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KATALOGETS BRUG

FILMKATALOG udsendes hvert forår og indeholder en fortegnelse over de 35 mm-film,
der i den følgende sæson vil kunne lejes af filmklubber, som er medlem Sammenslut-
ningen af Danske Filmklubber (SDF).

Kataloget udarbejdes på grundlag af en årlig forespørgsel hos filmudlejerne.

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 oplagsordet, 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 vig-
tigste credits. "Længde" angiver filmens spilletid i minutter er baseret på Medierådets
angivelse hvis en sådan foreligger. "Premiere" angiver datoen for filmens første of-
fentlige forevisning i Danmark, hvor der ses bort fra snigpremierer o.l. Format eller me-
die angiver om filmen er i 35mm, 3D, DCP ( = 2D digital), Blu-ray eller dvd.

Til hver film følger en kort omtale, som i sagens natur er subjektiv, men dog gerne skul-
le fortælle, hvad filmen drejer sig om og egner sig til.

Filmomtalerne er skrevet af:
Ole Caspersen (oc.), Lonni Gelsdorf (lg.), Annette Hørdahl Jensen (aj.) 
og Peter Jeppesen (pj.).



Nye titler Filmkatalog 5
[1] A THOUSAND TIMES GOOD 
NIGHT

TUSEN GANGER GOD NATT. Norge 2013
Instr. og manus: Erik Poppe Medv: Juli-
ette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau,
Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis
Udl: Filmbazar Længde: 117 Prem: 1/5
2014
Format: DCP

Rebecca (Juliette Binoche) er en ambitiøs
og lidenskabelig krigsfotograf, der jævn-
ligt sætter livet på spil for gode billeder i
krigshærgede områder – til ægteman-
dens (Nikolaj Coster Waldau) og børne-
nes regelmæssige forfærdelse. Rebecca
har svært ved at holde sit løfte om at ind-
stille karrieren og leve et almindeligt fa-
milieliv, hvorfor familien på et tidspunkt
giver hende et ultimatum. Pænt fortalt
film, lidt kedelig, men med godt skuespil.

oc.

[2] BAG FJENDENS LINJER
’71. Storbritannien 2014
Instr: Yann Demange Manus: Gregory
Burke Medv: Jack O’Connell, Paul Ander-
son, Sean Harris, Sam Reid Udl: Miracle
Film Længde: 100 Prem: 18/12 2014
Format: DCP, Blu-ray, DCP

I Yann Demanges traditionelle spæn-
dingsfilm udstationeres Gary Hooks (den
glimrende Jack O’Connell) britiske mili-
tærpatrulje i Belfasts katolske bydel i
1971 for at dæmme op for IRA’s terror.
Uheldigvis bliver Gary såret og efterlade
af delingen alene ’bag fjendens linjer’,
henvist til at søge hjælp hos en 12-årig
knægt, som han ikke ved, om han kan sto-
le på. Filmen følger Garys desperate
kamp for at nå i sikkerhed, mens den po-
litiske konflikt eskalerer om ørerne på
ham. Filmen giver et fint tidsbillede og
skildrer ganske effektivt den forråelse og
brutalitet, der hersker på begge sider i
den delte by samtidig med, at den utilslø-
ret kritiserer den britiske hærs inkompe-
tente ledelse uden dog at tage direkte po-
litisk stilling til konflikten – det sidste er
måske filmens største svaghed. aj.

[3] BIRDMAN
USA 2014
Instr. og manus: Alejandro González
Iñárritu Medv: Michael Keaton, Zach Ga-
lifianakis, Edward Norton, Andrea Rise-
borough Udl: Filmcompagniet Længde:
119 Prem: 12/1 2015 Format: DCP

Alejandro G. Inarritu, kendt fra film som
Babel og Biutiful har lavet en helt fanta-
stisk film. Nogle kalder den en film-film,
fordi den både i form og indhold, som slet
ikke kan adskilles i denne film, er blevet til
et interessant værk om kunst og virkelig-
hed. Michael Keaton spiller skuespilleren
Riggan Thomson, der forsøