Island 2017
Instr: Hlynur Pálmason Manus: Hlynur
Pálmason Medvk: Elliott Crosset Hove,
Simon Sears, Peter Plaugborg, Lars Mikkelsen, Victoria Carmen Sonne Længde:
93 min Prem: 7.12.2018 Format: DCP og
DVD Udlej: Øst for Paradis.
Filmen er langt fra mainstream. Den fortæller en historie, nej der er ikke meget
story, den snarere fremviser et liv, en deprimerende livsform for en ung mand.
Han og hans bror arbejder på et stort
kalkværk, og fremstillingen af det beskidte arbejde med at bryde kalken i mørke
og brænde den i store, larmende roterende ovne fylder meget i filmen. Uden
for arbejdstiden følger vi lillebrorens liv,
som går med at fremstille og sælge giftigt
hjemmebrændt sprut og drømme om at
være sammen med en nærtboende pige
og blive en bevæbnet ”fandens karl”. Forholdet til storebroren, som trods titlen
spiller en decideret birolle, men som han
også bor sammen med, er præget af misundelse og jalousi. Man skal ikke se filmen
pga. fremstillingen af denne sølle menneskeskæbne, som man har svært ved at føle
sympati for, og som nævnt heller ikke pga.
dramaet i filmen, men pga. filmens billed- og lydmæssige æstetik. Her er filmen
nemlig nyskabende. Arbejdslivets mørke
støjhelvede er fremstillet stærkt fascinerende, og de dystre vinterlandskaber og
fabriksbygninger fremstår dystert smukt,
ligesom de beskidte arbejdere i al deres
kalksmørelse har en næsten fysisk styrke
og skønhed over sig. En bemærkelsesværdig debut for den islandske, danskuddannede instruktør.
PB

VORES VINGÅRD I
BOURGOGNE

[133]

Frankrig 2017
Instr: Cédric Klapisch Manus: Cédric Klapisch, Santiago Amigo Medvk: Pio Marmai, Ana Giradot, Francois Civil Længde:
113 min Prem: 19.10.2017 Format: DCP
Udlej: SF Studios.
For ti år siden stak franskmanden Jean af til
den anden side af kloden for at slippe væk
fra de evindelige skænderier med familieoverhovedet. Nu ligger faderen så for døden, og den fortabte søn vender hjem til
vingården i Bourgogne for sammen med
sine to søskende at finde ud af, hvad der
skal ske med virksomheden. De mange
års manglende kontakt mellem den nu
hjemvendte bror og de hjemmeblevne
søskende gør kommunikationen mellem
den svær og usikker, men det fælles arbejde med vinhøsten, som netop står for
døren, gør det muligt for dem at fungere sammen, og faktisk er filmens væsentligste bedrift skildringen af vingårdens

liv og styring. Det vedholdende fokus
på sammenhold og optimisme opvejer i
nogen grad det mainstreamorienterede
ved dramaet mellem de tre søskende og
minder os om den franske originaltitel:
Ce qui nous lie – det som binder os sammen.
PÆ
[134] VÆBNET MED ORD OG
VINGER (DOKUMENTAR)

Danmark 2018
Instr: Torben Skjødt Jensen Manus: Torben Skjødt Jensen Medvk: Michael Strunge, Inge Guldal, Amme-Marie Mai, Asger
Schnack, Bo Green Jensen, Søren Ulrik
Thomsen, Klaus Lynggaard Længde: 105
min Prem: 11.1.2018 Format: DCP og DVD
Udlej: Another World Entertainment.
Michael Strunge voksede ud af punk- og
no-future-generationen og blev sin tids
mest betydende digter, et firser-ikon, der
stod fadder til den postmodernistiske,
danske lyrik, men hvis eget liv blev tragisk kort, præget af angstanfald og maniodepressivitet, inden han sprang ud
af et vindue i marts 1986. Her portrætteres han gennem egne digtoplæsninger
og diverse arkivmateriale, vidnesbyrd
fra kærester, venner og kolleger, afvekslende med iscenesættelser af nedslag i
hans liv og digtning. Man kan diskutere,
om dokumentaren føjer noget til billedet
af Strunge udover at skildre ham som et
rigt facetteret og skrøbeligt menneske,
men den undlader i hvert fald at pille ret
meget ved hans ikoniske status, når kritikere som fx Martin Hall ikke kommer til
orde. Det bør nu ikke afholde nogen fra
at se Torben Skjødt Jensens dokumentar om en af vores store kulturpersonligheder.
AJ
[135] WIND RIVER
USA, Canada, England 2017
Instr: Taylor Sheridan Manus: Taylor Sheridan Medvk: Jeremy Renner, Elizabeth
Olseb, Graham Greene, Jon Bernthal, Teo
Briones Længde: 107 min Prem: 4.1.2018
Format: DCP Udlej: Scanbox.
Vi er i et indianerreservat I det snedækkede Wyoming. En ung indiansk kvinde findes myrdet og voldtaget og frosset ihjel.
Hun bliver fundet af den erfarne lokale jæger, der har en martret fortid. Da man tror,
at der er tale om et mord sender FBI en
ung uerfaren kvindelig efterforsker, så de
sammen kan efterforske mordet. Nok er
filmen en thriller, men det væsentlige i filmen er den historie, der fortælles om den
amerikanske kulturs hundredårige upåagtede folkedrab på indianerne. Filmen
bruger westerngenrens lovløse ødemark
med vidder af mytiske landskaber befolket med ensomme mænd og forfølgere til
at lave en moderne samfundskritik af dele
af det amerikanske samfund. Det skal ikke
afsløres, hvordan filmen ender, for det er
jo en thriller, hvor spændingen skal holdes
til det sidste. Men det er ikke opløftende:
afmagt, dovenskab og apati er de dominerende følelser. Men det er en seværdig
film med hjerte og indignation.
LG
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[136] WISH UPON
USA 2017
Instr: John R. Leonetti Manus: Barbara
Marshall Medvk: Joey King, Ryan Philippe, Ki Hong Lee Længde: 90 min Prem:
13.7.2017 Format: DCP Udlej: SF Films.
Gyserfilmen ’Wish Upon’ handler om den
unge Claire, der finder en mystisk æske.
Æsken har overnaturlige kræfter og lover hende det liv, som hun altid har ønsket sig. Det går dog snart op for teenageren, at der bor en ondsindet ånd inde
i æsken, og pludselig begynder folk omkring hende at blive myrdet. Det er en helt
igennem forudsigelig film, der bruger alle
genrens klichéer. Naturligvis vil den mobbede teenager Claire, hvis mor har begået
selvmord og far ikke er noget at prale af,
gerne have 7 ønsker opfyldt. Men hun ved
åbenbart ikke, at man skal passe på med,
hvad man ønsker sig. Det onde er nemlig med i æsken. Claire vil være populær,
have den rigtige kæreste og bo flot, men
hun er både dum og kedelig. Derfor er det
også fuldstændigt ligegyldigt, at hendes
ønsker hele tiden følges af voldelige dødsfald. Man glæder sig næsten til at det bliver hendes tur. Filmen er hverken gysende
eller skræmmende nok. Man keder sig, og
så er der noget galt. Gyseren er løst baseret på W.W. Jacobs novelle ’The Monkey’s
Paw’, som man bør læse i stedet for at se
denne film – der er i hvert fald noget at
gyse over.
LG
[137] WOLF AND SHEEP
Afghanistan, Danmark, Frankrig, Sverige
2016
Instr: Shahbanoo Sadat Manus: Shahbanoo og flere andre Medvk: Sediqua
Rasuli, Qodratollah, Quadiri, Haji Ahamad
Længde: 86 min Prem: 1.6.2017 Format:
DCP og DVD Udlej: Øst for Paradis.
Der er ikke megen handling og ikke mange ord i Sadats debutfilm. Den er henlagt
til en bjerglandsby i Afghanistan, et meget
hierakisk samfund, hvor alt foregår på de
voksnes præmisser. Hovedpersonerne er
meget unge, drengen Qodrat, som vogter
får i bjergene, og hvis far dør i filmens første scene og pigen Sediqa, som er udstødt
af pigegruppen på grund af et rygte om
magi. Begge drømmer om noget andet
end livet i landsbyen, et liv på egne betingelser. Instruktøren har lokket troværdige
præstationer ud af sin utrænede rollebesætning og skabt en usædvanlig film, der
både udfordrer de forstenede livsformer
i klodens yderområder og filmverdenens
traditionelle verdenssyn.
PÆ
[138] WONDER
USA, Hong Kong 2017
Instr: Stephen Chbosky Manus: Stephen
Chbosky Medvk: Jacob Tremblay, Owen
Wilson, Izabela Vidovic, Julia Roberts,
Noah Jupe Længde: 117 min Prem:
4.1.2018 Format: DCP Udlej: Nordisk
Film.
Auggie er 10 år og elsker sin astronauthjelm, for der kan han gemme sig. Han er
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nemlig født med en genfejl og skal igennem 27 ansigtsoperationer for at kunne
blive ”normal”. Det er en film for børn,
teenagere og deres voksne. Det er en vaskeægte feel-good film, så er man ikke i
tvivl. Men filmen er sympatisk og har en
smuk morale: vi er alle sammen anderledes og det har vi ret til. Vi møder Auggie,
da han for første gang skal i en almindelig
skole efter at være blevet hjemmeundervist. Det er naturligvis svært, sådan som
Auggie ser ud. Men han kan noget, er utrolig dygtig til fysik og skaffer sig også venner, selvom han ofte tyer til sit fantasiunivers eller Star Wars. En anmelder skrev, at
man skal være gjort af sten for ikke at blive
bevæget af denne familiefilm. Det er jeg
jo så nok, for især de renskurede forældre,
der bare er så forstående, lyttende og kærlige, gav mig kvalme ligesom den sentimentale slutning.
LG
[139] WONDERSTRUCK
USA 2016
Instr: Todd Haynes Manus: Brian Selznick Medvk: Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Juliane Moore, Michelle Williams
Længde: 115 min Prem: 18.1.2018 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Denne film er en film for barnlige og nostalgiske sjæle, der elsker ting og de historier, der knytter sig til dem. Filmen er baseret på en bog af forfatteren Brian Selznick,
som også havde skrevet den bog, som
Scorseses Hugo var lavet over. Vi følger to
spor i filmen. Det ene foregår i 1977, hvor
den 12-årige Ben har mistet sin mor og nu
drager til New York for at finde sin far. Denne del er fortalt i farver og ikke mindst med
musik og lyde fra samtiden. Den anden hi-

Wonder Wheel, udlej. Scanbox
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storie foregår i 1927, hvor den 12-årige Rose, der er stum stikker af fra sin strenge far
for at finde sin mor. Denne del af filmen er
i sort-hvid og lavet som stumfilm. De to
børn møder hinanden på det forunderlige
naturhistoriske museum i New York, der er
et vidunderligt raritetskabinet. Man skal
ikke se filmen for plottets skyld, men for
den visuelle og poetiske oplevelse som
den er. Filmen handler om mange ting,
nok også for mange - men en anmelder
siger ”man rammes af det under, som naturen, kulturen og historien er” . Filmen
ramte i hvert fald mig. Men den vil nok ikke
ramme alle.
LG
[140] WONDER WHEEL
USA 2017
Instr: Woody Allen Manus: Woody Allen
Medvk: Kate Winslett, Justin Timberlake,
Juno Temple Længde: 101 min Prem:
25.12.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Engang var Ginny en lovende skuespillerinde – det siger hun i hvert fald selv – nu
er hun servitrice på en restaurant i Tivoliet på Coney Island ved New York. Hun er
gift, men ægteskabet er kærlighedsløst;
hun har en affære med livredderen Micky,
men han svigter hende til fordel for hendes steddatter. Micky er filmens drilske
fortæller, han vil gerne være dramatiker
og elsker kulørt melodrama, hvilket farver
hans udgave af Ginny og hendes liv. Rammen om historien markerer tematikken;
Coney Island er ved at gå i forfald, storhedstiden er ovre, ligesom for Ginny, på
vej mod de 40 med en fortid, der aldrig
blev til fremtid. At Kate Winslett får gjort
hende tkil et menneske, man tror på og
føler med, gør skildringen smuk og stærk.

Filmen er ikke Woody Allens største præstation, men den er et kammerspil med
megen dramatisk tyngde, befriende humor og menneskelig klogskab.
PÆ
[141] YOUR NAME
Japan 2016
Instr: Makoto Shinkai Manus: Makoto
Shinkai Medvk: Mone Kamishiraishi,
Ryo Narita og Aoi Yuki Længde: 106 min
Prem: 4.5.2017 Format: DCP Udlej: Camera Film.
Teenagepigen Mitsuha bor I en søvnig afsidesliggende landsby I bjergene
og drømmer om et andet liv I storbyen
Tokyo. Her bor den arkitektstuderende Taki, der også har et travlt tjenerjob.
Pludselig og på forunderlig vis begynder de to unge at bytte krop og leve hinandens liv. Deres omgivelser reagerer på
deres ændrede adfærd, men selv husker
de intet – det er som drømme. De unge
skriver dagbog og aftaler spilleregler for
deres forbyttede liv, og et slags venskab,
ja måske en spirende kærlighed udvikler
sig – men vil de nogensinde mødes? Og i
hvilken virkelighed? Filmen blander med
stor virtuositet adskillige genrer, eventyr,
apokalyptisk tidsrejseromance ind i den
japanske anime genre, hvor figurerne har
store dådyrøjne og små munde. Hvad der
sker, da en komet på kollisionskurs kommer for tæt på jorden og måske vil udslette Mitsuhas by, må man selv se. Men det
er en poetisk, mytisk, magisk og meget
smuk film om tid og evighed, drømme
og længsler. Hvis man holdt af Miyazakis
film Chihiro og heksene, så er denne film
et must.
LG
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Alletiders kvinder, udl. Scanbox
[1] 13 HOURS
USA 2016
Instr: Michael Bay Manus: Chuck Hogan
Medvk: John Krasinski, James Badge
Dale, Pablo Schreiber, David Denham.
Længde: 144 min. Prem: 18.2.2016 Format: DCP men kun DVD og Bluray til klubber Udlejer: UIP.
Filmen handler om de tretten timer i 2012,
hvor en gruppe amerikanske soldater og
diplomater var under angreb i Benghazi, Libyen, da islamister ville markere 11.
september. Efter at diktatoren Muammar
Gaddafi blev afsat, var der stor uro i landet, mens adskillige paramilitære grupper kæmpede om magt. Den amerikanske efterretningstjeneste CIA var også på
jorden for at samle informationer om den
højspændte situation. Med sig havde de
en lille gruppe militærtrænede sikkerhedsfolk, og det er dem, filmen handler
om. Instruktøren Michael Bay er kendt for
katastrofefilmen Armageddon og krigsfilmen Pearl Harbour. Han hævder, at denne
film ikke bare er baseret på virkelige hændelser, men er en sand historie. Det har
givet den problemer ved modtagelsen i
USA. Men det er en sand action-krigsfilm,
fyldt med krigsliderlig patriotisme. Men
det er også blevet en meget banal film,
der kun har gode og onde karakterer, og
hvor budskabet er, at vold avler vold, krig
bliver bare ved, og tab er der på begge
sider. Men de amerikanske soldater er
helte.
LG
[2] A BIGGER SPLASH
Italien 2016
Instr: Luca Guadagnino Manus: David
Kajganich Medvk: Tilda Swinton, Mathias
Schoenaerts, Ralph Fiennes, Dakota John-

son. Længde: 125 min. Prem: 17.3.2016
Format: DCP Udlej: SF film.
Filmens titel er hentet fra et ikonisk billede
af David Hockney, hvor man ser en swimmingpool med en gul vippe og et malet
plask. Der er ingen person. Men det er der
i filmen, som er instrueret af den spændende italienske instruktør Luca Guadagnino, der også skabte den foruroligende I
am Love, også med Tilda Swinton i hovedrollen. Vi er på en idyllisk italiensk ferieø,
hvor rocklegenden Marianne Lane sammen med sin nuværende kæreste er taget
hen for at komme sig over en halsoperation. Her ankommer så en ekskæreste – helt
forrygende spillet af Ralph Fiennes - sammen med en nys funden datter. Der er således lagt op til drama. På øen sitrer lyset,
og siroccoen – den tørre varme vind - får
lidenskaberne til at blusse op. Der er psykologiske spil, begær, jalousi og mange
diskussioner mellem de 4 parter. Selvom
filmen ikke er så spændende og formfuldendt som I am Love, er spillet prægtigt i
alle detaljer. Men hvem er egentlig faldet
i vandet?
LG
[3] A PERFECT DAY
Spanien 2015
Instr: Fenando Leon de Aranoa Manus:
Fenando Leon de Aranoa, Diego Farias
Medvk: Benicio Del Toro, Tim Robbins,
Melanie Thierry Længde: 106 min. Prem:
16.6.2016 Format: DCP Udlej: Camera.
Fernando León de. Aranoa har lavet denne sorte komedie om nødhjælpsarbejdere i Bosnien, der i det krigshærgede land
skal hjælpe lokalbefolkningen – fx den
komplicerede opgave at fjerne et lig fra
en brønd med rent vand. Under forsøget

på at hejse liget op knækker rebet, hvilket
indleder det mildt sagt vanskelige projekt
at få fat på et nyt reb i et mineret, øst-bureaukratisk og krigsførende land. Filmens
scoop er Benicio Del Toro og især Tim Robbins som nødhjælpsarbejdere, der involverer sig i bl.a. knægten Nikolas skæbne,
barn af et for længst flygtet muslimsk/
serbisk par, som har overladt drengen til
bedstefaderen. Det lyder måske alt sammen dystert, men filmen er midt i sin opvisning af krigens rædsler og konsekvenser for lokalbefolkningen befriende morsom og trods et til tider lidt søvndyssende
tempo bestemt seværdig.
AJ
[4] ALLETIDERS KVINDER
USA 2016
Instr: Mike Mills Manus: Mike Mills
Medvk: Annette Benning, Elle Fanning,
Greta Gerwig, Billy Crudup, Lucas Jade Zumann Længde: 118 min. Prem: 16.2.2017
Format: DCP Udlej: Scanbox.
I 2010 lavede Mike Mills en film om sin far.
Det var Beginners, som fortæller om den
75-åruge mand, der springer ud som bøsse og kort efter får konstateret kræft. Det
var en vedkommende film, der skaffede
Christoffer Plummer en Oscar for hovedrollen. Denne film handler om Mike Mills’
mor. Vi er i Californien i Santa Barabara i
1979. Her møder vi den 15-årige Jamie,
der lever med sin mor Dorothea på 55 –
formidabelt spillet af Annette Benning – i
et regnbuekollektiv. Filmen har faktisk ikke noget plot – næppe en historie, men er
en række episoder, øjeblikke af forskellig
art, mange af dem samtaler, der alle prøver at finde ud af, hvordan man bliver den
man er. Det er naturligvis vigtigt både for
en mor og en søn, men slet ikke så let. Der
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er jo ikke nogen mand til at være rollemodel for Jamie, så det må forskellige kvinder
i kollektivet klare. Det kommer der nogle meget pinlige, men også morsomme
samtaler ud af. Hvis film er det egentlig?
Er det Jamies forsøg på at blive voksen, der
er det vigtige? eller er det Dorotheas forsøg på at acceptere, at verden forandrer
sig, og at hendes søn er på vej væk? Det er
spillet mellem filmens karakterer, der gør
den værd at se. Man er i godt selskab med
dem og kan også nyde det præcise tidsbillede med bl.a. musik og flydende kønsroller.
LG
[5] ALLIED
USA 2016
Instr: Robert Zemeckis Manus: Steven
Knight Medvk: Bradd Pitt, Marion Cottilard, Jared Harris, Simon McBurney,
Lizzy Caplan Længde: 124 min. Prem:
24.11.2016 Format: DCP kun DVD og
Blu-Ray til filmklubber, som man selv anskaffer Udlej: UIP
Vi er i Casablanca under 2. Verdenskrig,
hvor den canadiske pilot Max Vatan, der
arbejder for den britiske efterretningstjeneste, bliver tvunget til at danne par med
Marianne, en fransk modstandskvinde.
De skal som ægtepar infiltrere den tyske
elite i Casablanca, således at de kan dræbe
ambassadøren. De bliver selvfølgelig rigtigt forelskede, selvom de er meget forskellige, han en indadvendt træmand og
hun udadvendt og livlig. Men da de skal
leve et roligt ægteskabeligt liv med et
barn i London, bliver det svært. Da Max
ydermere får at vide, at hans kone måske
i virkeligheden er tysk spion, spidser tingene til. Hvordan det går, må man selv se.
For det er både en spionthriller og et kærlighedsmelodrama, der helst skulle gå
op i en højere enhed. Det gør det alligevel ikke; selvom både Brad Pitt og Marion
Cotillard spiller professionelt og ser strålende ud, bliver dramaet aldrig vedkommende, og man tror faktisk ikke på deres
ægte kærlighed. Der er dog smukke og
stemningsladede scener, som giver mindelser om Curtiz fantastiske Casablanca,
der også foregik i 1942. Men denne film
når ikke forgængeren til sokkeholderne.
Det er blevet kulørt underholdning for de
mange.
LG
[6] AL MEDINA
Danmark 2015
Instr: Omar Shargawi Manus: Omar
Shargawi Medvk: Omar Shargawi, Sara
Hjort Ditlevsen Længde: 90 min. Prem:
19.5.2016 Format: DCP Udlej: Nordisk
Film.
Omar Shargawi, der debuterede med Gå
med fred, Jamil i 2008, har lavet denne film
om dansk-araberen Yusif, som rejser til
Medina med sin gravide kone. Det skulle
han ikke have gjort, for næppe ankommet
indblandes Yusif i et barns død, arresteres
af myndighederne og smides i et brutalt
fængsel, mens konen aborterer og rejser
tilbage til Danmark. Her starter Shargawis
Job-fortælling om den martrede Yusif der
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stadigt mere fortvivlet, desillusioneret og
passiv lader sig føre af sin onde skæbne.
Filmen er et stærkt religionskritisk, stemningsfyldt portræt af et menneske, hvis
gudfrygtighed sættes på frygtelige prøver i et decideret gudsforladt univers. Måske er det ikke tilfældigt, at instruktøren,
som også på eminent vis spiller hovedrollen som Yusif, lader den mareridtsagtige
historie udspille sig i den by, hvor profeten
blev begravet. Ingen tvivl om, at Shargawi
er et ganske særligt begavet talent i dansk
film.
AJ
[7] AMERICAN HONEY
USA, Storbritannien 2016
Instr: Andrea Arnold Manus: Andrea Arnold Medvk: Sasha Lane, Shia LaBeouf,
Rily Keough, Arielle Holme Længde: 163
min. Prem: 25.1.2017 Format: DCP, men
til klubber kun DVD el. Blu-ray, som man
selv anskaffer Udlej: UIP.
Det meste af den 163 minutter lange film
befinder vi os i en minibus med unge luskede magasinsælgere på et roadtrip
igennem USA for fuld musik. Vi følger den
18-årige Star, der er indbegrebet af American Honey. Hun er fyldt med liv og klar til
at suge af livets honning. Hun forelsker sig
i Jake, der skal lære hende at sælge magasinabonnementer – og han lyver så stærkt
som en hest kan rende. Det er svært at fortælle, hvad filmens plot er, for det er de
unges blikke på verdenen, der er filmens
univers. Der er både smukke og betagende naturscener og deprimerende billeder
af et moderne USA, hvor den amerikanske drøm slet ikke eksisterer. Musik spiller
en kæmpe rolle i filmen, og den kommer
helt naturligt, da bussens personer fester
igennem. En anmelder skriver: ”Det er en
fremragende film om daglejerkapitalisme, partynihilisme og en kærlig drømmer” (Ralf Christensen Information). Filmen giver et barsk og sansemættet portræt af USA’s unge, der på trods forfølger
drømmen om – ja hvad? Det må man selv
dømme om.
LG
[8] ANOMALISA
USA 2015
Instr: Charlie Kaufman, Duke Johnson
Medvk: David Thewlis, Jennifer Jason
Leigh, Tom Noonan Længde: 90 min.
Prem: 3.2.2016 Format: DCP men kun
DVD og Blu-ray til klubber, som man selv
anskaffer Udlej: UIP.
I Charlie Kaufmans flotte stop-motion
animationsfilm Anomalisa møder vi den
livstrætte, deprimerede og selvoptagede
Michael Stone (eminent speaket af David
Thewlis), som har skrevet en faglig bestseller og er kommet til Cincinatti, Ohio, for
at holde foredrag om god kundeservice
for fagfolk. Her træffer han den stilfærdige sælger Lisa, titlens Anomalisa, som er
det første ægte menneske, han har mødt
i lang tid, hvilket understreges af, at mens
skuespilleren Tom Noonan speaker alle de
andre, meget ensartede figurer i filmen for
at understrege Michaels eksistentielle krise og fremmedgørelse i forhold til andre

mennesker, taler Lisa med Jennifer Jason
Leighs stemme. Filmen er en opfindsom,
meget morsom og reflekterende undersøgelse af en mands midtvejskrise, hvor
katastrofen hele tiden lurer lige om hjørnet. Er man til filosofiske animationsfilm,
er denne en suveræn en af slagsen, hvor
den distancerende effekt, der ligger i brugen af teknikken, forstærker tilskuerens
bevidsthed om de sociale dynamikker,
som filmen udforsker.
AJ
[9] ARRIVAL
USA 2016
Instr: Denis Villeneuve Manus: Eric Heiserer Medvk: Amy Adams, Jeremy Renner,
Forest Whitaker Længde: 116 min. Prem:
1.12.2016 Format: DCP, men kun DVD el.
Blu-ray til klubber, som man selv anskaffer Udlej: UIP.
Canadieren Denis Villeneuves superbe
sci-fi-strimmel Arrival handler ikke om
rumkrig og robotter, men om lingvistik
og kommunikation. Da gigantiske intergalaktiske rumskibe ’lander’ rundt omkring på kloden, holder verdens førende
nationer vejret og forsøger at finde ud af,
hvad ankomsten betyder. I USA tilkaldes
lingvisten professor Banks (den glimrende Amy Adams) og fysikeren Donnelly
(Jeremy Renner) til at forsøge at komme
i dialog med rumvæsnerne, der mest ligner blæksprutter i overstørrelse og kommunikerer med små skyer af kunstfærdige tegn. Samtidig er militæret tilkaldt, og
videnskabsfolkene må arbejde på højtryk
for at undgå, at det bliver våbnene, der i
sidste ende taler med gæsterne. Vi følger
dr. Banks, der ikke bare kæmper med at
forstå de fremmede, men som i stigende
grad også kæmper med smertefyldte visioner af sit afdøde barn og med de spæde følelser, der langsomt opstår i forholdet til Donnelly. På billedsiden er Villeneuves film en tour de force – glem alt om Steven Spielberg og Starwars, tænk i stedet
Andrej Tarkovskij og Solaris, og alligevel
har Villeneuve sin helt egen betagende
visuelle stil. Men det bedste ved denne i
alle facetter suveræne film er underlægningsmusikken, der er filmens scoop, et
værk af den islandske komponist Jóhann
Jóhannsson, der ligesom billedsiden har
sit helt eget sprog og dermed kompletterer filmens grundlæggende ide om kommunikationens betydning.
AJ
[10] BEN-HUR
USA 2016
Instr: Timur Bekmambetov Manus: John
Ridley, Keith Clarke Medvk: Jack Huston,
Morgan Freeman, Pilou Asbæk Længde:
125 min. Prem: 1.9.2016 Format: DCP Udlej: SF Studios.
Remake af talefilmen fra 1959, selv et remake af stumfilmen fra 1925, men som
her rummer en art prequel, der afdækker forhistorien imellem romerske Messala (Toby Kebbell) og den jødiske halvbror, Ben-Hur (Jack Huston) og bidrager
til en bedre forståelse af hadet mellem
de to, der i sidste ende fører til, at Messala
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stikker halvbroderen til romerne. Man forstår behovet for et kristent næstekærlighedsbud til at skabe forsoning, og derfor
dukker Jesus da også belejligt op og taler
om fred og den slags, mens han snedkererer et bord! Men ellers er filmens centrale omdrejningspunkt det hestevæddeløb
med romerske stridsvogne, som i sin tid
gjorde William Wylers 1959-film berømt.
Timur Bekmambetovs force er netop action-sekvenser, og her bliver filmens værdisæt skåret ud i firkanter, mens Ben Hurs
hvide heste racer rundt i Jerusalem mod
Messalas sorte. Man spørger sig selv, hvorfor det overhovedet var nødvendigt at lave et remake af remaket.
AJ
[11] BJERGET
Israel, Danmark 2015
Instr: Yaelle Kayam Medvk: Shani Klein,
Avshalom Polak Længde: 83 min. Prem:
21.7.2016 Format: DCP og Blu-ray Udlej:
Øst for Paradis.
Vi er på Oliebjerget i Jerusalem, det helligste sted for tre verdensreligioner. Vi følger
den ortodokse jødiske hustru og mor Tvia,
der sammen med sin mand og 4 børn bor
nærmest på den kirkegård, der ligger på
Oliebjerget. Hun er ikke glad eller lykkelig
i sin afgrænsede tilværelse, hvor manden
Reuven, der er Yeshiva lærer, ikke længere begærer hende. Hun tilbringer derfor
sin tid på kirkegården, og her oplever hun
grænseoverskridende ting. Et slags venskab med den arabiske kirkegårdsarbejder Abdel, som hun ryger sammen med.
Hun opdager, hvordan nogle prostituerede bruger kirkegården som arbejdsplads
om natten, og hun knytter et slags bånd

Blandt mænd og får, udl. Scanbox

til dem og deres kunder ved at lave mad
til dem. Der bliver ikke talt meget i filmen,
men lydene fortæller alt. Vi er i grænselandet mellem drøm og virkelighed, fyldt
med kontraster af lys og skygge. Filmen
handler om ensomhed og isolation, om
ufrihed og overlevelse på trods. Det er
en stærk og dragende film. Men den når
nok ikke ud til et større publikum. Den er
meget smal.
LG
[12] BLANDT MÆND OG FÅR
Island, Danmark, Norge, Polen 2015
Instr: Grimur Hakunarson Manus: Grimur
Hakunarson Medvk: Sigudor Sigurjonsson, Theodor Juliusson, Charlotte Bøving
Længde: 93 min. Prem: 21.4.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Gummi og Kiddi (spillet næsten ordløst og
med stoisk ro af hhv. Sigurður Sigurjónsson og Theodór Júlíusson) er islændinge,
brødre, fåreavlere og naboer, men indædte, stædige ærke-konkurrenter udi fåreavlen og ikke på talefod de seneste 40 år!
Det er udgangspunktet for Grimur Hakonarsons vidunderlige sorte komedie-saga om vædderkonkurrencer og scrapie,
en britisk eksportvare og fåre-udgaven af
kogalskab ude på den islandske version
af Lars Tyndskids mark. Da Kiddis vædder
vinder den store fårekonkurrence, opdager Gummi, at Kiddis får er syge, og informerer myndighederne, der med stor hast
nærmer sig for at slå alle dyr på egnen
ned for at undgå spredning og beskytte
den islandske fåreavls ry. Gummi slagter
selv sine får, mens Kiddi løser problemet
på anden vis. Til Gummis store forbitrelse! Imidlertid bliver truslen om bønder-
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nes snarlige fallit og fårenes triste endeligt den gnist, der skaber grobund for en
udvikling i forholdet mellem de to brødre.
Hvordan det kommer til at foregå – og det
går ikke stille af – må man selv se og more
sig over i denne kostelige, uforudsigelige
og skæve, absolut seværdige film.
AJ
[13] BLÅ
Frankrig, Polen, Schweiz 1993
Instr: Krysztof Kieslowski Manus: Krysztof Kieslowski, Krysztof Piesiewicz Medvk:
Juliet Binoche, Emmanuelle Riva, Benoit
Regent. Længde: 98 min. Prem: 22.9.2016
Format: DCP Udej: Miracle Film.
Den verdensberømte franske komponist Patrice og hans datter omkommer i
en bilulykke, hans hustru Julie overlever
hårdt såret. Hun flytter fra familiens store hus på landet til en mindre lejlighed i
Paris for at lægge fortiden bag sig. Men
den nye lejlighed skaber ikke den frihed
fra fortiden, som hun håbede på; hver
gang hun forsøger sig med noget nyt og
ukendt, bliver hun til sidst trukket tilbage til de erindringer, som hun forsøger at
undslippe; i forhold til sin fortid forbliver
hun ufri. Kieslowskis pointe er, at denne
ufrivillige form for ufrihed er at foretrække
frem for den fuldstændige glemsel, som
menneskeligt set er en horrible tilstand,
Hans særlige kunst er at omsætte sådanne abstrakte temaer til gribende fortællinger, og som Julie yder Juliet Binoche en
af sin karrieres største præstationer. Blå er
den første i trefarve trilogien, Blå. Hvid,
Rød, som står for frihed, lighed og broderskab.
PÆ
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Café Society, udl. Scanbox
[14] CAFÉ SOCIETY
USA 2016
Instr: Woody Allen Manus: Woody Allen
Medvk: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart,
Steve Carell, Corey Stoll, Jeannie Berlin
Længde: 96 min. Prem: 6.10.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Filmen foregår i 1930ernes USA. Den unge kejtede Bobby Dorfman forlader sin
sladrende jødiske familie i New York for at
prøve lykken i Hollywood, hvor hans onkel
har succes som agent for stjernerne. Men
onklen har for travlt med at pleje sine rige
kunder til at tage sig af Bobby og overlader
ham til sin kvindelig assistent, med hvem
den uerfarne yngling forsøger et forhold,
men hun har en ældre kæreste og vil ikke
involvere sig. Desillusioneret rejser Bobby
hjem til New York og vælger Hollywoods
tomme glamour fra, hvorefter han (ironisk
nok) bliver bestyrer i sin både kriminelle
og elskelige storebrors natklub Café Society, et eksempel på netop den overfladiske kultur, han mener at have ladt bag
sig. Omkring denne hovedhistorie lægger
Woody Allen en mosaik af forældres, onklers, tanters og søskendes kvaler og konflikter, ledsaget af hans bedstefaderlige
stemmes svalende distance. Han formår
ved sin humor at få os til at se ind i sprækker af håb og fortvivlelse, der kunne være
vores egne, men han gør det på en måde,
der får os til at glemme os selv. Det er både
virkelighedsflugt og påmindelse.
PÆ
[15] CAPTAIN AMERICA:
CIVIL WAR

USA 2016
Indtr: Anthony Russo, Joe Rosso Manus:
Christopher Marcus, Stephen McFeely.
Medvk: Chris Evans, Robert Downey Jr,

Scarlett Johansson, Don Cheadle Længde: 147 min. Prem: 28.4.2016 Format:
DCP Udlej: Walt Disney Pictures.
Er man til superheltefilm med masser af
action og hæsblæsende rabalder, så er
denne tredje film i Avengerserien lige noget. Medlemmerne af Avengers står overfor en slem konflikt. Regeringen har nemlig vedtaget en ny lov, der skal registrere
alle mennesker med overnaturlige kræfter. Iron Man støtter op om forslaget, mens
Captain America er modstander af forslaget. Uenigheden fører til et decideret opgør, hvor forskellige superhelte kæmper
på hver deres side. Der er masser af tegneserieæstetik og kække replikker, men
filmen kræver jo nok, at man er helt fortrolig med superhelteuniverset, men fans
vil sikkert finde filmen både medrivende
og underholdende. Men 147 minutters
rabalder bliver altså kedeligt i længden,
selvom man kan sympatisere med de ”gode” superhelte og ønske, at de nedkæmper de ”onde” kræfter.
LG
[16] CAPTAIN FANTASTIC
USA 2016
Instr: Matt Ross Manus: Matt Ross
Medvk: Viggo Mortensen, George MacKay, Frank Langella, Samantha Isler Længde: 118 min. Prem: 4.8.2016 Format: DCP
Udlej: Scanbox.
Der er tale om en virkelig spændende film,
der stiller det spørgsmål, om det er muligt
at isolere sig og opstille andre levemåder
og andre pædagogiske opdragelsesidealer end de gængse midt i det amerikanske
– eller for så vidt danske – samfund. Filmen
fortæller om en idealistisk far, der er flyttet langt ud i skoven, for der at leve med

og opdrage sine seks børn til stærke selvhjulpne individer, fri af det omgivne samfunds overfladiske, kapitalistiske materialisme. I første del af filmen skildres børnenes hverdag i skoven og deres fysiske
og kundskabsmæssige opdragelse under
farens – captainens – førerskab. Moderen
møder vi ikke, vi forstår, at hun har været
indlagt gennem en længere periode på
et psykiatrisk hospital, og da hun dør, og
faderen beslutter at tage til hendes begravelse med alle børnene, starter et møde med det omgivne samfund, som udfordrer alle. Viggo Mortensen spiller den
fantastiske – fanatiske? – far og var med
god grund indstillet til en Oscar for bedste
mandlige hovedrolle.
PB
[17] CHRONIC
Mexico og Frankrig 2015
Instr: Michael Franco Manus: Michael
Franco Medvk: Tim Roth, Michael Cristofer, Sarah Sutherland, Robin Bartlett,
Claire van der Boom Længde: 93 min.
Prem: 15.9.2016 Format: DCP og Blu-ray
Udlej: Øst for Paradis.
Vi er i Los Angeles forstæder, hvor vi møder plejeren David, som tager sig af terminale patienter. David udviser en nærmest
overmenneskelig barmhjertighed og giver netop den pleje og omsorg, som den
enkelte patient har brug for. Hans engagement et stort og hans evne til at håndtere enhver form for smerte og lidelse er
nærmest overjordisk. Men hvem er han
egentlig? Hvorfor gør han, hvad han gør?
Er han engel eller dæmon? Går han over
stregen, når han vil hjælpe en af patienterne til en værdig død? Det er en stille og meget langsom film – i nogle passager nærmest en dokumentar, men samtidig også
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en mystisk billedfortælling, hvor Tim Roth
som David leverer en fremragende præstation som den frelsende David. Nogle
vil mene, at filmen lægger op til debat om
døden og dødshjælp og derfor måske kan
hjælpe andre til at italesætte det ubærlige. Filmen kunne bruges evt. sammen
med et oplæg fra en hospicesygeplejerske eller en vågekone, men den kan også
blot ses som en væsentlig film om et svært
emne.
LG
[18] DAGEN I MORGEN
Frankrig 2016
Instr: Mia Hansen-Løve Manus: Mia
Hansen-Løve Medvk: Isabelle Huppert,
André Marcon, Roman Kolinka Længde:
102 min. Prem: 17.11.2016 Format: DCP
og DVD Udlej: Another World Entertainment.
Nathalie er på vej mod de 60 og lever et
fornuftigt og nyttigt liv. Hun underviser
i filosofi og har selv skrevet bøger om filosofi, og hun elsker at undervise. Hun
er gift med Heinz, der er kollega, og de
har to voksne børn, og familien har også
et sommersted i Bretagne, som hun har
nydt at indrette. Der er dog lidt problemer
bl.a. hendes syge og ret besværlige mor
og så det, at børnene har udviklet sig lidt
skuffende. Men så sker der noget: Moderen dør og Heinz forlader hende. Pudselig står hun med en ny frihed til at forme
sig liv og finde ud af, hvad tilværelsen også kan rumme. Mia Hansen-Løve fik Sølvbjørnen i Berlin som bedste instruktør for
denne film, hvor hun på trods af sin unge alder (35) viser stor indlevelse i det at
blive ældre. Det er en stille, præcist registrerende film, som på sin naturalistiske
måde iagttager med en vis distance den
overflødiggjorte kvinde. Isabelle Huppert
yder en fremragende præstation som Na-

Den alvorsfulde leg, udl. Camera

thalie og man gribes af hendes nuancerede spil. Også musikken er betydningsbærende i denne film, som man må se. LG
[19] DEEPWATER HORIZON
USA 2016
Instr: Peter Berg Manus: Mathew Michael Carnahan, Mathew Sand Medvk:
Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malcovich, Gina Rodriguez Længde: 107 min.
Prem: 29.9.2016 Format: DCP Udlej: Nordisk Film.
Jo, det er en autentisk og faktisk også realistisk katastrofe- og spændingsfilm. Tiden er 1. april 2010, hvor en olieledning på
boreplatformen Deepwater Horizon giver
efter, hvorefter platformen eksploderer
og udløser den største miljøkatastrofe i
amerikansk historie. Det var en tragedie
på flere måder: 11 mennesker mistede livet og i 87 dage fossede olien ud i havet og
forårsagede en forfærdelig miljøkatastrofe. Der er selvfølgelig stof til et spændende
film. Vi følger primært Mike, som er cheftekniker på platformen, fra han kommer
på vagt, og samtidig er bosserne fra olieselskabet BP på besøg. De træffer nogle
forkerte beslutninger vdr. sikkerhed og er
dermed skyld i katastrofen. Filmen falder
i to dele: tiden op til selve eksplosionen
og så selve katastrofen. Der er ingen tvivl
om hvem der er helte og skurke i denne
film. De uansvarlige profitsøgende BP kapitalister er de onde, mens arbejderne på
platformen kæmper for deres liv og forsøger at klare, hvad der klares kan. Til sidst
bliver filmen dog vel patriotisk og klichéagtig i sin dyrkelse af de retskafne hverdagens helte på platformen. Men er man
til spænding, katastrofe og gedigent filmhåndværk, vil man synes godt om denne
film.
LG
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[20] DE GYLDNE ÅR
Frankrig 2015
Instr: Arnaud Desplechim Manus: Arnaud Desplechim, Julie Peyr, Nicolas Saada Medvk: Mathieu Amalric, Lou Roi-Lecolinet, Quentin Dolmaire Længde: 123
min. Prem: 14.7.2016 Format: DCP Udlej: Camera.
Det er underligt, at filmen på dansk har fået titlen De gyldne år. Den originale franske titel er Tre minder fra min ungdom. Det
er netop hvad filmen er: en voksen mands
erindring om væsentlige begivenheder i
ungdommen. Hovedpersonen Paul, der
har gjort karriere som antropolog, vender
efter mange år i udlandet hjem til Frankrig.
Det er rammen, men det er erindringen,
der fylder. Der er næsten tre film i denne
ene. En om barndommen i Roubaix med
en psykisk syg mor, der begår selvmord og
efterlader Paul til at tage sig af sine mindre
søskende. En om Pauls første erotisk besættende kærlighedsforhold til Esther, og
en om dengang i Minsk, hvor Paul gav en
russisk jøde sit pas, så han kunne få en ny
identitet. Filmen siges at give et nærmest
perfekt billede af 1980erne. Den er meget
fransk, meget klog og ikke fri for intellektuelt krukkeri. Men den er yderst velspillet
og derfor seværdig.
LG
[21] DEN ALVORSFULDE LEG
Sverige 2016
Instr: Pernilla August Manus: Lone Scherfig Medvk: Karin Franz Körlof, Sverrir
Gudnason, Michael Nykvist, Liv Mjönes,
Mikkel Boe Følsgaard Længde: 115 min.
Prem: 15.12.2016 Format: DCP Udlej: Camera.
Filmen er den tredje filmatisering af Hjalmar Söderbergs roman Den alvorlige leg
fra 1912. Vi starter i Stockholm i 1901,
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hvor den unge oversætter Arvid forelsker sig stormende i Lydia, der er datter
af en kunstmaler. De kan ikke gifte sig, for
han har ingen penge. Begge gifter de sig
til penge, som var hvad man kunne blive
nødt til at gøre på dette tidspunkt. Men
specielt Arvid kan ikke leve uden sin besættelse af Lydia, som han ikke kan styre.
Det er en film om konflikten mellem pligt
og lyst, om ikke at kunne få det hele. Det
er et sørgmodigt kammerspil, og samtidig
et følelsesmæssigt melodrama. Ingen er
rigtigt lykkelige, og selvom skuespillerne
yder gode præstationer, bliver man aldrig
ganske engageret. Er Lydia en moderne
fri kvinde, der vælger den ene elsker efter den anden, fordi det er muligt, eller er
hun en femme fatale, eller er også hun ligesom Arvid og de andre mænd i filmen
et offer? Vi kommer aldrig ind under facaden på personerne, selvom billederne er
smukke og tiden og miljøet overbevisende.
LG

DEN BEDSTE DAG I OLLI
MÄKIS LIV

[22]

Finland 2016
Instr: Juho Kuosmanen Manus: Juho Kuosmanen, Mikko Myllylathi Medvk: Jarko
Lathi, Eero Milonoff, John Bosco Jr., Oona
Airola. Længde: 92 min. Prem: 2.2.2017
Format: DCP og Blu-ray Udlej: 41 Shadows.
Nogen husker sikkert Scorseses boksefilm
Raging Bull med Robert de Niro i hovedrollen. Filmen Den bedste dag i Olli Mäkis
liv er et slags spejlbillede af Scorseses.
Mens hovedpersonen i Raging Bull, ligesom titlen antyder det, er voldelig, uberegnelig og i sine drifters vold, er Olli Mäki
helt anderledes. Han er blid og følsom og
mere interesseret i kærlighed end i at vinde boksekampe. Filmen er baseret på en
virkelig historie og foregår i 1952. Olli har
en manager, Elis, der som tidligere bokser
har store ambitioner på Ollis vegne. Han
presser ham til at stille op i fjervægt mod
den regerende amerikanske verdensmester. Han forsøger at styre Olli totalt med
træningsprogram og sponsoraftaler, men
Olli er enkel og rolig, vil hellere elske end
kæmpe, og han dyrker sporten for dens
egen skyld og ikke primært for at vinde.
Filmen er optaget på noget så gammeldags som celluloid og i sort hvid, hvilket
understreger filmens nostalgiske karakter. Filmen er ikke noget sportsdrama,
men en kærlighedsfilm, der med munter
humor og ynde viser et billede af en mand,
der foretrækker kærlighed frem for karriere. Filmen giver mindelser om en svunden
tid.
LG
[23] DEN LILLE PRINS
USA 2015
Instr: Mark Osborne Manus: Irena Brignuell, Bob Persichetti Medvk: Waage
Sandø, Trine Pallesen, Mikkel Boe Følsgaard Længde: 108 min. Prem: 9.2.2016
Format: Scanbox.
Mark Osborne, kendt fra Kung Fu Panda,
har instrueret filmatiseringen af Antoine
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de Saint- Exupérys elskede, filosofiske børnebog for voksne Den lille prins fra 1943,
som dels består af stop-motion optagelser dels computeranimation. Dermed tydeliggøres Osbornes parallel-historie om
en ung pige, der møder den gamle pilot,
der beretter historien om Den lille prins og
de (livs-)filosofiske erkendelser, som den
velkendte konfirmand-boggave er så rig
på. Inspireret af historien om prinsen forsøger pigen at hjælpe den gamle mand
og dermed realisere de moralske pointer
i fortællingen. Osbornes forsøg på at gengive det gamle poetiske værk er ganske
inspireret og vellykket og gør sig med tillægshistorien til et selvstændigt og rørende filmisk værk.
AJ
[24] DER KOMMER EN DAG
Danmark 2016
Instr: Jesper W Nielsen Manus: Søren
Sveistrup Medvk: Lars Mikkelsen, Sofie
Graabøl, Lars Rantje, Søren Sætter-Lassen
Længde: 119 min. Prem: 21.4.2016 Format: DCP Udlej: Nordisk Film.
To Nørrebro-brødre på tretten og ti, faderløse og med en kræftsyg mor, bliver
anbragt på et drengehjem uden for byen. Året er 1967, men der ulmer kun meget lidt ungdomsoprør på institutionen.
Den ledes af en skrækindjagende despotisk forstander med et personale af
tro (og forkvaklede) medarbejdere. Det
lyder som kras og pågående realisme,
instruktøren Jesper W. Nielsen har selv
kaldt filmen ”et barsk eventyr”, men man
får nok mest ud af at se den som et højtgearet skrækmelodrama om sagesløse
børn spærret inde i et spøgelseshus, hvor
monstre råder. Føreren blandt dem (spillet af Lars Mikkelsen) fremstilles med en
forening af realisme og fabel, på én gang
et glat manipulerende magtmenneske og
en psykotisk tyran. Filmen er en spændstig og præcis billedfortælling, hvori undertrykkelsesmotivet varieres med stadig nye drejninger. Filmen bygger dog på
historisk dokumentarisk materiale, som
har være vist i TV. Man går knuget fra filmen.
PÆ
[25] DE STANDHAFTIGE
Danmark 2015
Instr: Lisa Ohlin Manus: Karina Dam
Medvk: Mikkel Boe-Følsgaard, Cecilie
Lassen, Karen-Lise Mynster, Vibeke Hastrup, Dar Salim, Silja Eriksen Længde:
105 min. Prem: 7.4.2016 Format: DCP
Udlej: SF-Film.
Filmen viser på glimrende vis de omkostninger, vores engagement i de forskellige mellemøstlige krige har haft. Den fortæller historien om en ung dansk soldat,
der træder på en landmine og får sine ben
sprængt væk. Hjemme i Danmark følger vi
hans psykiske reaktioner, især vreden, og
hans energiske forsøg på genoptræning.
På hospitalet møder han også en ung balletdanserinde, og en kærlighedshistorie
udvikler sig. Kan man sine klassikere, altså
H. C. Andersens eventyr ”Den standhaftige tinsoldat”, kan man tænke sig til dele af

historien, selv om den moderne ballerina i
modsætning til eventyrets i den grad kan
andet end at stå på et ben og se smuk ud.
Det er på mange måder en gribende og
velfortalt film. Filmen fortæller først og
fremmest en kærlighedshistorie, og man
kan godt savne det mere samfundskritiske og politiske aspekt, men det er altså
ikke her, den svenske instruktør har lagt
vægten. De to hovedroller spilles glimrende af Mikkel Følsgaard og den debuterende Cecilie Lassen, der selv er balletdanserinde, der har måtte holde op med at danse
på grund af skader!
PB
[26] DET SPRITNYE TESTAMENTE
Belgien-Frankrig-Luxemborg 2015
Instr. Jaco Van Dormael Manus: Thomas
Gunzig, Jaco Van Dormael Medvk: Pili
Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve. Længde: 113 min. Prem: 9.6.2016
Format: DCP Udlej: 41 Shadows.
”Gud findes, og han bor i Bruxelles”. Han
er en gnaven og magtsyg familiefar med
en underkuet kone og en søn JC, der er
stukket af hjemmefra. En dag får også den
10-årige datter Ea nok af Guds onde og
tyranniske måde at styre verden på, og
hun beslutter sig for at drage ud i verden
og fuldføre bror JCs påbegyndte mission.
Hun går ud i verden, finder en flok disciple
og gennem deres historier får hun forfattet et spritnyt testamente, der ikke handler om lidelse og ondskab, men om kærlighed og sandhed og om evnen til at lytte til sin egen melodi. Filmen er svær at
genrebestemme. Den er både en komedie, et eventyr og en moralitet, der på en
kulsort, humoristisk måde behandler de
store problemer i livet. Det er en skæv og
måske også lidt gakket film, men man går
glad og opløftet fra den. En stund har man
mødt fantasiens mulighed for at verden
kan blive anderledes.
LG
[27] DE USKYLDIGE
Frankrig, Polen 2016
Instr: Anne Fontaine Manus: Sabrina B.
Karinc, Alice Vial, Pascal Bonitzer og Anne Fontaine Medvk: Lou de Laâge, Agata
Kulesza, Agata Buzek, Vincent Macaigne
Længde: 115 min. Prem: 5.1.2017 Format: DCP Udlej: Filmbazar.
Vi er i vinteren 1945/46 et sted i Polen. Landet er besat af Den Røde Hær, og den nazistiske besættelse har varet i 6 år. Den unge franske sygeplejerske Mathilde arbejder for Røde Kors på et hospital, hvor hun
hjælper med behandlingen af overlevende fra de tyske KZ-lejre. En dag bliver hun
kaldt til et kloster for at assistere ved en
fødsel. Hun opdager, at mange af nonnerne er blevet gravide efter voldtægt af russiske soldater. Abbedissen står i et dilemma, både praktisk og moralsk: hvad skal
der blive af de børn nonnerne føder, og
religiøst, for hvordan skal hun, omverdenen og ikke mindst nonnerne forholde sig
religiøst overfor troen på det cølibatære
kald og respekten for de liv, som nonnerne bærer i sig. Mathilde er en stærk sækulær kvinde, der ovenikøbet er kommunist
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Det spritnye testamente, udl. 41 SHADOWS
og slet ikke forstår det troens univers, hun
kommer ind i. Gradvis udvikler der sig dog
et slags venskab med den unge fransktalende nonne Marie. Det er en smuk, stille
og meget lang film, om en grum og ond
periode, hvor der dog også er godhed og
håb at spore.
LG
[28] DIKTATOREN
USA 1940
Instr: Charles Chaplin Manus: Charles
Chaplin Medvk: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner, Henry Daniell, Billy Gilbert Længde:
125 min. Prem: 25.12.2016 Format: DCP
Udlej: Miracle Film.
Jo, det er den “gamle” gode og stadig
aktuelle Chaplin film, der får repremiere her 75 år efter. Filmen udspiller sig i
det fiktive land Tarmania. Hvor diktatoren Hynkel har overtaget magten. Han
vil have en ren arisk race, udrydde jøderne og skaffe sig verdensherredømme. Han har to ministre Garbitsch og
Herring - navnene er næppe tilfældige.
En jødisk barber, der ligner Hynkel på en
prik – selvfølgelig også spillet af Chaplin
- er blevet såret under 1. Verdenskrig og
har ligget på hospitalet i 20 år, og han
aner derfor intet om de forandringer,
der er sket i verden. Han vender tilbage
til sin barbersalon i ghettoen, men kort
tid efter stormer Hynkel og hans tropper
ghettoen og smadrer vinduerne. Barbereren har i mellemtiden fået et venskab,
der bliver til et kærlighedsforhold med
den smukke Hannah. Hynkel, der forsøger et låne penge for at kunne invadere nabolandet Osterlich, bliver afvist af
jøden Schultz. Han bliver så rasende, at
han sender alle jøder i koncentrationslejr. Barbereren flygter, men bliver her

forvekslet med Hynkel, der bliver arresteret af egne soldater, hvorimod barbereren indsættes på Hynkels talerstol. Ja,
sådan går det i Chaplins verden. Det er
stadig en mesterlig fim, hvor Chaplins fysiske komik og evne til satirisk parodi når
ikoniske højder – tænk blot på scenen,
hvor Hynkel danser og balancerer med
en ballon, der forestiller verdenskloden.
Han så det infantile i megalomanen Hitler. Man må gense den film.
LG
[29] DISORDER
Frankrig og Belgien 2015
Instr: Alice Winocour Manus: Alice Winocour, Jean-Stephanie Bron Medvk: Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy Længde: 100 min. Prem: 4.8.2016
Format: DCP og muligvis Blu-ray Udlej:
41 Shadows.
Vi møder Vincent, en hjemvendt soldat fra
Afghanistan, der har PTSD, og som får et
job som livvagt hos en rig libanesisk forretningsmand, hvor han skal passe på den
smukke kone og den 6-årige søn. Kan Vincent i sin særlige situation klare denne opgave? Hører han virkelig lyde? Eller er han
paranoid? Han forsøger at klare opgaven
med professionel kontrol, men kan han
egentlig det? Filmen balancerer på en
knivsæg mellem drøm og virkelighed,
og den er interessant fotograferet med
dvælende indstillinger og psykologiske
closeups. Lydsidens technomusik er foruroligende. Kendere af genren karakteriserer denne film som en blanding af en
home invasion film og en paranoiafortælling. Der spilles meget overbevisende og
kompetent, men man skal vist holde meget af netop denne thrillergenre for at synes om denne film. Filmen efterlader en
med mange løse ender og ubesvarede

spørgsmål om hvor og hvad Disorder er
her.
LG
[30] EFTER KÆRLIGHEDEN
Belgien, Frankrig 2016
Instr: Joachim Lafosse Manus: Fanny
Burdino, Mazarine Pingeot, Joachim Lafosse Medvk: Bérenice Bejo, Cédric Kahn,
Marthe Keller Længde: 98 min. Prem:
2.3.2017 Format: DCP Udlej: Reel Pictures.
Hvis man er nyforelsket eller har knas i parforholdet, skal man nok ikke se denne film,
i hvert fald ikke lige nu. Marie og Boris, der
har været sammen i 15 år og har et par tvillingedøtre på 7 år, har besluttet, at de vil
skilles. Der er ikke mere kærlighed tilbage.
Men der er et problem, og det er primært
praktisk. Parret har en dejlig lejlighed, som
hun har købt, og han, som er arbejdsløs
arkitekt, har forbedret og renoveret. Derfor mener han, at de ikke blot kan dele lige midt over. Han har desuden ikke råd til
at flytte, og derfor må de blive sammen,
selvom de egentlig ikke vil det. Filmen
foregår i lejlighedens rum og filmen er et
kammerspil, hvor vi på nært hold følger
den uholdbare situation. De forsøger at
leve almindeligt og rutinepræget – for
børnenes skyld – men de skændes og slider på hinanden. De går ind og ud af døre,
ogvisomserfilmenføler,atrummenebliver
mindre og mindre, og den klaustrofobiske
stemning rammer en nærmest fysisk. Det
er en ultrarealistisk film, og den adskiller
sig fra andre film med samme emne, fordi
den fokuserer på økonomiske og praktiske vanskeligheder ved en skilsmisse, som
i filmen kommer til at være væsentligere
end det følelsesmæssige. Det er intenst
og seværdigt, men man bliver ikke i godt
humør.
LG

44

Filmkatalog

Øvrige titler

En uge og en dag, udl. Øst for Paradis
[31] ELLE
Frankrig, Tyskland, Belgien 2016
Instr: Paul Verhoeven Manus: David Birke
Medvk: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte,
Anne Consigney Længde: 130 min. Prem:
16.3.2017 Format: DCP Udlej: UIP først
fra d.1.1.2018.
Michelle, en velhavende, kultiveret parisisk kvinde og selvstændig erhvervsdrivende, voldtages i begyndelsen af filmen
i sit elegante hjem af en maskeret mand,
og resten af filmen handler (groft sagt) om
hendes forsøg på at hævne sig på overgrebsmanden. Men til denne dystre fortælling føjes elementer, der minder om et
fransk lystspil: hendes forlegne irritation
over sin energiske mor og hendes unge
elsker, hendes skuffelse over sin søn og
hans dominerende kæreste, hendes spydige forhold til sin eksmand og hendes lidenskabsløse affære med ægtemanden
til hendes forretningspartner. I løbet af
episoderne med disse personkonstellationer blotlægges Michelles manipulerende personlighed og vi tvinges til at revurdere hendes karakter. Med dette hævndrama, som i øjeblikke får publikum til at
grine højlydt, får vi en klar fornemmelse
af instruktørens ironiske distance til resten af menneskeheden, ganske ligeglad
med politisk korrekthed. Men hvis det ikke
havde været for Isabelle Huppert i titelrollen med sit imponerende klaviatur af nuancerede udtryk for de meget forskellige
elementer i Michelles personlighed, ville
Elle næppe kunne ses som andet end en
kuriositet.
PÆ
[32] EN MAND DER HEDDER OVE
Sverige 2016
Instr: Hannes Holm Manus: Fredrik Backman, Hannes Holm Medvk: Rolf Lassgård,

Bahar Pars, Ida Engvoll Længde: 116 min.
Prem: 26.5.2016 Format: DCP Udlej: Nordisk.
Filmen fortæller historien om Ove. Han er
på alle måder en sur, krakilsk, halvgammel mand, der vil ha orden i sin tilværelse og irriteret retter på alle andre. Han vil
også gerne dø, for han føler sig efterladt
i en uudholdelig verden efter at have mistet sin kone, men selvmordet forhindres
gang på gang af en påtrængende verden.
I tilbageblik får vi hans livshistorie og forstår, hvorfor han er blevet som han er og
den tilgrundliggende sorg.
Det kunne lyde trist, men tværtimod er
det en lun film, der er fortalt med stor varme og humor. Den giver også et skægt billede af det svenske ”folkshem”og dets udfordringer. Det er en filmatiseret roman,
som i øvrigt også er blevet til et teaterstykke, men begge dele overgås efter sigende
af filmen, og det skyldes nok især skuespilleren Rolf Lassgård. Han giver Oves skikkelse den blanding af naragtig oppustethed og sørgmodighed, der får os til at genkende mennesket bag den sure mand, når
vi får lov til at kende ham.
PB
[33] EN-TO-TRE-NU
Danmark 2016
Instr: Barbara Topsøe Rothenborg Manus: Thorvald Lervad Medvk: Nikolaj
Groth, Clara Rosager og Jens Jørn Spottag Længde: 115 min. Format: DCP Udlej: Regner Grasten.
Filmen er en filmatisering af Jesper WungSungs populære ungdomsroman, som
der faktisk er noget ved, men går det også på film? Jeppe og Cecilie går i gymnasiet og det er kærlighed ved første blik.
De er snart oppe og snart nede – sådan er

det, når man er 16. Men der er noget galt.
Cecilie bærer på en hemmelighed: hun er
syg og skal nok snart dø. Det er set før både for mange år siden i Love Story og i En
flænge i himlen, som mange unge græd
over. Det er både banalt og pinligt, men
de to unge spiller energisk og fantastisk
overbevisende. Men det er alligevel bare
en pæn og meget forudsigelig ungdomsfilm.
LG
[34] EN UGE OG EN DAG
Israel 2016
Instr: Asaph Polonsky Manus: Asaph Polonsky Medvk: Sharon Alexander, Shai
Avivi, Toner Kapon, Evgenia Dodima, Uri
Gavriel Længde: 98 min. Prem: 19.1.2017
Format: DCP og Blu-ray. Udlej: Øst for Paradis.
Filmens titel refererer til Shiva, det jødiske ritual efter en begravelse, hvor familien sørger og holder åbent hus i 7 dage. Ægteparret Vicky og Eyal har mistet
deres 25-årige søn, som er død af kræft.
Filmen begynder, da Shiva er ovre, og
det almindelige hverdagsliv skal genoptages. Vicky vil blot tilbage til sit job som
skolelærer, men Eyal er vred og flygter
ind i hashens dulmende tåger sammen
med en nabosøn. Filmen er noget så
besynderligt som en sort komedie,
hvor galgenhumor spiller en væsentlig
rolle sammen med gakkede indfald.
Det er en modig film den debuterende
israelske instruktør Asaph Polonsky har
lavet. Overværelsen af en fremmed kvindes begravelse bliver et vigtigt element i behandlingen af sorgen. Filmen
handler om at miste og leve videre
med bevidstheden om, at sorg er et
livsvilkår. Det er en fin, lille, lun og bevægende og også livsbekræftende film. LG

Øvrige titler
[35] EVERYBODY WANTS SOME !!
USA 2016
Instr: Richard Linklater Manus: Richard
Linklater Medvk: Blake Jenner, Glen
Powell, Juston Street, Ryan Guzman
Længde: 117 min. Prem: 28.7.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Året er 1980 og Jake starter på Southeast
Texas State University. Han er optaget på
et baseball-stipendium og skal dele hus
med en hel flok andre baseball-spillere.
Filmen beskriver tre dage, indtil semesteret begynder. Sammen med de andre
medstuderende går de tre dage med at
feste, drikke, ryge pot og forsøge at score
piger. Lyder det som en banal ungdomsfilm, der foregår blandt sportsidioter? Ja,
måske, men Richard Linklater, der lavede
den mesterlige Boyhood, der foregår over
12 år, vil noget helt andet med sin film. Der
er ikke meget plot i filmen, men vi lærer
personerne at kende i dygtigt ensemblespil. Musikken spiller en stor rolle i filmen,
ligesom den gjorde det i virkeligheden.
Det er en delvist selvbiografisk film med et
skær af nostalgi. Den er let, morsom, charmerende, og man går gladelig ned ad memory lane med Richard Linklater og hans
unge venner i 1980.
LG
[36] EVOLUTION
Frankrig 2015
Instr: Lucile Hadzihalilovic Manus: Lucile Hadzihalilovic, Alante Cavaïte, Geoff
Cox Medvk: Max Brebant, Roxane Duran,
Julie-Marie Parmentier Længde: 81 min.
Prem: 23.6.2016 Format: DCP og DVD
Udlej: Another World Entertainment.

Frears har med forkærlighed og held
dyrket den kærligt-ironiske skildring af
selvovervurderende dagdrømmere, som
sætter sig absurd høje mål. En sådan
er filmen om det sælsomme fænomen
Florence Foster Jenkins (kultdyrket som
”verdens værste sangerinde”). I løbet af
filmen trænger hun igennem som en tragi-komisk skikkelse; en rig, men traumatiseret ungdom har givet hende en trang til
som sangerinde at blive elsket af alle, og
hendes mand, den fallerede Shakespeareskuespiller ST. Claire Bayfield, optræder
som hendes manager og beskytter, tilsyneladende med skumle økonomiske motiver, men efterhånden tydeligt tilskyndet
af oprigtig kærlighed til Florence. Hvis filmen havde anlagt en kritisk-journalistisk
synsvinkel, ville den have samlet sig om at
spidde fup og fiduser, men Stephen Frears
har villet trænge ind til en kerne af renfærdig god tro og oprigtig kunstbegejstring.
De to hovedrolleindehavere muliggøre
dette. Hugh Grant med nærvær og elegance, Meryl Streep med sin afvæbnende tour de force.
PÆ

FRITZ BAUER, EN FJENDE AF
STATEN

[38]

Tyskland 2015
Instr: Lars Kraume Manus: Lars Kraume,
Olivier Guez Medvk: Burghart Klaussner,
Ronald Zehrfeld, Sebastian Blomberg
Længde: 105 min. Prem: 1.9.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.

Vi befinder os på en forblæst klippeø, hvor
der kun lever drenge og kvinder. Nicolas
finder en dag en død dreng med søstjerne
på sig, men moderen siger, at det hele bare
er et synsbedrag. Vi er i et eventyr, en fabel, et slags mareridt, hvor alt er symbolsk
og alt kan ske. På et nærliggende hospital
får drenge indsprøjtninger og bliver fyldt
med løgnehistorier. Filmen er et surrealistisk mysterium, og vi får aldrig nogen forklaring. Vi må selv fortolke de betagende
billeder af livet i vandet, hvorfra vi jo alle oprindelig kommer. Hvad handler den
egentlig om? Er det en syndefaldsmyte
over menneskets forsøg på at skabe en civilisation? Eller udforsker den moderskabet? eller hvad vi som mennesker kommer
fra? eller forholdet mellem natur og civilisation? En anmelder har kaldt den årets
særeste film. Efter min mening er filmen
meget kvindelig med sin insisteren på at
billedliggøre drifter og følelser. Har man
mod på en virkelig anderledes sort og syret film, så er Evolution oplagt.
LG
[37] FLORENCE
England/Frankrig 2016
Instr: Stephen Frears Manus: Nicholas Martin Medvk: Meryl Streep, Hugh
Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson
Længde: 110 min. Prem: 25.8.2016 Format: DCP Udlej: SF film.
Den engelske instruktørveteran Stephen

Fritz Bauer, en fjende af staten, udl. Scanbox
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Vi møder den tidligere kz-fange og skjult
homoseksuelle jøde Fritz Bauer (Burghart Klaussner) i Wirtschafts-WunderTyskland i slutningen af 1950’erne, hvor
han er blevet rigsadvokat og leder af den
statslige eftersøgning af undvegne nazister. I et land, der aldrig blev afnazificeret og derfor har eks-nazister og sympatisører placeret i statsadministrationen,
er hans arbejde møjsommeligt og lidet
succesrigt. Da han opdager Adolf Eichmanns skjulested i Latinamerika, allierer
han sig med den unge anklager Karl Angermann (Ronald Zehrfeld), i bestræbelsen på at få Eichmann stillet for retten. Det
er dog ikke uden stor personlig risiko: afsløring af Bauers usikre alliance med Mossad, den israelske sikkerhedstjeneste, kan
føre til anklage om landsforræderi. Ligeledes kan dansk politis registrering af hans
erotiske eskapader med mandlige prostituerede under en ferie, hvis det kommer
til de tyske myndigheders kendskab, føre
til arrestation, eftersom paragraf 175, en
gammel nazi-lov, der kriminaliserer homoseksuel adfærd, stadig er del af landets
juridiske grundlag. Filmen er elementært
spændende i forløbet omkring jagten på
Eichmann, men det er den langsomme
bevidstgørelse af begge de to mænd, ikke blot om sig selv, men også om deres
plads og opgave(r) i livet og systemet, der
er mest fængende. Den mest interessante, mest opslugende og spændende historietime på film i nyere tid, fremragende spillet helt ned i birollerne.
AJ
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[39] FUGLENE OVER SUNDET
Danmark 2016
Instr: Nicolo Donato Manus: Per Daumilla, Nicolo Donato Medvk: Danica Curcic,
David Dencik, Laura Bro Længde: 90 min.
Prem: 27.10.2016 Format: DCP Udlej: SF
Film.
Jazzmusikeren Arne (David Dencik), konen Miriam (Danica Curcic) og deres lille,
syge søn må i 1943 midt om natten flygte
fra nazisternes jødeforfølgelse mod Gilleleje for at nå til Sverige og undgå deportation. Fremme oplever de, hvordan
fiskerne, der skal sejle dem over sundet,
presser dem økonomisk og siden overlader dem til sig selv med det syge barn i
buldrende mørke. Der kunne være kommet en spændende og facetteret film ud
af denne kommentar til dagens flygtningesituation i Danmark, men desværre vil
Nicolo Donato for meget med for mange
parallelhistorier indlejret i hovedhistorien
og en irriterende stil med udstrakt brug af
håndholdt kamera og lange, underbelyste passager, som gør det svært for tilskueren overhovedet at se, hvad der foregår.
Hertil kommer et klichefyldt persongalleri: de skræmte, ubehjælpsomme jøder, de
bundhæderlige og modige modstandsfolk, de forræderiske danske nazister og
fæle opportunister, der udbytter de desperate flygtninge. Donato havde muligheden for at tilføje ny perspektiver på den
velkendte historie, men filmen bliver med
sin sort-hvide moral og overdrevne patos
aldrig vedkommende.
AJ
[40] GIRL ASLEEP
Australien 2015
Instr: Rosemary Myers Manus: Matthew
Whittet Medvk: Bethany Whitmore, Harrison Feldman, Mathew Whittet Længde:
77 min. Prem: 10.11.2016 Format: DCP og
DVD Udlej: Miracle Film.
Om filmen skriver en anmelder, at ”det
flippede, syrede, farvestrålende, komiske, skøre og pudsige” gør den til noget
særligt. For ellers er Girl Asleep blot endnu en coming-of-age film om den svære overgangstid mellem barn og voksen.
Men denne film om Greta, der bor i Adelaide med sine kiksede forældre i 70ernes
Australien, begynder på en ny skole, bliver mobbet af de hæslige og onde cheerleaders, og ikke rigtigt ved, hvad hun skal
stille op med sin rødhårede nye ven Eliott,
er altså mere end det, vi kender så godt fra
talløse film om samme emne. Men den debuterede instruktør Rosemary Myers har
fundet noget originalt frem. Hun har ganske vist lært meget af Wes Anderson og
Roy Anderson om iscenesættelse af tableauer, men hun gør det på en personlig
måde, fordi hun føjer eventyrmotiver ind i
filmen. Helt betagende er scenen i skoven,
hvor Greta flygter ud efter sin 15-års fødselsdagsfest, som slet ikke er gået godt.
De eventyrlige figurer fra hendes gamle
spilledåser møder hende i skoven, og det
er originalt og festligt. Selvfølgelig ved
eventyrlæsere, hvad skove med eventyrlige skikkelser betyder i et teenage overgangsritual, men det er befriende at se

Øvrige titler

overgangen fra barn til voksen udfoldet
som en besværlig og udfordrende leg –
mest leg.
LG
[41] GODLESS
Bulgarien, Danmark, Frankrig 2016
Instr: Ralitza Petrova Manus: Ralitza Petrova Medvk: Irena Ivanova, Ventzislav
Konstantinov, Ivan Nalbantov. Alexandr Triffonov Længde: 99 min. Prem:
9.3.2017 Format: DCP og muligvis Bluray Udlej: 41 Shadows.
Vi er i en fjernliggende lille by i udkantsBulgarien. Det er på alle måder et trist og
gråt sted med trøstesløst betonbyggeri og dårligt vejr. Gana arbejder med demente ældre, og hun stjæler patienternes ID-kort, som hun sælger på det sorte
marked. Hun har ingen skrupler ved det.
Hendes liv er også gråt og udsigtsløst: hun
tager sig af sin arbejdsløse mor, som hun
ikke taler med, og gnisten er gået ud af
forholdet til kæresten. Men så møder hun
Yoan, hvis musik vækker noget i hende.
Måske kan ting blive anderledes – hvis?
Der er slet ingen gud i filmen og heller ingen moral eller medmenneskelighed. Så
hvad er der så tilbage? Filmen vandt hovedprisen ved CPH-PIX 2016 på grund af
dens stilistisk konsekvente måde at fortælle denne pessimistiske historie på. Filmen er fyldt med kontraster, specielt er
lydsiden værd at lægge mærke til. Men
også det næsten kvadratiske 4:3 billedformat forstærker den fornemmelse af indelukkethed og stilstand, som filmen vil
formidle. Men det er en trist og seværdig
film.
LG
[42] GOLD
USA 2016
Instr: Stephen Gaghan Manus: Patrick
Massen, John Zuman Medvk: Matthew
McConaughey, Bryce Dallas Howard, Edgar Ramirez Længde: 121 min. Prem:
23.2.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Guld, glimmer og grådighed og menneskets drøm om at finde guld, tro at det så
er fundet for siden af falde fra den højeste tinde, er da godt stof til en film. Denne
film bygger da også på en virkelig historie
fra 1993, hvor et lille canadisk mineselskab
køber en såkaldt guldmine i Borneo. Det
tegner godt, børsnoteringen går forrygende og der er mange, der vil have en bid
af kagen – men i 1997 er det slut: der er slet
ikke noget guld. Det er altså baggrunden
for den fortælling om to fantasters guldjagt i denne film, som foregår i 1980erne.
Det er Kenny Wells, der nærmest er ved
at gå i hundene, men så møder geologen
Mike Acosta, som mener at vide, hvor i Indonesien, der er guld. De drager afsted,
finder noget, og så går det løs. Filmen er
værd at se for Matthew McConaughey
portræt af Kenny Wells, hvor han spiller
med stor præcision den fedladne og sydstatsdialekttalende guldfantast. Også billederne fra Indonesien er betagende. Men
selve historien er fortalt tungt og forudsigeligt.
LG

[43] HERMELINEN
Frankrig 2015
Instr: Christian Vincent Medvk. Fabrice
Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier.
Længde: 98 min. Prem: 4.8.2016 Format:
DCP og DVD Udlej: Miracle Film.
Vi er i en retssal i Saint-Omer i nærheden
af Calais, hvor en mand er tiltalt for at have sparket sin 7 måneder gamle datter til
døde. Der er ingen vidner, og sagen er en
nævningesag, hvor dommeren er en både frygtet og respekteret person, der er
kendt for sin barske retfærdighed – eminent spillet af Fabrice Luchini. En af nævningene: doktor Ditte Lorensen-Cateret –
viser sig at være en gammel bekendt af
dommeren, som for mange år siden mødte hende under særlige omstændigheder.
Hvad der sker i filmen – både i retssagen
og mellem de to – skal ikke afsløres her.
Sidse Babett Knudsen er perfekt casted
og taler smukt fransk. Om filmens force er
at være et drama om sandhed, skyld og
straf eller snarere en melankolsk historie
om forspildte muligheder i livet – må man
selv dømme. Selvom emnet er alvorligt,
rummer filmen også humor og megen
menneskelighed.
LG
[44] HIDDEN FIGURES
USA 2016
Instr: Theodore Melfi Manus: Theodore
Melfi, Allison Schroeder Medvk: Taraji P.
Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae,
Kevin Costner. Længde: 127 min. Prem:
26.1.2017 Format: DCP Udlej: 20th Century Fox.
Filmen fortæller den efter sigende sande
historie om 3 glemte matematikeres afgørende betydning for amerikansk rumfartsforskning i slutningen af 50’erne og
begyndelsen af 60’erne. Det spændende ved historien opstår ved, at de alle 3
er sorte og kvinder! Deres arbejde bliver
afgørende, da den amerikanske rumfartsorganisation NASA i kapløbet med Sovjet
lykkes med at sende en mand i kredsløb
om jorden i 1962. Filmen er velskrevet og
velspillet, men også ret konventionelt og
firkantet fortalt, og den har delt anmelderne. Nogle synes filmen er en lidt vel
sentimental feel-good’er, andre mener
det er en vellykket og morsom film med
både historisk og nutidig bid. Under alle
omstændigheder er det en vigtig historie at få fortalt både kvindepolitisk og i et
dagens USA, hvor der stadig er behov for
at gøre opmærksom på, at ”black people
matter”.
PB
[45] HUNDELIV
Danmark 2016
Instr: René Frelle Petersen Manus: René
Frelle Petersen Medvk: Julie Borchorst
Andersen, Simone Lykke, Alexandre Willaume Længde: 90 min. Prem: 16.6.2016
Format: DCP, men kun DVD/Bluray til
klubber, som man selv skaffer Udlej: UIP.
De to søstre Sofia og Olivia lever et usselt
liv i underDanmark. Mor er underkuet og
fordrukken, far og stedfar voldelige dum-
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Sidste Babett Knudsen i Hermelinen, udl. Øst for Paradis
me svin. En dag får de to piger nok og stikker af. De vil finde Sofias biologiske far. Han
lider af PSTD, og de to piger får brug for al
deres energi og gåpåmod for at trænge
ind til ham. Hvordan det ender, skal ikke afsløres her. Det lyder måske trist, socialrealistisk og ikke til at bære – men sådan er det
ikke. Man tror på de to stærke piger og deres drøm om et bedre liv. Der spilles meget
overbevisende af Julie Borchorst Andersen og Simone Lykke og Alexandre Willaume er foruroligende som den stressramte
veteran. Det er en film, som kan minde om
Kunsten af græde i kor, Frygtelig lykkelig
og Klumpfisk. Der er en egen sort humor
og den giver os også overraskende og livsbekræftende nye vinkler på livet i udkanten. Det er instruktøren René Frelle Petersens lovende og ambitiøse debutfilm. LG
[46] HVID
Frankrig, Polen, Schweiz 1994
Instr: Krzysztof Kieslowski Manus: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
Medvk: Zbigniew Zamachowski, Julie
Delpy, Januz Gajos. Længde: 91 min.
Prem: 10.11.2016 Format: DCP Udlej:
Miracle Film.
Polakken Karol er fransk gift og driver en
frisørsalon i Paris, men han har aldrig lært
fransk og ægteskabet er aldrig blevet fuldbyrdet, så konen forlanger skilsmisse, og
han mister alt. På grotesk vis (skjult i en
kuffert) flygter han tilbage til Polen, slår sig
på kriminalitet og bedrag og er pludselig
blevet en rig mand, alt sammen som en

del af en større hævnplan mod ekskonen.
Anden del af Kieslowskis trikoloretrilogi
drejer sig om egalité (lighed), her i form af
gengæld og grim retfærdighed. Tonen er
lettere end i Blå, selvom temaet er ligeså
dystert. Hvid er en mesterlig tragikomedie, ikke en traditionel komedie med indlagte jokes, men med en langsomt ophobet komik, som resultat af Karols groteske
besættelse af hævn, det grimme ved lighedstanken.
PÆ
[47] I BLODET
Danmark 2016
Instr: Rasmus Heisterberg Manus: Rasmus Heisterberg Medvk: Kristoffer Bech,
Elliott Crosset Hove, Aske Bang, Mads
Reuther, Victoria Carmen Sonne Længde: 104 min. Prem: 15.9.2016 Format:
DCP Udlej: Scanbox.
Vi er i København sammen med nogle lægestuderende i 20erne, som står på grænsen mellem ungdom og voksen. Simon vil
ikke forlade nuet og det, der konstant beruser sanserne – han vil have mere af alt
– ja, være udødelig, netop som man kun
kan det i ungdommen. Han har andre venner, der ikke har problemer med ansvarlighed og alvor. Men filmen er nærmest
en hyldest til naturen og drifterne over for
civilisationens kontrol. Heisterbergs spillefilmsdebut er blevet et gribende eksistentielt drama, hvor vi både i billeder og
skuespil- for ikke at tale om filmens musikalske spor – oplever hvorledes den kontrastfyldte sansede verden bliver nærvæ-

rende for os tilskuere. Det er vel nok egentlig mest en ungdomsfilm, men filmen får
andre som er i modnere alder til at erindre
den absoluthed, man ønskede at fastholde i ungdommen.
LG
[48] IDOL
Holland, England. Qatar, Argentina og Palæstina 2016
Instr: Hany Abu-Assad Manus: Hany
Abu-Assad og Sameh Zoebi Medvk:
Twfeek Barhom, Ahmed Al Rokh, Hiba Attalah Længde: 100 min. Prem: 30.6.2016
Format: DCP og DVD Udlej: Angel Film.
“Vi bliver stjerner og ændrer verden”. Sådan siger søskendeparret Nour og Muhammed ustandselig til hinanden. Hun er
en charmerende drengepige, han en fræk
og kæk gadedreng. Sammen danner de
et band, som spiller til bryllupper og andre familietræf for år tilbage i det palestinensiske Gaza, afsondret fra omverdenen
af svært bevogtede grænser. Derfra spoler filmen frem til 2012, hvor Muhammed
som taxichauffør stadig har en drøm om at
blive Palestinas stemme i den internationale popverden og derved udføre en patriotisk gerning for sit udstødte folk. Det
lykkes ham at slippe ud til Cairo og vinde
i et Grand Prix. Filmen er altså en udviklingshistorie, eller dannelsesrejse og som
sådan en feel good film om talentet, der
må så grueligt meget igennem, før det
får lov til at udtrykke sig og nå stjernerne.
Men den stærke, rørende og humørfyldte forhistorie om helt almindelige menne-
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Ixcanul: Vulkanen, udl. Øst for Paradis
sker i ualmindelige omstændigheder bliver siddende for den videre handling, og
set med andre øjne er det også en film om
modernitetens langsomt befriende virkning på en lovreligiøs og halvfeudal verden.
PÆ
[49] INDIGNATION
USA 2016
Instr: James Schamus Manus: James
Schamus Medvk: Sarah Gadon, Logan
Leman, Tracy Letts Længde: 110 min.
Prem: 24.11.2016 Format: DCP Udlej: SF
Studios.
Filmen er en filmatisering af Philip Roths
meget selvbiografiske roman Indignation fra 2008. Vi befinder os i 1951, hvor
den begavede jødiske slagtersøm Marcus
Messner starter på et konservativt kristent
universitet I Ohio for at undgå at blive draget ind i Koreakrigen, og fordi han gerne
vil væk fra sin småborgerlige jødiske baggrund. Marcus er nemlig også ateist og
kæmper for retten til at holde fast ved
sine egne idealer. Derfor er han indigneret, altså behandlet uværdigt – ikke vred,
men kritisk og selvstændig. Det er ikke let
at være ham i det konforme USA i 1950
med kommunistforskrækkelse og kønsforskrækkelse. Han er en enspænder, der
bare vil være sig selv og ikke medlem af
hverken den jødiske eller den kristne klub.
Han forelsker sig i den seksuelt frigjorte
overklassepige Olivia, men hun har en
traumatisk baggrund, der har gjort hende psykisk ustabil. Hvordan det ender, må
man selv se. Men det er ikke plottet eller
historien, der gør denne film seværdig,
men de tidsatmosfæriske og humoristiske detaljer, der visuelt gør filmen til en
nydelse.
LG
[50] IXCANUL: VULKANEN
Guatemala, Frankrig 2016
Instr: Jayru Bustamante Manus: Jayru Bustamante Medvk: Maria Telón, Maria Mercedes Cory, Manuel Antún, Justo Loren-

zo, Marvin Coroy Længde: 93 min. Prem:
23.6.2016 Format: DCP og Blu-ray. Udlej:
Øst for Paradis.
Denne film er noget så eksotisk som fra
Guatemala. Og den er noget helt specielt.
Den fortæller historien om den unge pige
Maria, der bor sammen med sine forældre
på en kaffeplantage i skyggen af en stor
vulkan. Hendes forældre har arrangeret
et ægteskab med en meget ældre forretningsmand, som hun ikke elsker, men hun
er fanget i traditionens bånd og kan intet
gøre. Hun drømmer dog om at rejse væk
sammen med den unge Pepe, som hun
også indlader sig med. Han rejser uden
hende og hun er tilbage – gravid. Hvad
skal der blive af hende og det barn, som
moderen forgæves prøver at få aborteret.
Hvad der gør størst indtryk ved filmen er
dens farver og langsomme billedfortællerytme Alle de medvirkende er amatører og tilhører de oprindelige folk Mayaerne i Guatemala. Det er en lille storslået
film fyldt med kontraster, der både griber
og foruroliger en. Instruktørens hjerte er
hos Mayaerne, som han portrætterer med
en fascinerende og dragende billedside.
Man kan ikke glemme Marias ansigt. LG
[51] JACKIE
USA, Chile, Frankrig 2016
Instr: Pablo Larrain Manus: Noah Oppenheim Medvk: Natalie Portman, Peter
Sarsgaard, Billy Crudup, John Hurt, Greta
Gerwig og Casper Philipson Længde: 95
min. Prem: 12.1.2017 Format: DCP Udlej:
Scanbox.
Hvad vil en instruktør, når han vælger at
lave en film om en kvinde som Jackie? Vil
han fortælle noget nyt, som den kulørte
presse eller historiebøgerne ikke allerede har været inde over? Ja, formodentlig
nok. Vi følger Jackie i den uge, der fulgte
efter drabet på Kennedy d. 22. november
1963. Hun fremstilles som en stærk og beslutsom kvinde, der bevidst arbejder på at
gøre en amerikansk martyr ud af sin dren-

gede og dameglade og ikke særligt politisk dygtige mand. Hun iscenesætter begravelsesoptoget, så det kan sammenlignes med Abraham Lincolns. Og hun giver
interview til magasinet Life, hvor hun fortæller, at hun og manden hver aften lyttede til sangene fra musicalen Camelot, så
hendes og Kennedys tid i Det Hvide Hus
kan sammenlignes med det skinnende
drømmeslot, hvor idealister og kunstnere danner bolværk mod samtidens barbari. Sandt eller falsk? Det får vi aldrig at
vide, men Natalie Portman er formidabel
som Jackie og giver et aldeles nuanceret
portræt af en kvinde, der gennemgår hele
følelsesregistret over chok, sorg, afmagt,
opgivelse, vrede og stolthed og handlekraft til at overleve. Man skal se filmen for
hendes skyld. Nogle kritikere hadede lydsporet, andre syntes, det underbyggede
fortællingen om Jackie.
LG
[52] JEG, DANIEL BLAKE
England, Frankrig, Belgien 2016
Instr: Ken Loach Manus: Paul Laverty Medvk: Dave Johns, Hayley Squires,
Sharon Percy Længde: 100 min. Prem:
22.12.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Katie, en yngre arbejdsløs og enlig mor
med to mindre børn, er flyttet fra det dyre London til Newcastle. Her kender hun
ingen, før hun bliver venner med den 30
år ældre Daniel, tømrer, kvik i hovedet og
ferm på hænderne, men erklæret uarbejdsdygtig på grund af hjerteproblemer. Han er en mand med et selvfølgeligt og berettiget selvværd, men kastet
ud i et hverdagsmareridt med ”systemet”,
der angriber selvrespekten på utallige
snigende måder. Mellem disse personer
i social nød opstår der en instinktiv solidaritet, skildret uden sentimentaliserende dramatik og holdt i et afklaret billedsprog i hverdagsgrå toner med en ukunstlet snusfornuftig enkelhed. Loachs kunst
er at skjule kunsten, så mennesket sættes
i centrum.
PÆ

Øvrige titler
[53] JULIETA
Spanien 2016
Instr: Pedro Almodòvar Manus: Pedro
Almodòvar Medvk: Adriana Ugarte, Rossy de Palma, Emma Suarez, Daniel Grao
Længde: 99 min. Prem: 8.9.2016 Format:
DCP kun DVD og Blu-ray til klubber, som
man selv anskaffer. Udlej: UIP.

[54] KLANEN
Argentina, Spanien 2015
Instr: Pablo Trapeor Manus: Julian Loyola,
Esteban Student, Pablo Trapero Medvk:
Juliermo Francella, Peter Lanzani, Lili
Popovic, Gastón Cocciarale, Giselle Motta
Længde: 108 min. Prem: 13.10.2016 Format: DCP Udlej: Camera.

Man forventer altid noget ganske særligt af den spanske mesterinstruktør og
auteur Pedro Almodovar. Han har jo skabt
fremragende film som Volver og Alt om
min mor og mange andre, hvor han på
forunderlig og også nuanceret humoristisk vis fremstiller uforglemmelige portrætter af kvinder. Denne film er også en
fortælling om en kvinde. I begyndelsen
ser man hende som 60 årige på vej til at
flytte fra Madrid til Portugal sammen med
sin elsker. Men hun ændrer planer, da hun
tilfældigvis møder datterens veninde, der
har mødt datteren ved Comosøen med 3
børn. Hun har ikke haft kontakt med datteren i mange år, og man venter spændt
på at finde ud af hvorfor. Filmen bygger
på tre noveller af Alice Munro, der er erindringsnedslag i forskellige episoder og
afgørende tidspunkter i en kvindes liv.
Sådan er Julieta også bygget op, ja, hun
spilles faktisk af to forskellige skuespillerinder, der i en meget afgørende scene
glider over i hinanden. Filmen vil være en
skæbnefortælling, men den bliver blot
et nærmest banalt melodrama, selvom
filmens æstetik som altid er udsøgt, og
visse scener er uforglemmelige. Man røres dog aldrig af Julietas historie og fortid.
LG

En almindelig familie i en pæn Buenos
Aires forstad i 1980erne, far, mor, og 5
børn: sådan er rammen om begyndelsen
af filmen. Men bag familiens pæne og respektable ydre begås brutale kidnapninger og mord for at tjene penge til at opretholde deres levestandard i den højere
middelklasse. Historien bygger på faktiske begivenheder, men der er intet dokumentarisk over filmen, som er en stilsikker, velinstrueret og velspillet kriminalfilm, hvis virkning i høj grad beror på realisme, sindigt tempo og nærbilleder som
baggrund for hårdkogt ektrem action. Der
er noget irrationelt ægte over de indbyrdes forhold mellem familiemedlemmerne: nogle er uvidende, andre mistænksomme og atter andre medhjælpere. Forholdet mellem familiefaderen, en brutal
hemmelighedsfuld husdiktator og patriark, og den ældste søn, en lovende rugbystjerne, er filmens fokuspunkt og tegner et
virkeligt dynamisk billede af den slags far/
søn forhold, der ikke kan andet end ende i
helvede. En på en gang grum, overraskende og stilfuld film.
PÆ

Jeg, Daniel Blake, udl. Scanbox

[55] KNIGHT OF CUPS
USA 2015
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Instr: Terence Malick Manus: Terence
Malick Medvk: Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie Portman Længde: 118 min.
Prem: 24.3.2016 Format: DCP Udlej: SF
film.
Filmen karakteriseres som et drømmende drama, hvor hovedpersonen Rick søger meningen med livet. Han møder den
ene skønne kvinde efter den anden, men
hvad nytter det, når man ikke er i stand
til at gengælde deres kærlighed. Han har
lig i lasten – en brutal far og en bror, der
døde som lille. Filmen har en mytisk-poetisk historie, fortalt ham af hans far om
en ung prins, der bliver sendt til Ægypten
af sin far for at finde en perle, men som i
Ægypten får en drik som får ham til at falde falder i søvn og glemme alt om far og
perle. Denne historie skal sikkert ses som
en nøgle til forståelse af tilværelsen, som
Malick vil præsentere for os. Men den er
nok mere smuk end interessant. Ligesom
Oscarvinderen fra 2011 The Tree of Life
fortæller denne film en universel historie. Filmens stil er fabulerende, impressionistisk og intuitiv. Filmen rummer billeder af skønhed, men tomheden lurer
bagved. Det er svært at interessere sig
for Rick, selvom Christian Bale spiller ham
nuanceret.
LG
[56] KONGENS VALG
Norge 2016
Instr: Erik Poppe Manus: Harald Rosenløw-Eeg, Jan Trygve Røyneland Medvk:
Jesper Christensen, Karl Markovics, Anders Baasmo Christiansen Længde: 133
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min. Prem: 2.2.2017 Format: DCP: Udlej:
Camera.
Filmen skildrer de tre mest dramatiske
døgn i Norges nyere historie, da Tyskland
i foråret 1940 satte den norske regering
og den aldrende kong Haakon kniven
for struben og krævede overgivelse. Regeringen stod altså over for valget mellem forhandling eller modstand, og den
norske titel Kongens Nei siger klarere end
den danske, hvad der udløste dens valg af
modstand. Det psykologiske drama bag
det fortumlede forløb indtil beslutningen
er filmens fokusområde, og dens tyngdepunkt ligger hos kongefamilien. Jesper
Christensen har tidligere vist sin evne til
at fremstille både skarpe og milde naturer,
og i sit spil som Haakon VII får han brug for
begge dele, for kongen, som ellers helst
leger med børnebørnene, tvinges til at
træde i historisk karakter. Filmens vekslen
mellem det intime etiske drama og det
historiske overblik er stærk og overbevisende.
PÆ
[57] KVINDEN I TOGET
USA 2016
Instr: Tate Taylor Manus: Erin Cressida
Wilson Medvk: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson Længde: 112
min. Prem: 3.11.2016 Format: DCP Udlej: Nordisk Film.
Her kommer den obligate filmatisering
af Paula Hawkins’ storsællert af en thriller-roman med Emily Blunt i hovedrollen
som den fordrukne, barnløse, arbejdsløse
og labile Rachel, der ovenpå skilsmissen
bruger sin tid på at pendle til og fra New
York, mens hun udspionerer eksmanden
Tom (Justin Theroux), hans nye kone Anna
(Rebecca Ferguson) og deres baby og fantaserer om det perfekte par Megan (Haley
Bennett) og Scott (Luke Evans), som bor
længere nede ad gaden. Da Rachel ser
Megan kysse en fremmed, bryder hendes fantasiverden sammen. Megan forsvinder, og kommissær Riley (Allison Janney) kaster sig over sagen, hvor Rachel er
blevet set i omegnen, fortumlet og forslået. Der er tale om en domestic noir-film,
båret frem af hjemlig uhygge, knagende
parforhold, traumatiserende barnløshed
og almindelig druk. Desværre er filmens
plot ret forudsigeligt, og thriller-effekten udebliver, fordi man allerede halvvejs
gennem filmen har gættet morderen. Udover altid gode Emily Blunt, som slet ikke
ligner romanens kvabsede hovedperson,
og Haley Bennet som smukke Megan, er
eneste lyspunkt Charlotte Bruus Christensens stemningsfulde fotografering. AJ

KÆRLIGHED KENDER INGEN
GRÆNSER

[58]

Storbritanien, USA, Tjekkiet 2016
Instr: Amma Asante Manus: Guy Hibbert
Medvk: David Oyelowo, Rosamund Pike,
Tom Felton. Jack Davenport Længde: 111
min. Prem: 9.3.2017 Format: DCP og til
klubber kun DVD og Blu-ray, som man selv
skaffer Udlej: UIP fra d. 1.1.2018.

Lion, udl. Scanbox
Filmens originale titel var A United Kingdom, men det tror man åbenbart ikke kan
sælge – så hellere satse på kærlighed med
forhindringer. Vi er i 1946 i London, hvor
Ruth Williams møder Seretse Khama. De
er dybt forelskede og vil gifte sig. Det er
slet ikke så enkelt, for Seretse er nemlig
tronarving i det britiske protektorat Bechuanaland, der senere bliver til Botswana. Det er ikke bare det, at Ruth er hvid,
og Seretse sort, der er problemet, men
der er også politiske grunde til de britiske myndigheder er imod ægteskabet.
Det har at gøre med Sydafrika, der netop
det år, hvor parret gifter sig implementerede apartheid, og England er bange for,
at de nu vil stoppe forsyningerne af uran
og guld. Det er altså et dokudrama med
virkelig historisk baggrund, vi har med at
gøre. Men filmen fokuserer mere på den
kærlighed, der ikke kender grænser. Det
er en sympatisk feel-good film, hvor folk
enten er gode eller onde, moralske eller
anløbne. Der er smukt og farverigt i Afrika
og gråt og tåget i London. Men der er støet
sukker ned over en autentisk interessant
historie – ærgerligt.
LG
[59] LA LA LAND
USA 2016
Instr: Damien Chazelle Manus: Damien
Chazelle Medvk: Ryan Gosling, Emma
Stone, John Legend Længde: 128 min.
Prem: 23.2.2016 Format: DCP Udlej: Nordisk Film.
Den unge, dagdrømmende jazz-fan Sebastian møder en håbefuld skuespilleraspi-

rant og servitrice, Mia. De har begge store drømme i Los Angeles om at slå igennem med det, de elsker højest: skuespil
og jazz i deres reneste udtryk. Deres veje
krydses igen og igen, indtil de ”giver efter for skæbnen” og falder for hinanden.
Filmens pointe er, at musik ikke blot helt
banalt gør hverdagen kønnere og nemmere at nynne med på, men at den konkret kan gå ind og ændre vores liv, hvis vi
lader den gøre det. Det er en forbavsende romantisk og nostalgisk film af en blot
32–årig instruktør. Men om den udgør et
comeback for musicalfilmen, er tvivlsomt.
La La Land peger aldrig fremad. Det som
den gør så fantastisk velformuleret, er at
minde os om, hvad musicalgenren og Los
Angeles har givet os.
PÆ
[60] LION
Australien, USA, England 2016
Instr: Garth Davis Manus: Luke Davies
Medvk: Dev Patel, Sunny Pawar, Rooney
Mara Længde: 118 min. Prem: 9.2.2016.
Format: DCP Udlej: Scanbox.
6-årige Saroo bliver væk fra sin storebror
og sin mor i en lille by i det nordlige Indien, da han lægger sig til at sove i et tog
og ender 1600 kilometer mod øst i storbyen Calcutta. Han aner knapt nok, hvor
han stammer fra, og kan ikke finde tilbage;
som gadebarn kan han blive et nemt offer for kriminelle i organrov og sexslaveri
(ca. 80.000 indiske børn forsvinder hvert
år) men han er så heldig at blive adopteret af en australsk familie. Da han som voksen skal forklare sin baggrund, bliver no-
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get imidlertid vakt i ham. Han vil tilbage til
sine rødder, sin familie. Historien i Calcutta er stærk, hård og svær at slippe, suverænt filmet og klippet. Det er, da Saroo bliver reddet væk fra gaden og bortadopteret til Australien, at filmen bliver ordinær.
Det gør Lion til en kun halvvejs vellykket
fortælling, noget frustrerende efter den
stærke første halvdel.
PÆ
[61] LITTLE MEN
USA, Grækenland 2016
Instr: Ira Sachs Manus: Ira Sachs, Mauricio Zacharias Medvk: Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Ehle, Paulina Garcia Længde: 85 min. Prem:
17.11.2016 Format: DCP og DVD Udlej:
Angel Films.
Den 13 årige Jakes bedstefar dør og efterlader familien sit hus i Brooklyn. Her møder han Tony, der er søn af den chilenske
alenemor Leonor, der lejer tøjbutikken
nedenunder. De to drenge, der begge
har et kunstnerisk sind, udvikler et venskab. Men Jakes forældre beslutter sig for
at forhøje Leonors husleje, så den passer
til huslejer i Brooklyn, men det kan Leonor
ikke betale, og så har de voksne skabt en
konflikt for de to venner. Der er ikke meget
mere plot i filmen, men det er heller ikke
nødvendigt, for denne film lever af noget
helt andet. Den er fyldt med scener med
realisme og liv, ja den rummer nærmest
poetiske vignetter, der viser det følsomme
teenageliv rettet mod muligheder og forventninger karakteristiske for netop den
alder. Det er en film om, hvad der sker

Love and Friendship, udl. Angel Film

mellem mennesker, når tilfældighederne pludselig går amok. Der er ingen onde
eller gode personer i filmen, kun levende mennesker. Det er en lille perle af en
film.
LG
[62] LOVE AND FRIENDSHIP
Irland, Holland, Frankrig, USA 2016
Instr. Whit Stillman Manus: Whit Stillman
Medvk: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny,
Xavier Samuel Længde: 92 min. Prem:
11.8.2016 Format: DCP og DVD Udlej:
Angel Film.
Filmen er frit baseret på Jane Austens lille
brevroman Lady Susan fra 1794, skrevet
da Jane Austen var 17-18 år og først udgivet efter hendes død. Vi møder enken
Lady Susan Vernon, hvis projekt er at finde et passende parti til sin datter og også en pengestærk ægtemand til sig selv.
Hun skal jo overleve. Hun pendler hele
tiden mellem slægtninge, som hun bor
hos, uanset om hun er velkommen eller
ej. Hun er kendt og frygtet for sin skamløse optræden og sin erotiske udstråling.
Hun mestrer tidens spil i intrigemageri til
perfektion og manipulerer hæmningsløst
med alle andre mennesker. Tilsyneladende er hun konstant på toppen i sin nærmest moderne selviscenesættelse, men
selvom dialogen er vittig, karakteriseret af rammende one-liners, fornemmer
man alligevel, at også hun er underlagt
tidens dobbeltmoralske konventioner.
Kate Beckinsale ser forrygende, fræk og
farlig ud. Det er en helt anden Jane Austen
filmatisering, end vi hidtil har set dem.
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Hvorfor filmens titel er Love & Friendship
kan man så efterfølgende spørge sig selv
om?
LG
[63] MANCHESTER BY THE SEA
USA 2016
Instr: Kenneth Lonergan Manus: Kenneth Lonergan Medvk: Casey Afleck, Michelle Williams, Lucas Hedges Længde:
137 min. Prem: 19.1.2017 Format: DCP
men kun DVD el. Blu-ray til klubber, som
man selv anskaffer Udlej: UIP.
Kenneth Lonergans nyeste film Manchester by the Sea er et lille mesterværk. Lee
(Casey Affleck) er den tavse vicevært og
af-og-til slagsbror på den lokale beværtning i et bundfrosset Boston, som kun artikulerer sig i grynt eller enstavelsesord,
når han ikke slår på tæven. Vi fornemmer
fra filmens start, at noget har forårsaget
den knugende, tavse ensomhed, men filmen giver sig god tid til at folde historien ud. Først da Lees storebror Joe (Kyle
Chandler) dør og efterlader sin kåde, adfærdsvanskelige teenagesøn Patrick (Lucas Hedges) i Lees varetægt, sker der noget, og Lee drager til Manchester by the
Sea, en flække på den amerikanske østkyst, hvor baggrunden for Lees ophold i
Boston langsomt oprulles og giver os indsigt i, hvor smerten, indebrændtheden og
selvhadet kommer fra. For mens vi venter
på, at frosten forsvinder i jorden, og Joe
endelig kan begraves, ser vi også i flashbacks en anden Lee, en jovial hyggeonkel og en kærlig familiefar, langt fra den
akavede knudemand, knust af skyldfølel-
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se og sorg, der fx toner frem i det hjerteskærende møde med ekskonen (Michelle
Williams). Selv med en spilletid på 137 minutter føles filmen ikke et sekund for lang
– spillet er helt ned i birollerne fremragende, og historien forbliver gribende og vedkommende i samtlige minutter.
AJ
[64] MARKEDETS LOV
Frankrig 2015
Instr: Stephane Brizé Manus: Stephane
Brizé og Olivier Gorce Medvk: Vincent
Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu
Schaller Længde: 93 min. Prem: 5.5.2016
Format: DCP og Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.
Thierry er en midaldrende maskinarbejder, der mister sit job. Så fanges han i
jobcentrenes mængde af meningsløse
kurser og møder arbejdsgivere, der ”desværre” ikke vil ansætte ham. Han er offer
for markedets lov. Men han har jo brug for
et job, derfor accepterer han et job som
sikkerhedsvagt i et supermarked. Her må
han pågribe mennesker, der stjæler, fordi de er i samme situation som han selv.
Jobbet sætter ham i et moralsk dilemma.
Vincent Lindon fik fortjent prisen for bedste mandlige hovedrolle i Cannes for sit
nuancerede underspil som Thierry. Det er
en film, der er fortalt køligt og nøgternt
uden æstetiserende stilistik, næsten så
nøgternt og socialrealistisk som hos Ken
Loach. Det er en film om det moderne nådesløse liv- et hverdagsdrama om den lille
mand, der forsøger at bevare værdighe-

Min far Toni Erdmann, udl. Camera

Øvrige titler

den som menneske på trods af livets tilskikkelser. Man kan se filmen som en slags
social gyser, en foruroligende tilstandsrapport over tilværelsen, hvor markedets
lov hersker.
LG
[65] MESTEREN
Danmark 2017
Instr: Charlotte Sieling Manus: Charlotte Sieling Medvk: Søren Malling, Jakob
Oftebo, Ane Dahl Torp, Søren Pilmark,
Thomas Hwan Længde: 94 min. Prem:
2.3.2017 Format: DCP Udlej: SF Film.
Charlotte Sieling har instrueret fine TVproduktioner, som Arvingerne og Broen
og også udenlandske produktioner, men
når hun laver spillefilm, bliver det ikke
godt. Hvorfor? I Mesteren møder vi den
store kunstner Simon, som er både narccisistisk, forfængelig og gennemført tåbelig. Man tror ikke et øjeblik på, at han
kan være et fremtrædende medlem af
den kreative klasse, selvom han omgiver
sig med et hof af beundrere og rygklappere, hvis beundring, han åbenbart er afhængig af. Da hans fortabte søn Casper
vender hjem fra London, og det ovenikøbet viser sig at han er en succesfuld street
artist, der hurtigt overstråler far, går det
galt. Hvorfor Casper vender hjem er ikke
godt at vide, men det kommer aldrig til en
forståelse for slet ikke at tale om en slags
forsoning mellem dem. Simon bliver jaloux og helt urimelig, og så går det også
ud over hans kunst. Hvis denne film skal
være en udstilling af den kreative klasse

og samtidig fortælle, at også de er bange for at dø og ikke kan håndtere livet og
kærligheden, så lykkes det ikke. Hvis ikke
der kan etableres sympati for hovedpersonen, og hvad der sker for og med ham,
er der ingen grund til at se med. Det er en
sæbeopera, der prøver at være psykologisk interessant og begavet. Ak!
LG
[66] MIN FARS STORE REJSE
Frankrig 2015
Instr: Philippe le Guay Manus: Philippe
le Guay og Jerome Tonner Medvk: Jean
Rochefort, Sandrine Kiberlain, Laurent
Lucas, Anamaria Marinca Længde: 109
min. Prem: 12.5.2016 Format: DCP Udlej: Miracle Film.
Fra instruktøren har vi set de to charmerende komedier Cykeltur med Moliere
og Kvinderne på sjette sal – to virkelige
hyggespredere af film. Er denne film også sådan? Både og! Vi møder den 82-årige
Claude, der lever alene på et lille landsted
et billedskønt sted i Frankrig. Han har skiftende husholdersker, hvis liv han gør surt,
da han både er senil og excentrisk og hele
tiden får nye indfald og ideligt skifter humør. Han gør også livet svært for sin ene
datter Carole, der tappert sørger for ham,
men da han vil besøge den anden datter
Alice, som han tror bor i Florida, men som
i virkeligheden er død, kommer hun på en
svær prøve. Det interessante ved filmen
er den måde, som Claudes problem med
virkeligheden bliver fremstillet. Snart er
han venlig og åbenhjertig, og snart er han
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upassende og ondskabsfuld ærlig. Filmen
er både en tragedie og en komedie, men
det nuancerede spil der ydes af den 85-årige skuespiller Jean Rochefort gør filmen
seværdig. Den formår at gøre et alvorligt
menneskeligt problem som senilitet både
alment og nærmest også eksotisk.
LG

som hvert eneste minut virker sympatisk.
Den er spændende og vedkommende, og
hvem nyder ikke en vaskeægte ærlig og
retskaffen amerikansk helt, der gør det
rigtige på det rigtige tidspunkt.
LG

[67] MIN FAR TONI ERDMANN
Tyskland Østrig 2016
Instr: Maren Ade Manus: Maren Ade
Medvk: Peter Simonischek, Sandra Hülla,
Michael Wittenborn Længde: 162 min.
Prem: 1.12.2016 Format: DCP Udlej: Camera.

USA, England, Belgien 2016
Instr: Tim Burton Manus: Jane Goldman
Medvk: Asa Butterfield, Eva Green, Samuel L. Jackson Længde: 127 min. Prem:
29.9.2016 Format: DCP Udlej: 21th Century Fox.

Toni Erdmann er den fraskilte og pensionerede musiklærer Winfrieds alter ego,
og filmen handler om hans forhold til sin
voksne datter. Hun er en ensporet, karrierebevidst business woman, der arbejder
som konsulent for et oliefirma i Rumænien. I hendes verden handler alt om performance, ingen er bedre end sin sidste præstation, og datteren forsøger så ihærdigt
at være en del af denne (mandeverden),
at hun har glemt at være sig selv. I et forsøg på et nå ind til sin management datters skjulte jeg tager faderen uanmeldt til
Bukarest og opsøger hende – ikke som sig
selv, men med paryk og falske tænder som
coachen Toni Erdmann, og den skæve komik opstår mellem den groteske Toni figur
og businessverdenens omgangsformer.
Filmen veksler ubesværet mellem det komiske og det patetiske, mellem den platte
joke og den sitrende følelse. Toni Erdmann
forsøger at være morsom, men er det ikke. Filmen forsøger ikke at være morsom,
men er det.
PÆ

MIRAKLET PÅ
HUDSONFLODEN

[68]

USA 2016
Instr: Clint Eastwood Manus: Todd Komanicki Medvk: Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney Længde: 96 min. Prem:
8.9.2016 Format: DCP Udlej: Warner Bros.
Filmen bygger på en såkaldt “virkelig” historie. D. 15. januar 2009 lettede flykaptajn ”Sully” fra lufthavnen LaGuardia i Newark. Næppe var flyet kommet i luften, før
det kom i vanskeligheder, og motorerne
satte ud. Hvad skulle kaptajnen gøre? Han
foretog en nødlanding på Hudsonfloden
og forlod ikke flyet, før de 155 passagerer
var reddet ud. Derefter blev han en helt.
Det lyder både som en katastrofefilm og
en amerikansk patriotisk heltefilm, og det
er det også. Men fordi Clint Eastwood er
så erfaren og god en instruktør og Tom
Hanks spiller på overbevisende vis, bliver
filmen så meget andet. Selve nødlandingen varer 208 sekunder og selve redningsaktionen tog under en halv time, så hvordan kan det blive til et film på 96 minutter? Det kan det, fordi selve nødlandingen
vises hele tre gange fra forskellige vinkler,
og den efterfølgende undersøgelse, der
skulle afgøre, om Sully gjorde det rigtige
eller kunne have gjort noget andet, oprulles som et andet retssalsdrama. Det er
en effektiv og meget dygtigt lavet film,

MISS PEREGRINE’S HOME
FOR PECULIAR CHILDREN

[69]

Miss Peregrine’s Home for peculiar
Children er oprindeligt en roman af Ransom Riggs, men dens eventyrligt makabre univers og steampunk-stemning har
inspireret Tim Burton til denne forglemmelige sag, hvor han igen får lejlighed til at
eksperimentere med det filmiske udtryk.
Jake (Asa Butterfield), der har mistet sin
bedstefar under mystiske omstændigheder, finder i hans efterladte papirer informationer om et gådefuldt, walisisk børnehjem for børn med aparte egenskaber,
forestået af en ikke mindre særpræget,
piberygende forstanderinde (Eva Green).
Børnehjemmet blev bombet i 1943, og alle beboere lever i en tidslomme, hvor de
er dømt til at gentage den samme septemberdag igen og igen frem til bombningen. Oveni trues forstanderinden og
dermed børnehjemmet af en slem, sort
skurk (Samuel L. Jackson), der spiser øjenæbler til frokost. Lyder det forvirrende?
Det er det også. Burton er nok vendt tilbage til sit sædvanlige eksotiske univers
med overdådige kostumer og skøre indfald, men her løber fortællingen løbsk, og
de mange tråde bliver aldrig samlet til et
hele. Det bliver ikke rigtig uhyggeligt, rigtig spændende eller rigtig morsomt. AJ
[70] MONEY MONSTER
USA 2016
Instr: Jodie Foster Manus: Jamie Linden,
Alan Difiore, Jim Kouf Medvk: George
Clooney, Julia Roberts, Jack O´Connell,
Dominic West Længde: 98 min. Prem:
2.6.2016 Format: DCP, men kun DVD/
Bluray til klubber, som man selv skaffer
Udlej: UIP.
Det er ikke nok til at gøre en film god, at
man har hyret nogle af branchens allerbedste: George Clooney og Julia Roberts.
Man skal have en god historie og noget
på hjerte. Det har Jodie Foster ellers altid,
og denne gang handler det om medieverdenens interaktion med finansverdenen.
I filmen, som foregår i et TV studie, hvor
den karismatiske vært Lee Gates i programmet Money Monster med dollartegn i stedet for bogstavet s – giver almindelige amerikanere investeringsråd.
Men midt i programmet, der sendes live,
bliver Lee Gates taget som gidsel af den
desperate Kyle, der har tabt hele sin opsparing på et dårligt råd fra værten. Han
vil have en forklaring, og han vil også tage hævn. Jodie Foster vil med denne film
både levere bidende mediesatire og løfte
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en moralsk pegefinger mod den grådige
og iskolde finansverden. Filmen fungerer
dog bedst som spændings-og gidseldrama. Filmen foregår i real tid, og det virker.
Man er spændt og underholdt, men heller
ikke mere.
LG
[71] MONSIEUR CHOCOLAT
Frankrig 2015
Instr: Roschdy Zem Medvk: Omar Sy,
James Thierrée, Clotilde Hesme, Olivier Gourmet Længde: 110 min. Prem:
28.7.2016 Format: DCP, men kun DVD
og Blu-ray til klubber, som man selv skaffer Udlej: UIP.
Filmen er baseret på en såkaldt virkelig
historie, og den starter ude på landet i
et sølle turnerende cirkus, hvor klovnen
Foottit forgæves søger ansættelse. Men
så får han den idé at lave en klovneduo
med den ægte afrikanske sorte mand
Rafael Padilla, som han giver kunstnernavnet Chocolat og oplærer til at spille
rollen som den sorte bøhmand, der bliver ydmyget og sparket bagi af den hvide
klovn. Duoen bliver en dundrende succes,
og snart er duoen engageret til det ypperste af Paris varietémiljø. Pengene strømmer ind, men Rafael vil mere, han vil spille seriøse roller. Det bliver starten på en
nedtur. Tiden omkring 1890 er ikke klar til
at betragte den sorte- negeren, som et ligeværdigt menneske. Racehad og dumhed er dengang som nu fremherskende. Foottit spilles af Chaplins barnebarn
James Thierré, hvilket tydeligt ses i hans
overbevisende optræden i klovnenumrene. Han kan det med slapstick og perfekt
timet falden på halen. For cirkuselskere er
filmen et must. En universel konflikt belyses i denne traditionelt fortalte og meget
velspillede film.
LG
[72] MOONLIGHT
USA 2016
Instr: Barry Jenkins Manus: Barry Jenkins.
Medvk: Mahershala Ali, Naomie Harris,
Alex R. Hibbert Længde: 111 min. Prem:
9.2.2017 Format: DCP Udlej: Camera.
Filmen er en fortælling, der følger den
samme person, en forvirret udsat ung
mand på tre forskellige stadier i hans liv
med ca. 10 års mellemrum. I Miami bliver
Chiron, en traumatiseret sort dreng, samlet op af en afro-Cubansk narkohandler,
som fatter medlidenhed med ham og giver ham den praktiske og personlige støtte, som drengens alenemor ikke formår.
En halv snes år senere er han en halvvoksen skoledreng, indadvendt og ensom,
men sitrende af undertrykte homoseksuelle følelser. Han får et forhold til en mere
selvsikker, nærmest brovtende kammerat, mere et tillidsforhold end et seksuelt.
Og i tredje afsnit mødes den voksne Chiron, som nu selv er blevet narkohandler,
med vennen fra skolen; de er begge et nyt
sted i deres liv. I samspillet mellem de tre
nedslag i Chrons liv opstår en fortælling,
rolig og nærværende, om hvor skævt et
liv kan blive, når et menneske ikke får lov
til at udfolde sig. En meget sikker film i sit
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indirekte udsagn om, at Chiron langtfra er
alene om sine oplevelser. Filmen vandt en
Oscar som bedste film i 2017.
PÆ
[73] MUSTANG
Frankrig 2015
Instr: Deniz Gamze Ergüven Manus:
Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour
Medvk: Günes Sensoy, Doga Zeynep
Doguslu, Tugba Sunguroglu Længde:
97 min. Prem: 31.3.2016 Format: DCP
Udlej: Scanbox.
Fem forældreløse søstre i alderen 14 til
21 år lever et ret sorgløst ungdomsliv på
landet ved Sortehavskysten i Tyrkiet. Men
deres ellers frisindede bedstemor bliver af
sine naboer og sin egen søn tvunget til at
tage pigerne ud af skolen og isolere dem
hjemme for, at de på den måde kan kvalificere sig til den rette ægtemand. Historien
om dette forløb og dets årsager og følger
fortælles i tilbageblik af den yngste søster
Lale, den sidste oprører, som ikke lader sig
kue. Filmens kunstneriske styrke ligger i
dens glimtvise, anekdotisk-impressionistiske afdækning af landsbymiljøets kulturelle dobbeltmoral: på overfladen kan
piger fra den moderne, sekulariserede
middelklasse gå uden hovedtørklæde,
gå i skole og bruge computer, men bag
den tynde facade hersker sharialovgivningen. Og, som filmen antyder, incestuøst misbrug af pigerne. En både poetisk
og politisk afdækning af livsvilkår i et land
mellem to kulturer. Sød, men bitter. PÆ

NOCTURNAL ANIMALS –
NATDYR

[74]

USA 2016
Instr: Tom Ford Manus: Tom Ford Medvk:
Amy Adams, Jamie Gyllenhaal, Michael
Shannon, Aaron Taylor-Johnson Længde: 116 min. Prem: 5.1.2017 Format: DCP,
men til klubber kun DVD el. Blu-ray, som
man selv anskaffer Udlej: UIP.
I 2009 kom den fremragende film A Single Man, instrueret af modeskaberen Tom
Ford. Er denne hans anden film nu ligeså god som den? Ja, det mener faktisk
alle kritikere, men den er noget helt andet. I Los Angeles møder vi den efterhånden desillusionerede galleriejer Susan, der lever et overfladeliv. Manden er
hende utro og har uorden i forretningerne. Men en dag dukker et manuskript
op i posten. Det er fra hendes tidligere mand Edward, som hun ikke har hørt
fra i 19 år siden hun forlod ham. Manuskriptet hedder Nocturnal Animals, og
som hun læser, forstår hun, at det er Edwards måde at fortælle om deres forhold. Det er en mareridtsfortælling,
der handler om Tony i Texas, der på en
landevej bliver chikaneret af fire lømler,
der ender med at kidnappe både hans
kone og datter. Der er mange lag i Natdyr,
men de fungerer sammen som spejlinger på forunderlig vis. Filmen er baseret
på en roman af Austin Wright: Tony and
Susan, og filmen er blevet fremragen
de. Der er leg med overflade og dybde,
form og indhold, og det er der kom-

Mustang, udl. Scanbox
met en fornem film om bestialitet, civilisation, og ikke mindst kunst og virkelighed ud af.
LG
[75] OSCURO ANIMAL
Columbia 2016
Instr: Felipe Guerrero Manus: Felipe
Guerrero Medvk: Maleyda Soto, Luisa Vides Galiano, Jocelyn Meneses Længde:
107 min. Prem: 15.12.2016 Format: DCP
og Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.
Der kommer ikke mange film til landet fra
Columbia, så man håber at kunne opleve
noget særligt. Det kommer man også til i
denne film, hvor vi følger tre kvinders flugt
fra land til by i et krigsramt land. Vi får ikke
fortalt, hvem der fører krigen, men vi oplever krigens rædsler gennem kvindernes
blikke. Ja, kun gennem deres blikke og bevægelser, for de siger ingen ting. Instruktøren har selv fortalt, at han vil lave en film
om, hvad krig gør ved mennesker – og det
er bl.a. at de mister sproget. Der er masser
af lyde i filmen, ofte som kontraster. Naturens lyde bliver meget intense, ligesom
også lydene fra den såkaldte civilisation
bliver påtrængende. Men selvom der fotograferes smukt, og vi ikke er i tvivl om de
tre kvinders lidelser i krigen og deres grunde til at flygte, lærer vi dem aldrig at kende,
og derfor kan vi ikke rigtigt engagere os i
deres skæbner. Krigens rædsler bliver vi
heller ikke klogere på, men et dristigt eksperiment kan man vist godt kalde denne
film, som dog alligevel er fascinerende og
meget smukt fotograferet. Men man skal
væbne sig med tålmodighed. Det er lidt
ærgerligt, for man fornemmer, at der er et
stærkt humanistisk budskab i filmen om
medfølelse med lidelser forårsaget af krig
og mænd.
LG
[76] OUR KIND OF TRAITOR
England 2016
Instr: Susanna White Manus: Hossein
Amini Medvk: Ewan McGregor, Damien
Lewis, Naomie Harris, Stellan Skarsgaard
Længde: 107 min. Prem: 12.5.2016 Format: DCP Udlej: SF film.

Denne film er endnu en filmatisering af en
roman af thrillergenrens mester John Le
Carré. Filmen rummer alle ingredienser i
denne genre. Der er den pæne engelske
litteraturprofessor, der bliver lokket ind i
den brutale underverden hos den russiske pengehvidvaskende mafia og må rejse med det betroede USB stick til den britiske efterretningstjeneste. Plottet skal ikke
røbes her, da det er en af grundene til at
man ser film i denne genre. Nogle anmeldere er helt vilde med denne film, som de
kalder ”den mest intelligente, bevidst politiske, bedst begavede og mest elegante
thriller siden Polanskis Skyggen fra 2010”.
Andre ser på de luksuøse billeder, det fornemme skuespil, den afmålte spænding,
som dog aldrig helt rammer tilskueren.
Hvis man er til denne kuldslåede genre,
så skal man da se denne film.
LG
[77] PASSENGERS
USA 2016
Instr: Morten Tyldum Manus: John
Spaiths Medvk: Jennifer Lawrence, Chris
Pratt, Michael Sheen, Lawrence Fishburne, Andy Garcia Længde: 116 min. Prem:
22.12.2016 Format: DCP til klubber kun
DVD el. Blu-ray, som man selv anskaffer
Udlej: UIP.
Mekanikeren Jim Preston har købt billet til
rumskibet Avalon, der har kurs mod planeten Homestead II, så han sammen med
5000 andre kan komme til en bedre verden end den ødelagte planet jorden. Rejsen tager 120 år, og derfor sover passagererne hypersøvn, som de først vækkes af
ved ankomsten. Men selvfølgelig går noget galt, og Jim vågner 90 år for tidligt.
Hvad skal han så lave i den tid, der er til
ankomsten til den nye planet. Da han bliver træt af at spille computerspil og snakke med den robotagtige bartender, beslutter han sig for at vække en af de andre
passagerer. Det bliver forfatteren Aurora.
De lærer hinanden at kende ganske langsomt, og den romantiske kærlighedshistorie udvikler sig i rummet. Hvordan den
ender, må man selv se. Hvis man altså orker at se denne film, som er en kombina-
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tion af en sci-fi genrefilm af typen ”generation spaceship” og en robisonade. Der
er potentiale i filmen til, at væsentlige moralske problematikker tages op. Det gælder, om det er rimeligt at vække Aurora,
kun for at hun kan vide, at hun skal dø ombord. Hvad er egentlig meningen med livet? Der spilles overbevisende af de to
stjerner i hovedrollerne, og filmen er flot
at se på, men den er slet ikke så god som
en anden af Morten Tyldoms film The Imitation Game fra 2014.
LG
[78] PATERSON
USA 2016
Instr: Jim Jarmusch Manus: Jim Jarmusch Medvk: Adam Driver, Golshifteh
Farahani, Chasten Harmon, Barry Shabaka
Henley Længde: 118 min. Prem: 5.1.2017
Format: DCP Udlej: Scanbox.
Paterson er en perle af en film. Vi følger i
7 dage hverdagen for buschaufføren Paterson, der bor i byen af samme navn. Han
står op hver morgen, kysser sin smukke
kæreste og går på arbejde, hvor han dels
samvittighedsfuldt kører sin rute, men
også skriver poesi om hverdagens små
lyse øjeblikke. Han kommer hjem, går tur
med hunden, spiser kærestens hjemmelavede mad og hører om hendes drømme om fremtiden. Det er en film næsten
uden plot. Men det væsentlige er Patersons evne til at være til stede i nuet. Det er
en poetisk og underfundig film, der hylder
det stille intense liv, og som gør en glad
og skærper ens opmærksomhed overfor
nærværet i nuet. Jim Jarmusch fortæller
selv, at han er blevet inspireret af digteren
Ron Pagett, hvis digte bruges i filmen. Man
tænker uvilkårligt på Dan Turell, der ”holdt
mest af hverdagen”. Paterson er selve den
vidunderlige hverdag.
LG

Rød, udl. Miracle Film

[79] PERFECT STRANGERS
Italien 2016
Instr: Paolo Genovese Manus: Paolo Genovese, Filippo Bologna og mange andre. Medvk: Marco Giallini, Kassia Smutniak, Giuseppe Batiston Længde: 97 min.
Prem: 17.11.2016 Format: DCP Udlej:
Filmbazar.
En vennegruppe af den pænere middelklasse, der har kendt hinanden siden
barndommen, beslutter ved en middag
med ægtefæller, at der skal ske noget nyt:
alles mobiltelefoner lægges på bordet, alle indkomne beskeder læses højt, og alle opkald besvares med højtalerfunktionen, så intet skjules- en slags selskabsleg.
Ærlighed bliver aftenens tema, men det
betyder, at der nærmest ingen plads er til
undvigelser eller fortielser, og aftenen ender i omsiggribende splid. Der er en svag
eftersmag af filmet teater, for næsten hele
filmen foregår i én dekoration og får derved et klaustrofobisk præg, men det svarer meget godt til situationen omkring
bordet. Er mobiltelefonen så tidens helt
store onde? Filmen besvarer ikke dette endeligt, men viser, at brugen af den er den
enkeltes vaLG
PÆ

PIGEN, MODEREN OG
DÆMONERNE

[80]

Sverige 2016
Instr: Suzanne Osten Manus: Suzanne
Osten, Erik Uddenberg Medvk: Esther
Quigley, Maria Sundbom, Maja Embrink,
Simon Norrthon Længde: 93 min. Prem:
10.11.2016 Format: DCP og Blu-ray Udlej:
Øst for Paradis.
Filmen er en personlig skildring af en piges liv med en skizofren mor baseret på
den svenske instruktør Suzanne Ostens
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egen opvækst. Lyder det socialrealistisk,
knugende og skræmmende som emne
for en spillefilm, så er det virkelig også sådan. Men alligevel er denne film anderledes. Nok følger vi i klip på klip den 8-årige
Tis oplevelser med moderen og hendes
dæmoner, som selvfølgelig er helt virkelige. Filmisk set skal de mange klip, der viser Ti, moderen og dæmonerne i ofte surrealistiske og helt absurde situationer, en
afspejling af moderens syge sind. Vi får et
fantasiunivers foldet helt ud og det er gribende og forfærdende. Det bedste ved filmen er dens evne til at fremstille den indbildte verden i moderens hoved, så man
kan forstå, hvordan hendes virkelighed er,
og derved også fatte endeløs sympati for
den totalt loyale datter Ti, der skal være
mor for sin mor. Men der mangler ligesom
en historie eller et plot i filmen. Men Suzanne Osten har sat fokus på nogle skæbner, som ikke så ofte finder vej til film. LG
[81] RØD
Frankrig, Polen, Schweiz 1994
Instr: Krzysztof Kieslowski Manus: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
Medvk: Irene Jacob, Jean Louis Trintignanet, Frederique Feder Længde: 99 min.
Prem: 8.12.2016 Format: DCP Udlej: Miracle Film.
Valentine, studerende og fotomodel i Geneve, påkører ved et tilfælde en hund, og
det ændrer hendes liv. Hunden tilhører
den forhenværende dommer Kern, som
umiddelbart virker ligeglad med ulykken; tilværelsen har været hård ved ham,
og han har vendt sorg til fjendtlighed mod
omverdenen. Valentine opdager imidlertid, at Kern bruger sin tid som pensionist
på at overvåge sine naboers telefonsamtaler, og gennem hendes oplevelse af
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Sidste nat i Caracas, udl. Reel Pictures
hans projekt forstår man, at det er både
forkasteligt, frastødende og dragende.
Den smukke tanke om et mellemmenneskeligt broderskab, som trilogiens tredje
del har som tema, bliver klippet fra hinanden som tynde tråde. Den beskrivelse
af livet, som Kieslowski vil give på under
100 minutter, lykkes for ham, når han lader sine personer vakle vilkårligt rundt på
flugt fra ensomheden.
PÆ
[82] SAMEBLOD
Sverige, Danmark, Norge 2016
Instr: Amanda Kernell Manus: Amanda
Kernell Medvk: Lene Cecilia Sparrok, Maj
Doris Rimpi, Malin Crepin, Anders Berg
Længde: 110 min. Prem: 9.3.2017 Format: DCP Udlej: Filmbazar.
Filmen handler om Same pigen Elle Marja, der i 1930ernes Sverige sammen med
mange andre Samebørn bliver udsat for
såkaldt videnskabelige statsautoriserede
forsøg, som skulle bevise, at Samerne er en
underlegen race. Derfor blev børnene fjernet fra deres familier, og man forsøgte at gøre dem svenske. Filmen er en meget stærk
historie om et uværdigt kapitel i svensk historie, men vi ved jo, at det ikke kun var i
Sverige, at man i 1930erne havde forestillinger om racehygiejne. Instruktøren Amanda
Kernell har selv Sameblod i årerne, og man
kan mærke, at det er en vigtig historie, som
hun må fortælle. Elle Marja vælger nemlig at
blive svensk, at skifte navn og identitet. Men
kan man nu det? Filmen har en rammefortælling, hvor hun som ældre kommer hjem
til Lapland til sin søsters begravelse. Der er
alt som det altid har været – så hvem er Elle
Marja eller Christina? Hvem er det, der bestemmer, hvad ens identitet er? Det er en
smuk og poetisk film, selvom nogen nok vil

mene, at den er lidt vel dokumentarisk og
fortællemæssig lidt kedelig. Men det er en
væsentlig historie, som også er aktuel i
dag.
LG
[83] SHELLEY
Danmark 2016
Instr: Aki Abbasi Manus: Aki Abbasi, Maren Louise Kähne Medvk: Cosmina Stratan, Ellen Dorrit Petersen, Peter Christoffersen Længde: 92 min. Prem: 1.12.2016
Format: DCP Udlej: Scanbox.
Vi er i de svenske skove, hvor parret Louise
og Kasper er taget hen for at Louise kan
komme sig over en abort. De lever isoleret
og primitivt, men de antager dog en slags
hushjælp, nemlig den rumænske Elena,
som hurtigt får et nært forhold til Louise.
Hun bliver overtalt til at være rugemor for
Louises barn, men lige så snart hun er blevet gravid, begynder besynderlige ting at
ske. Minder det om noget? Ja selvfølgelig
Polanskis mesterlige Rosemary`s Baby fra
1968 og måske også Lars von Triers Antichrist. Det er den dansk-iranske instruktørs debutfilm, og der er kommet noget så
særligt som en billedskøn og noget original gyser ud at det. Der er gjort et stort arbejde både med brug af musik og lyde og
ikke mindst af farver. Der er uhygge og farer i de svenske skove, hvor naturen tager
over. Det er en meget personlig film, som
holdet bag filmen har skabt, og skuespillerne er både interessante og gode. LG
[84] SIDSTE NAT I CARACAS
Venezuela, Mexico 2015
Instr: Lorenzo Vigas Manus: Lorenzo Vigas Medvk: Alfredo Castro, Luis Silva, Jerico Montilla, Catharina Cardozo, Jorge Luis

Bosque Længde: 93 min. Prem: 15.9.2015
Format: DCP Udlej: Reel Pictures.
Denne film vandt Guldløven i Venedig sidste år som bedste film. Den handler om
den ensomme og isolerede modne mand
Armando, der samler unge fyre op og betaler dem for at kigge på dem, mens han
masturberer. Der er ikke noget med sex
eller kærlighed. En dag går det galt. Den
unge fyr Elder overfalder ham brutalt og
berøver ham også. Men Armando melder ham ikke. Han opsøger ham og forsøger at skabe en slags relation til ham.
Hvorfor det? Hvad vil han? Filmen er fyldt
med hemmeligheder og ubrugte muligheder. Hvad ved vi om Armandos traumatiske fortid og hans forhold eller mangel
på samme til faderen? Hvem er det egentlig, der er den stærke i forholdet Elder
eller Armando? Hvordan skal det ende?
Det må man selv se i dette fascinerende
drama som samtidig også er en skæbnefortælling fortalt med thrillerens teknik.
Det er en interessant og meget anderledes film.
LG
[85] SILENCE
USA, Mexico og Taiwan 2016
Instr: Martin Scorsese Manus: Martin
Scorsese og Jay Cocks Medvk: Andrew
Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Issei
Ogata, Yosuke Kubozoka Længde: 161
min. Prem: 26.1.2017 Format: DCP, men
til klubber kun DVD el. Blu-ray, som man
selv anskaffer Udlej: UIP.
I 1988 fik Scorsese tilsendt en roman af
den japanske forfatter Shusaku Endo:
Tavshed fra 1966. Og det tog ham 28 år at
få filmatiseringen af den lavet. Romanen
handler om to portugisiske Jesuitter mun-
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ke og missionærer Rodrigues og Garupe,
der smugles hemmeligt ind i 1600-tallets
Japan, hvor landet er lukket for al udenlandsk indflydelse, og kristne enten dræbes eller tvinges til at afsværge deres tro.
De leder efter deres læremester Ferreira,
som de har hørt har afsværget sin tro. Kan
det virkelig passe? De møder Ferreira og
konfronteres også med den japanske inkvisitor Inoue, der spilles helt formidabelt af den japanske skuespiller og komiker Issei Ogata. Det er forhøret eller samtalen mellem Rodrigues og Inoue, der er
filmens omdrejningspunkt. Den er først
og fremmest et kulturmøde, men også en fremstilling af nogle af religionens
store spørgsmål: Hvordan kan man tro på
en Gud, der tillader det onde? Og hvorfor
svarer Gud ikke? Har lidelsen betydning?
Scorsese har jo i sin film The Last Temptation of Christ arbejdet med tro og tvivl,
lidelse og mening, og det tager han også op her. Filmen stiller mange eksistentielle spørgsmål, som den ikke besvarer,
men billedmæssigt er den ikke til at ryste
af sig. Det er en meget kompleks, også altfor kompleks film og meget for lang, men
Scorsese er en stor kunstner, selvom man
måske ikke bryder sig om denne film fra
hans hånd.
LG
[86] SLANGENS FAVNTAG
Columbia, Venezuela, Argentina 2015
Instr: Citto Guerra Manus: Citto Guerra
og Jaxques Toulemonde Vidal Medvk:
Nilbio Torres, Antonio Bolivar, Jan Bivjoet,
Brionne Davis, Yuanko Migue Længde:
125 min. Prem: 19.5.2016 Format: DCP
Udlej: Natlys.
Det colombianske drama ’Slangens favntag’ foregår i henholdsvis 1909 og cirka
30 år senere. I 1909 er den tyske videnskabsmand Theo på jagt efter den sjæld-

Sparrows, udl. Øst for Paradis

ne yakruna-plante, der skulle være i stand
til at helbrede sygdommen, han har fået
i junglen. Til at finde den har han brug for
shamanen Karakmakates hjælp. 40 år efter finder amerikaneren Richard Evan
Schultess også shamanen Karakmakate
med samme mission og Theos dagbøger
i baggagen. Begge de to mænd rejser ligesom i Conrads: Mørkets Hjerte og Francis Ford Coppolas film: Dommedag nu ad
den bugtende Amazonasflod og møder
de rystende resultater af imperialismens
hærgen blandt oprindelige folk. Theo ser,
hvad gummiudvindingen har ødelagt
og Evan ser de kristne missionærers vanvid. Titlens slange er den bugtende Amazonasflod og også en metafor for det ubevidste, der sniger sig ind som en slange,
når mennesker mindst aner det. Det er en
mytisk film, der med sort-hvide billeder
af ufattelig skønhed skildrer naturen i al
dens fantastiske og dragende form, som
både besejres og selv besejrer mennesket. Filmen er en betagende oplevelse,
men nok ikke til det store publikum. LG
[87] SNOWDEN
USA, Tyskland, Frankrig 2016
Instr: Oliver Stone Manus: Oliver Stone,
Kieran Fitzgerald Medvk: Joseph GordonLevitt, Chailene Woodley, Nicholas Cage
Længde: 133 min. Prem: 29.9.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Oliver Stone har lavet denne strimmel
om Edward Snowden (i filmen spillet af
Joseph Gordon-Levitt), der blev historiens største whistleblower. I Stones vanlige staveplade-stil bliver det gjort klart, at
vor helt Snowden er intelligent (leger konstant med Rubiks terning), vi ser unge Edward brække benene under militærtjenesten og derefter gøre lynkarriere i NSA, før
han forelsker sig i den venstreorienterede
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Lindsay (Shailene Woodley) og langsomt
bevidstgøres om og skuffes over, at hans
computer-opfindelser bliver misbrugt i
statens tjeneste. Da overvågningsudstyr
griber ind i hans eget liv, får han nok. Retlinet og med et ufejlbarligt moralsk kompas vågner den kedelige kontormand til
dåd og smugler de afgørende hemmeligtstemplede dokumenter ud af USA. Filmen
slutter med billeder af den rigtige Edward
Snowden, der fra sit eksil i Rusland kommer til at stå som garant for filmens sandhedsværdi. Som mange af Stones senere
film er det politisk filmkunst, og selvom filmen rummer både morsomme scener og
en ganske spændende afslutning, er det
filmens budskab om beskyttelse af demokratiet gennem den enkelte borgers moral, ansvarsfølelse og villighed til at bringe
ofre, der står klarest til sidst. Stor filmkunst
bliver det dog aldrig.
AJ
[88] SPARROWS
Island, Danmark, Kroatien 2015
Instr: Rúnar Rúnarsson Manus: Rúnar
Rúnarsson Medvk: Atli Oskar Fjatlarsson,
Rakel Björk Björnsdottir, Ingvar Eggert
Sigurdsson, Kristbjörg Keld Længde:
99 min. Prem: 25.8.2016 Format: DCP og
Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.
Sparrows er den islandske instruktørs anden film efter den fine Vulcano , der handlede om en ældre mands problemer med
alderdommen. Sparrows handler om den
16-årige Ari, der bor i Reykjavik og synger
med englerøst i kirkekoret. Han er blid
og følsom. Da hans mor beslutter sig for
at rejse til Afrika med sin nye mand, bliver Ari sendt til udkants Island til sin alkoholiserede og forhutlede far. Kontrasten mellem hans liv i Reykjavik og livet i
det øde, skønne men også skræmmende
landskab og samfund, er overvældende
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for Ari. Men han har en kærlig farmor og
møder en gammel veninde, som han synes om. Det er en coming-of-age film, der
i rolige, langsomme billedindstillinger følger far og søn i en umage kamp. Filmen
er efter nogens mening noget klichéfyldt,
men den er betagende smukt fotograferet, og man føler med spurven Ari, der dog
ikke falder til jorden.
LG
[89] SPLIT
USA 2016
Instr: M. Night Shyamalan Manus: M.
Night Shyamalan Medvk: James McAvoy,
Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson
Længde: 117 min. Prem: 26.1.2017 Format: DCP men til klubber kun DVD og Bluray, som man selv skaffer Udlej: UIP.
For mange er M. Night Shyamalan en kultinstruktør, hvor man forventer de vildeste
gys. Det får man ikke i Split. Der er dog et
slags plot: tre teenagepiger bliver bortført af en mystisk mand og spærret inde
i en kælder i hans hus. Det er psykopaten
Kevin, der har 23 andre og forskellige
personligheder, der har kidnappet dem.
Han forbereder sig på Dyrets komme – så
er man advaret – for dyret vil have kød!
Han optræder i alle disse personlighedsformer, og han har sågar også en sød og
forstående psykolog, som faktisk forstår
ham. Selvfølgelig holder vi med den kvikkeste af de bortførte piger Casey, som selv
har en del lig i lasten og derfor forsøger at
kommunikere med galningen for at kunne flygte. Det skal ikke røbes her, hvordan
det ender. Hvis man orker 117 minutter i
selskab med angste piger og 23 psykopater og et dyr, må man gøre det. Der er vold,
overgreb, horror og alt muligt fra adskillige gysergenrer, men en god film bliver
det aldrig.
LG
[90] SUBURRA
Italien og Frankrig 2015
Instr: Stefano Solima Manus: Sandro Petraglia, Sefano Rulli, Giancarlo de Cataldo,
Carlo Bonni Medvk: Pierfrancisco Pavino,
Alessandro Borghi, Claudio Amendola,
Elio Germano, Greta Scarano Længde:
130 min. Prem: 22.9.2016 Format: DCP
Udlej: Filmbazar.
Året er 2011 og vi befinder os i Rom, hvor
paven abdicerer, men hvor vi fanges ind i
en uhellig alliance mellem politikere, forretningsfolk, den katolske kirke og mafiaen. Filmen er fiktion, men mon ikke
den henviser til virkelige begivenheder
i det, man vist roligt kan kalde bananrepublikken Italien under Berlusconis regering. Der er et totalt uoverskueligt plot i
filmen, men personerne er alle på en eller
anden måde involveret for eller imod projektet med at gøre strandpromenaden i
Ostia til et slags Roms Las Vegas. Vi møder
en del sympatiske mennesker, bl.a. politikeren Filippo, der arbejder imod projektet, og en sagesløs PR-mand, men de kommer i mafiaens klør, da de roder sig ind i farlige situationer. Det er en voldsom og farlig verden, vi møder i filmen, som med sine
billeder af en by badet både i lys, men også
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med mørket og undergangen i de stærke og undergangsagtige scener. Det er et
gangsterdrama uden håb, en illusionsløs
samfundskritisk film, der gjorde mig dybt
deprimeret. Men kritikere er vilde med filmen på grund af dens billedmagi. Der skal
stærke nerver til at se denne film.
LG
[91] SWINGER
Danmark 2016
Instr: Mikkel Munch-Fals Manus: Mikkel
Munch-Fals Medvk: Martin Buch, Rasmus
Botoft, Mille Dinesen, Therese Damgaard,
Natalie Madueno Længde: 96 min. Prem:
22.9.2016 Format: DCP Udlej: SF film.
Hvad forventer man, når man går ind og
ser en film med den titel? Tror man, at man
skal opleve ægte lir og spændende erotiske og måske pirrende møder på lærredet? Eller vil man gerne se de to skuespillere kendt fra Rytteriet Martin Buch og Rasmus Botoft folde sig muntert og elegant
og måske sjofelt ud? Men man får ingen
af delene i Mikkel Munch-Fals 2. spillefilm.
Der er dømt midtvejskrise i ægteskaberne
hos de par, der gæster swingerklubben,
og man er ganske ligeglad med, om de efter besøget kommer videre med deres liv,
finder meningen med det eller bare lever
videre i den daglige borgerlige trummerum. Der er et par scener, der både enten
er sjove eller søde, men det meste af tiden keder man sig. Man kommer aldrig til
at kende personerne, og det er instruktørens skyld. Han holder dem bedrevidende
ud til udleverethed i al deres ynkværdighed. Det er nærmest det, man med et engelskinspireret ord kalder pathetic og på
dansk: patetisk.
LG

SYV MINUTTER OVER
MIDNAT

[92]

Spanien, England, USA og Canada 2016
Instr: J.A. Bayona Manus: Patrick Ness
Medvk: Lewis MacDougall, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Felicity Jones,
Toby Kebbell Længde: 108 min. Prem:
8.12.2016 Format: DCP Udlej: SF Studios.
Hver nat bliver den 12-årige Conor, hvis
mor er kræftsyg, vækket af et mareridt
netop på det tidspunkt. Filmen er baseret
på en børnebog A Monster Calls skrevet
af Patrick Ness fra 2012. Conor er en ensom dreng, der må bære moderens sygdom alene, da far er taget til USA med sin
nye familie. Han søger støtte og tilflugt i
tegninger og fantasiens verden. Pludselig en nat materialiserer det store gamle
og bredkronede takstræ på kirkegården
sig som et monster, der vil i kontakt med
ham. Selvom det har voldsomme kræfter,
er det meget klogt og indgår en slags handel med Conor. Monsteret fortæller først
tre historier, og så skal Conor fortælle sin.
Det er en meget smuk, rørende og opbyggelig film, som handler om det at lære at
bære sin sorg. I filmen spejler de to verdener – den realistiske og den eventyrlige –
sig i hinanden, og det er der kommet en fin
og intens film ud af. Måske vil nogen kalde
filmen en fantasyfilm, men det er nu først
og fremmest en vedkommende film, der

med fremragende skuespillere, fortæller
historie om et ømtåligt emne.
LG
[93] SØSTRE
Japan 2015
Instr. Hirokazu Koreeda Manus: Hirokazu
Koreeda Medvk. Haruka Ayase, Masami
Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose Længde:
126 min. Prem: 18.8.2016 Format: DCP
Udlej: Camera.
Vi er i kystbyen Kamakura, hvor tre søstre
bor sammen, men lever hvert deres særlige liv. De får meddelelse om, at deres far,
som forlod dem for 15 år siden for at stifte en ny familie, er død. Derfor tager de
til begravelsen og møder deres ukendte
halvsøster, som de får draget ind i deres liv.
Det er en meget japansk film, som dvæler
ved årstidernes skiften og de mange ritualer bl. a ved måltider, som karakteriserer
livet i Japan. Filmen er poetisk og livsbekræftende med skildring af både sorg og
glæde i søstrenes liv. Filmen hylder samhørighed og slægtskab som de egentlige
værdier i tilværelsen, og filmens budskab
rummes i ord sagt af en af filmens personer:”Jeg er glad for, at jeg stadig kan se det
smukke i det smukke”. Det er en varm film,
der griber en om hjertet.
LG
[94] T2 TRAINSPOTTING
Storbritannien 2017
Instr: Danny Boyle Manus: John Hodge
Medvk: Ewan McGregor, Robert Carlyle,
Ewan Bremmer, Jonny Lee Miller, Anjela Nedyalkova Længde: 117 min. Prem:
2.3.2017 Format: DCP og til klubber kun
DVD og Blu-ray, som man selv skaffer Udlej: UIP fra d. 1.1.2018.
Det er 21 år siden filmen Trainspotting, der
siden blev kult, blev skabt, og man husker
stadig de helt vilde og syrede scener og
den desperation, der var over tilværelsen i Edinburg for de fire venner Renton,
Spud, Sick Boy og Begbie. Nu skal man møde dem igen de 21 år efter. Trainspotting
fra 1996 endte med at Renton stak af med
pengene, ja faktisk røvrendte sine venner,
så hvordan går det, når han kommer tilbage? Bliver han tilgivet? Nej. De vil have
hævn. Vi hører, at Renton har tilbragt 20
år i Amsterdam, er ude af sit misbrug og
er vendt hjem, fordi han har fået dårligt
hjerte. Han opsøger de gamle venner, og
så sker der faktisk noget, og en del af det
er både sjovt, rørende og overraskende og
ikke altid forudsigeligt. Livet har ikke været barmhjertigt for vennerne i Edinburg,
men Spud har dog lært at kopiere underskrifter – det får de senere glæde af. Sick
Boy, som nu vil hedde Simon har slået sig
sammen med sin kæreste Veronika, der
gerne vil drive et bordel. Renton vil hjælpe med at realisere drømmen. Selvom T2
Trainspotting ikke er fyldt med syrede
realismebrud, er det alligevel en meget
livsbekræftende film. Den handler som
den første om drømme og om at vælge livet. Man kommer til at holde af de skæve,
skøre eksistenser, som nu både har erfaring og smertefulde erindringer. Det er
underligt at sige det – men det er en varm
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Søstre, udl. Camera
film – men slet ikke som syretrippet i etteren.
LG
[95] TANNA
Vanatu og Australien 2015
Instr: Bentley Dean, Martin Butler Manus: Bentley Dean, Martin Butler, John
Collee og Yakel-folket Medvk: Marie Wawa, Mungau Dain, Marceline Rofit, høvding Charlie Kahla, Albi Nangia Længde:
104 min. Prem: 6.10.2016 Format: DCP
og Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.
De to australske instruktører tilbragte 7
måneder med deres familier på øen Vanatu, hvor de levede med Yakelfolket og lærte deres levevis og traditioner at kende. En
dag sang nogle af mændene en historie
som foregik for ca. 20 år siden, og det blev
filmens. Wawa, en ung pige forelsker sig
i høvdingens søn Dain, men de kan ikke
få hinanden, da der er opstået fjendskab
mellem Yakelstammen og en anden stamme. Traditionen foreskriver, at man ordner
striden med ægteskab mellem stammerne. Det vil de unge ikke finde sig i, og de
flygter. Det er altså en Romeo og Julie historie, vi har med at gøre her. Men filmen
er meget mere end den historie. Vi føres
ind i den oprindelige kultur, der kaldes
kastom, og som indebærer, at man ikke
har smatphones, TV, mikrobølgeovne eller andet moderne udstyr. Rollerne spilles
alle af Yakelfolk, som selv har været med til
at skabe filmen. Billedsiden er betagende
smuk og magisk, og filmen fik prisen i Venedig i 2015 for bedste fotografering. Man
kunne tro, at filmen er et stykke etnografika, der kun har interesse for specialister,
men historie og billedside understøtter
hinanden og gør filmen til en stor, speciel
og lærerig oplevelse.
LG

[96] THE ASSASSIN
Taiwan, Kina, Hong Kong, Frankrig 2015
Instr: Hou Hsiao-hsien Medvk: Shu Qi,
Chang Chen, Zhou Yun Længde: 106 min.
Prem: 2.6.2016 Format: DCP og Blu-ray
Udlej: 41 Shadows.
Med The Assassin har den taiwanesiske
instruktør Hou Hsiao-hsien lavet en asiatisk western, en af de såkaldte wuxia-film
(wuxia betyder krigshelt), med en kompliceret historie om en smuk lejemorderske,
trænet i kampkunst og snigmord af sin
tanke, Nonneprinsessen, der er knyttet til
de kejserlige kredse. Lejemordersken anfægtes imidlertid i stigende grad af de
drab, hun sættes til at udføre, og som er
et kejserligt redskab til at regulere korruption og oprørstendenser. Alene den centrale figurs anfægtelser bryder med den
klassiske kung-fu-films klicheer – sigende
nok starter filmen i sort-hvid, men glider
så over i farver som en filmisk illustration
i opbruddet af de klare grænser mellem
godt og ondt, rigtigt og forkert. Imidlertid er også de klassiske kampscener nedtonede til fordel for portrættet af en fjern
tid, dens stil, omgangsformer og ritualer,
der på forunderligvis samtidig gør filmen
vedkommende og moderne. Det er en
sjældent smuk film, der blev kåret til bedste udenlandske film i Storbritannien i
2015.
AJ
[97] THE BIRTH OF A NATION
USA 2016
Instr: Nate Parker Manus: Nate Parker,
Jean McGianni Celestin Medvk: Nate Parker, Arnie Hammer, Penelope Ann Miller
Længde: 120 min. Prem: 23.3.2017 Format: DCP Udlej: Angel Film.

Det er en film i genren biopic, der portrætterer en virkelig person. Det er Nat Turner,
der i 1831 ledede et kortvarigt og blodigt
slaveoprør i Virginia. Filmen koncentrerer
sig dog først og fremmest om at fortælle om Nats barndom. Slaveejerens kone
har et godt øje til Nat, som kan læse, og
hun lærer ham videre kun at læse i Biblen.
Da Nat er blevet voksen, arbejder han på
bomuldsplantagerne, men han prædiker
også evangeliet for de andre slaver, ja han
er så god, at han bliver lejet ud som prædikant af sin slaveejer til de andre plantager. En afgørende begivenhed i Nats liv er,
da han kone bliver voldtaget af en hvid
mand. Han samler og opildner en gruppe slaver og gennem to døgn angriber
de plantager og myrder og hærger – indtil selvfølgelig militæret sættes ind. Der
hvor filmen er bedst, er hvor den beskriver den nådesløse brutalitet, som slaveriet blev drevet med. Det er billeder, der gør
indtryk. Men beskrivelsen af Nats visioner
og drømme i forbindelse med oprøret bliver aldrig rigtigt klare. Vi ved godt, at han
er helten og en handlekraftig sort mand,
og det er en sympatisk film, der sætter fokus på det grusomme ved slaveri. Man må
selv gætte, hvorfor filmen har samme titel
som Griffiths raceepos fra 1915. Det er vel
en modhistorie?
LG
[98] THE DAUGHTER
Australien 2015
Instr: Simon Stone Manus: Simon Stone
Medvk: Paul Schneider, Geoffrey Rush,
Miranda Otto, Sam Neil Længde: 96 min.
Prem: 21.4.2016 Format: DCP og muligvis Blu-ray Udlej: 41 Shadows.
Filmen, der er lavet over og stærkt inspireret af Ibsens drama fra 1884 Vildanden,
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stiller ligesom skuespillet nogle væsentlige moralske og eksistentielle spørgsmål:
Kan en familie leve lykkeligt på et fundament af løgne? Eller skal sandheden og
hemmelighederne frem for enhver pris?
Christian vender tilbage til sin fødeby til
faderens bryllup. Han har været mange år
væk, og livet har ikke været for godt for
ham. Her møder han barndomsvennen
Oliver, dennes kone og datteren Hedwig,
som lever et godt og harmonisk liv. Christian ved, at der er hemmeligheder i familien, som han mener bør komme for dagens
lys. Hvad der sker for alle involverede, må
man selv se. Men filmen spilles eminent af
et stærkt hold skuespillere, hvor den unge debutant Odessa Young særligt skal
fremhæves. Selvom filmen er stærkt dialogbåren fortælles der alligevel stramt og
filmisk, og man engageres af det alment
menneskelige drama om, hvorvidt sandhed er væsentligere end kærlighed? LG
[99] THE DRESSMAKER
Australien 2015
Instr: Jocelyn Moorhouse Manus: Jocelyn Moorhouse, P.J. Hogan Medvk: Kate
Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis
Længde: 118 min. Prem: 14.7.2016 Format: DCP Udlej: Miracle Film.
Altid seværdige Kate Winslet er modesyersken Myrtle, der i 1950’erne vender tilbage til den støvede australske udørk, hun
blev fordrevet fra som 10-årig for det påståede mord på en skolekammerat. Traumatiserede Tilly, som hun nu kalder sig,
husker ikke mordet eller sin egen rolle,
men vil gerne vide, hvad der skete, selvom
hun møder modstand fra sin egen splittergale mor (en suveræn Judy Davis), lillebyens befolkning og den døde drengs forældre. Filmen rummer udover de nævnte

The Lobster, udl. Camera
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en parade af kendte, australske skuespillere: Liam Hemsworth som barndomskæresten, Hugo Weaving som politimanden
i dametøj, Kerry Fox som skolelærerinden
og mange flere, men filmen er bygget over
en roman af Rosalie Ham og skal med sit
dobbeltplot – et kærlighedsdrama og en
kriminalhistorie – holde rigtig mange tråde sammen på samme tid, et projekt, der
ikke ganske lykkes trods instruktøren Jocelyn Moorhouses og de glimrende skuespilleres ihærdige indsats.
AJ
[100] THE FOUNDER
USA 2016
Instr: John Lee Hancock Manus: Robert
Siegel Medvk: Michael Keaton, John Carroll Lynch, Laura Dern Længde: 115 min.
Prem: 2.2.2017 Format: DCP men kun
DVD el. Blu-ray til klubber, som man selv
anskaffer Udlej: UIP.
En ganske velspillet film, ikke om grundlæggeren af McDonald-burgerkæden,
men om milkshakemaskine-sælgeren,
Ray Kroc (Michael Keaton), som efter at
have besøgt brødrene Dick og Mac McDonalds lille restaurant i San Bernardino indser, at brødrenes forretningskoncept, hurtig mad af høj kvalitet, er fremtiden. Han
sætter alt ind på at etablere den første
fastfoodkæde i verden, og filmen følger
de mange krumspring, han er nødt til at
gøre for at realisere sin plan. Filmen sætter sig lidt mellem to stole, på den ene side
ses Kroc og hans ambitioner som et stort
plus og en amerikansk succeshistorie, på
den anden side er Krocs vilje til at feje al
modstand til side, også brødrenes, mindre
sympatisk. Men man kan også vælge at se
denne dobbelthed i filmen som en styrke
– at det er et åbent spørgsmål, om Krock er
en usympatisk opportunist eller en genial

sælger. Michael Keaton, der ikke kan sætte
en fod forkert i disse år, glimrer i hovedrollen som sælgeren med både folkelig
appel og skruppelløs forretningssans, og
han bakkes fint op af hhv. Nick Offerman
og John Carroll Lynch som brødrene. AJ
[101] THE LADY IN THE VAN
Storbrittanien 2016
Instr: Nicholas Hytner Manus: Alan Bennett Medvk: Maggie Smith Alex Jennings,
Jim Broadbent Længde: 104 min. Prem:
14.4.2016 Format: DCP men kun DVD og
Bluray til klubberne Udlej: UIP.
Filmen bygger på en ”sand”historie fra virkeligheden. I 1970erne flytter den hjemløse Mary Sheperd ind i forfatteren Alan
Bennets indkørsel, hvor hun bliver boende i 15 år. Gaden er den noble Gloucester
Crescent i Camden i London. Den ældre
dame har ingen sociale kompetencer og
stinker værre end en kloak. I løbet af de
15 år hun bor der, knyttes der et særligt
bånd mellem hende og Alan Bennet. Da
hun er død, skriver han først en novelle
om hende, og senere bliver den til et teaterstykke, ja med Maggie Smith i titelrollen. Og Maggie Smith kan jo bare spille,
så hendes ansigtsudtryk siger mere end
1000 ord. Men det er altså ikke nogen god
film, der er kommet ud af det filmede teater. Der er britisk humor i komedien, der
placerer sig i feel-good traditionen. Men
hvis man er Maggie Smith fan, er filmen
et must.
LG
[102] THE LOBSTER
Grækenland, Irland, Frankrig, England,
Holland 2015
Instr: Yorges Lanthimos Manus: Yorges
Lanthimos, Efthymis Filippo Medvk: Co-
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lin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden
Længde: 119 min. Prem: 25.8.2015 Format: DCP Udlej: Camera.
The Lobster er den græske auteur Yorgos
Lanthimos’ 3. film efter Dogtooth og Alperne. I hans nye film er vi i filmens åbning i et surrealistisk, totalitært Dystopia,
hvor det er forbudt at være single. Anbragt på et hotel for singler gives David
(Colin Farrell) 45 dage til at finde en matchende partner, ellers forvandles han til
et dyr efter eget valg, i hans tilfælde en
hummer (hummere lever 100 år og forbliver frugtbare hele livet). Den små-deprimerede David er fraskilt, i selskab med
sin hund, der egentlig er hans bror, og efter et mislykket parringsforsøg flygter han
ud i skoven. Her forelsker han sig i en smuk
kvindelig single (Rachel Weisz, som også
er filmens fortæller), men det er forbudt i
skovens spejlverden, som blot har udskiftet en form for fundamentalistisk ideologi
med dens modsætning. Lanthimos’surreelle filmunivers præges af uhyre opfindsomhed, en decideret ond humor og et
herligt skævt og satirisk blik på et samfund, centreret om pardannelse. Samtidig er hans film sært romantisk. En smuk,
forunderlig og meget anderledes filmoplevelse.
AJ
[103] THE MAGNIFICENT SEVEN
USA 2016
Instr: Antoine Fuqua Manus: Nick Pizzolatto, Richard Wenk Medvk: Denzel
Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke
Længde: 132 min. Prem: 22.9.2016 Format: DCP Udlej: SF Film.
Remake af klassikeren med en mindre kohorte af kendte skuespillere i hovedrollerne. Peter Sarsgaard, Ethan Hawke, Chris
Pratt, Denzel Washington – listen er lang.
Det er filmen også. Instruktøren Antoine
Fuqua er ingen John Sturges eller Akira
Kurosawa, og der føjes intet nyt til historien om de 7 revolvermænd, der tilkaldes
for at hjælpe en lille landsby mod voldelige og røveriske skurke, og hele produktionen ligner trods de fine navne på rollelisten i uheldig grad det, den er: spekulation. Spild ikke tiden på den, se Kurosawas mesterlige japanske samurai-version
fra 1954 i stedet!
AJ
[104] THE NEON DEMON
Frankrig, USA og Danmark 2016
Instr: Nicolas Winding Refn Manus: Nicolas Winding Refn, Mary Laws, Polly Stenham Medvk: Elle Fanning, Jena Malone,
Keanu Reeves, Christina Hendricks, Abby
Lee, Bella Heathcote Længde: 117 min.
Prem: 9.6.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.
Filmens historie er, at den kun 16-årige
bly og forældreløse Jesse kommer til Los
Angeles og ind I den bestialske modelverden. Elle Fanning er rigtig god i rollen,
som hun spiller med en jomfrunalsk renhed. Men så er der ikke mere historie, for
så bliver filmen en gyser med scener med
nekrofili og kannibalisme, der vist nok skal

Truman – venner for livet, udl. 41 SHADOWS
virke pirrende og perverst tiltrækkende.
Det er en film, der deler vandene. Nogle
betages af billedernes æstetiske karakter, der undertiden griber en med glimt
af nærmest overjordisk skønhed. Men
en film, der kun er overflade, og som intet indhold har under overfladen, lader
sit publikum fuldstændigt kold og uengageret. Man kan se filmen som en slags
æstetisk satire over modeverden, hvor alt
er overflade og tomhed og derfor død.
Kun billederne og musikken fascineres
man af. Man skal nok være fan af Nicolas
Winding Refn for at kunne udholde at se
denne film.
LG
[105] THE UNTAMED
Mexico 2016
Instr: Amat Escalante Manus: Amat Escalante, Gibran Portela Medvk: Simone Buzio, Jesus Meza, Ruth Ramos, Eden Villavicencio, Kenny Johnston Længde: 100
min. Prem: 25.12.2016 Format: DCP og
Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.
Det nytter ikke noget at lede efter et plot
af en slags i denne mexikanske film. Det
er nemlig slet ikke historien, det drejer
sig om. Nok er der 4 hovedpersoner, der
på forskellig vis er involveret i hinandens
liv, men filmen er en fabel om sex, kærlighed, forstokkede kønsroller, homofobi
og mandschauvinisme og længslen efter
den ultimative erotiske oplevelse. Genremæssig er filmen en sær blanding af porno, horror, fantasy og socialrealisme, hvis
man overhovedet kan forestille sig det.
Det, det hele kredser om er et overnaturligt væsen, der lever i en hytte i skoven og
som er den rene nydelse og seksualitet,
som personerne i filmen kommer i kontakt med og ikke kan slippe. Enten dør
man af det, eller også kan man ikke få nok.
Lyder det syret? Ja, det er det også. Det

er ikke en film for folk med sarte nerver.
Nogle anmeldere har spået, at denne film
bliver kult, ligesom det allerede i Asien er
kult at se (porno) film med sex med kæmpeblæksprutter. Tør man se denne film efter denne præstation? Eller er man blevet
så nysgerrig efter at se, hvad der i den grad
kan udfordre personer i verden. Det overnaturlige væsen i filmen, tingen eller væsenet, om man vil, repræsenterer naturligvis drømmen om det absolutte, og den får
tilskuerne til hele tiden at stille spørgsmål
til verden. Det er en vild film, der både er
fascinerende og meget sær.
LG
[106] TRUMAN – VENNER FOR
LIVET

Spanien og Argentina 2015
Instr: Cesc Gay Manus: Cesc Gay, Thomas Aragay Medvk: Ricardo Darin, Javier Camara Længde: 108 min. Prem:
24.11.2016 Format: DCP og muligvis Bluray Udlej: 41 Shadows.
Spanske Tomas tager fra sit hjem i Canada for at mødes med sin bedste ven Julian i Madrid, formentlig for sidste gang;
Julian lider af lungekræft og vil nu stoppe
kemobehandlingen, selvom Tomas forsøger at overtale ham til at tage imod den.
Men filmen lukker hurtigt ned for denne
diskussion og samler sig om det groteske
og tabunedbrydende, som for eksempel
når de to mænd tager ud for at shoppe kiste (eller urne?) og ganske særligt ved beslutningen om, hvad der efter Julians død
skal ske med hans store boxerhund fra titlen, Truman. En sådan buddy movie lever i
høj grad på modsætningerne mellem hovedpersonerne: Tomas med sit grå skæg
og lille afvæbnende smil er den undselige,
men insisterende modsætning til knudemanden Julian, som hurtigt kan skifte fra
afklaret ro til animalsk vrede. Titelperso-
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nen – hunden – fungerer som et vemodigt
billede på, hvor svært det er at tage afsked,
som en metafor for det, de to venner ikke
formår at sige til hinanden.
PÆ
[107] UNDERVERDEN
Danmark 2017
Instr: Fenar Ahmad Manus: Adam
August, Fenar Ahmad. Medvk: Dar Salim,
Stine Fischer Christensen, Roland Møller,
Ali Sivandi, Doulfi Al-Jabouri Længde:
112 min. Prem: 19.1.2017 Format: DCP
Udlej: Scanbox.
Filmen er blevet sammenlignet med Nicolas Winding Refns Pusher, som har 20 år
på bagen. Det er ikke nogen helt fair sammenligning, for nok foregår de to film i en
kriminel underverden og portrætterer typer og handlinger i det miljø, men så hører ligheden også op. Her i filmen møder vi
den succesfulde kirurg Zaid, der har arbejdet sig op og ud af sin irakiske baggrund.
En aften kommer hans småkrimielle bror
og beder om 100.000 kr, som han skylder
de gangstere, han arbejder for. Zaid afviser ham, og broderen bliver derefter banket ihjel. Nu vil Zaid have hævn, og han tager sagen i egen hånd. Han forvandler sig
til en virkelig hårdtslående hævner, og der
knækker filmen – i hvert fald for mig. Jeg
tror ikke på det. Men filmen har dog nogle
fine realistiske scener, og er ikke kun action hele vejen. Fenar Ahmad vil ikke blot
vise typer, men også mennesker. Og der
er også fine, grumme billeder fra den Københavnske underverden, og musikken
og klipningen understreger det hele. LG
[108] UNITED STATES OF LOVE
Polen 2016
Instr: Tomasz Wasilewski Manus: Tomasz
Wasilewski Medvk: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta
Nieradkiewicz Længde: 104 min. Prem:
8.12.2016 Format: DCP og DVD Udlej:
Angel Films.
Vi er I Polen i året 1990, og man skulle tro,
at der blæste nye frihedsvinde over landet, hvor man nu kan købe bade Fanta og
stone-washed cowboybukser. Men for de
4 kvinder, hvis historier udspilles for os, er
der ikke meget håb. Agata elsker ikke sin
mand længere og længes efter den lokale
præst. Renata er en ældre lærerinde, der
er forelsket i Marzena, der både er skønhedsdronning og underviser i vandgymnastik, men gerne vil være model, og endelig er der Iza, som i mange år har haft et
forhold til en gift læge, der selvom konen
dør, alligevel ikke vil have hende. Det lyder
trøstesløst, og det er det også, og filmens
titel er bestemt ironisk. Der er længsel efter kærlighed, men ingen kærlighed. Det
er dog filmens stil og billedsprog, der gør
indtryk. Den er holdt i gråblege og matte nuancer, der afspejler betonblokkenes
monotoni og håbløshed. Den fortælles
langsomt og uden underlægningsmusik,
og der er lange indstillinger og tableauer,
der understreger det statiske i kvindernes liv. Man tænker på instruktører som
Kieslowski og nu også svenske Roy An-
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dersson, der laver film med sort humor
og fyldt med groteske og absurde billeder. Filmen fik prisen for bedste manuskript ved Berlinalen 2016. Det er en virkelig god film, men man skal ruste sig, før
man konfronteres med så megen håbløshed.
LG
[109] URMAGEREN
Tyskland 2015
Instr: Oliver Hirschbiegel Manus: LeonieClaire Breinersdorfer, Fred Breinersdorfer Medvk: Christian Friedel, Katharina
Schüttler, Burghart Klaussner Længde:
114 min. Prem: 16.6.2016 Format: DCP
Udlej: SF Film.
Den tyske instruktør Oliver Hirschbiegel
seneste film Urmageren beskriver snedkeren Georg Elser (eminent spillet af Christian Friedel), som drevet af sin ansvarsfølelse i 1938 forsøgte at slå Føreren ihjel i et
mislykket attentatforsøg i München, selvom han kunne have valgt et lykkeligt, apolitisk liv med sin elskerinde Elsa i stedet.
Filmen følger kærlighedshistorien, men
også tilvirkningen af sprængstofferne,
det mislykkede kupforsøg og arrestationen af Elser efterfulgt af Gestapo-forhørene. Den dramatiske historie om den tapre,
gode tysker er imidlertid nærmest en biting i forhold til den egentlige hovedperson i Hirschbiegels film, nemlig Weimarrepublikkens Tyskland før 2. verdenskrig,
skildret gennem Elsers briller, da han under tortuenr mindes de mange hændelser, der ledte frem til attentatforsøget. Filmen portrætterer 30’ernes Tyskland som
en idyllisk hjemstavn med pittoresk middelalder, smuk natur og evigt solskin, en
skøn Heimat under snigende forandring,
hvor konfrontationen mellem dumsmarte kommunister og bøvede nazister på
kort tid radikaliserer befolkningen og forvandler idyllen til et voldeligt, fascistisk
mareridt. Urmageren er en moralsk film
om at påtage sig ansvaret og handle trods
truslen om udslettelse, også i dag. Absolut
seværdig.
AJ
[110] VIRGIN MOUNTAIN
Island/Danmark 2015
Instr: Dagur Kári Manus: Dagur Kári
Medvk: Gunnar Jönsson, Ilmur Kristjansdottir, Sigurjón Kjartansson Længde: 94
min. Prem: 7.7.2016 Format: DCP Udlej:
SF Film.
Den mandlige hovedperson, Fusi, lever
ved filmens begyndelse et ret sølle og begrænset liv endnu hjemmeboende hos
sin mor, trods at han vel er omkring de 30.
Han er på mange måder tung i det og har
svært ved at skabe kontakt. Som filmens
titel siger det, så er han endnu uden sin
seksuelle debut og fysisk klodset og stor
som et bjerg! Filmen følger hans udvikling, efter at han tilfældigt har mødt en sød
kvinde, der dog også har sit at slås med,
og er på mange måder både en kærlighedsfilm og en (noget sent må man sige!) ”coming of age”- film. Det rørende og
smukke ved filmen er portrættet af en person, der ellers altid er en biperson, men

som her trækkes frem som hovedperson
og viser sine skjulte kvaliteter. Midt i hverdagsrealismen kommer man til at holde
af ham som den grimme ælling, der også
til sidst får lov at lette! Varm anbefaling til
filmklubberne herfra.
PB
[111] WHERE TO INVADE NEXT
USA 2015 Dokumentar
Instr: Michael Moore Medvk: Michael
Moore, Krista Kiuru, Tim Walker Længde:
120 min. Prem: 14.4.2016 Format: DCP
Udlej: Scanbox.
Michael Moore har lavet en række satiriske og samfundskritiske film, hvor han
hudfletter sit fædreland USA. Vi husker
Bowling for Columbine og Fahrenheit
9/11. Denne gang besøger Moore 9 lande i og uden for Europa. Han har ikke våben med, men kommer for at få gode idéer
fra landene, som kan bringes med hjem til
USA. I Italien er han imponeret over den
megen og betalte barselsorlov, i Frankrig
undres han over, at retten Coquilles ST.
Jacques serveres i skolekantinen, i Tyskland er det, at Holocaust er på skoleskemaet, når det først var i 2015, at USA fik et
musum for slaver. Sådan bliver det ved i de
9 løst forbundne kapitler. Men det ville jo
ikke være en Michael Moore film, hvis man
ikke fik hans kommentarer til verdens og
især USAs politiske situation via fingerede interviews og mange komiske indslag.
Han er som en lun og munter cirkusdirektør, der fører tilskuerne rundt i sin manege. Soundtracket er også muntert, og de
mange humoristiske oneliners gør Where
to Invade Next til et endnu seværdigt produkt fra en utrættelig Michael Moore, der
har skabt sin egen dokumentarstil – den
såkaldte mockumentary.
LG
[112] WIENER-DOG
USA 2016
Instr:Todd Solondz Medvk: Greta Gerwig,
Kieran Culkim, Danny DeVito, Ellen Burstyn Længde: 90 min. Prem: 21.7.2016.
Format: DCP og DVD Udlej: Angel Film.
Filmen handler overhovedet ikke om en
hunds hundeliv, men om menneskers
hundeliv. Men altså: en gravhund er titelperson i den, og vi følger dens liv hos
forskellige ejere. Den bliver den gennemgående figur i de fire selvstændige episoder, som filmen består af, og holder således sammen på den fortællingkreds eller
novellecyklus, som udgør filmen. For alle episoderne gælder det, at hunden ikke spiller en selvstændig rolle, men tjener
som middel til eller baggrund for en skildring af menneskers forkvaklede og forløjede forhold til hinanden. Det sjove element er en hyldest til hunden ”The Ballad of the Wiener-Dog” sunget i bedste
country-and western stil, men grundlæggende er det en vred film om menneskelig utilstrækkelighed. Gravhunden sidder
og tænker: ”Godt, at det ikke er sådan et
hundeliv, der er mit”.
PÆ
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Tagensvej 85F
2200 København N
Tlf. 39 99 20 64
info@doxbio.dk
nina.nj@doxbio.dk
www.doxbio.dk
FILMBAZAR
Ved Trine Hauerslev,
Østerbrogade 109
2100 København Ø
Tlf. 2927 0224.
trine@filmbazar.dk
FILMCOMPAGNIET - SF STUDIOS,
TWENTIETH CENTURY FOX OG
WARNER BROS.
Wildersgade 8
1408 København K
Tlf. 7026 7626
biotal@sfstudios.dk
cm@sfstudios.dk
MIRACLE FILM
Dronningens Tværgade 44, 4 mf.
1302 København K
Tlf. 3314 7602
jes@miraclefilm.dk
NATLYS FILM
Struensegade 49 st
2200 København N
Tlf. 5040 6977
www.natlysfilm.dk
NORDISK FILMS DISTRIBUTION
Mosedalvej 14-16
2500 Valby
Tlf. 3618 8200
betina.bodin@nordiskfilm.com

OFF-KINO
c/o Wolf/Pardon,
Prins Jørgens Gade 14A, 1. th.
2200 København N
Tlf. 2392 1982
info@off-kino.dk
REEL PICTURES
c/o Empire Bio
Guldbergsgade 29 F
2200 Københav N
Tlf. 2276 0317
henrik@reelpictures.dk
REGNER GRASTEN
FILMUDLEJNING A/S
Lykkevej 8
2920 Charlottenlund
Tlf. 3963 4424 / 2163 7094
tove@grasten.com
SCANBOX FILM DISTRIBUTION
Magstræde 10A, st. th.
1204 København K
Tlf. 7022 6202
biotal@scanbox.com
UNITED INTERNATIONAL
PICTURES (UIP)
Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C
Tlf. 3331 2330
liselotte_schwartz@uip.com
WALT DISNEY
Kalvebod Brygge 24, 3.
1560 København V
Tlf. 3373 2278
tine.ernst@disney.com
ØST FOR PARADIS
Paradisgade 7
8000 Århus C.
Tlf. 8611 6444
kontor@paradisbio.dk
DET DANSKE FILMINSTITUT
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3400
Åbningstid: Reception
Mandag-fredag: kl. 9.00 – 16.00
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk
CINEMATEKET
Billetsalg:
Mandag: lukket
Tirsdag-onsdag: 14.00 – 12.00
Torsdag-fredag: 9.30 – 22.00
Lørdag: 9.30 – 22.00
Søndag: 12.00 – 19.30
Gothersgade 55
1123 København K
Billetsalg tlf. 3374 3412
www.cinematek.dk
Billetter skal afhentes senest
45 min. før forestillingens start.
Der kan dog være undtagelser ved
særlige arrangementer.

FILMDATABASEN
Gothersgade 55, 2
1123 København K
filmdatabasen@dfi.dk
FILMVÆRKSTEDET
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3480
filmworkshop@dfi.dk
BIBLIOTEK & VIDEOTEK
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag: 12.00 – 19.00
Onsdag–torsdag: 12.00 – 117.00
Fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55,1
1123 København K
Tlf. 3374 3590
bibliotek@dfi.dk
BILLED – & PLAKATARKIV
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag: 12.00-19.00
Onsdag–torsdag: 12.00 – 17.00
Fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55, 1
1123 København K
Tlf. 3374 3592
billedarkiv@dfi.dk
FILM- & BOGHANDEL
Åbningstider:
Mandag: 9:30 – 15:30
Tirsdag-fredag: 9.30 – 22.00
Lørdag: 12.00 – 22.00
Søndag: 12.00 – 19.30
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3421
bookshop@dfi.dk
www.eshop.dfi.dk
VIDEOTEK
Åbningstider:
Mandag: lukket
Tirsdag + torsdag : 12.00 – 19.00
Onsdag + fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55, 1
1123 København K
videotek@dfi.dk
EKKO
Filmmagasinet Ekko
Carit Etlars Vej 3
1814 Frederiksberg
Tlf. 8838 9299.
Abonnement & administration,
Henrik Mølgaard,
www.ekkofilm.dk
Ekko er et magasin om film og
medier. Ekko udkommer fem
gange om året.
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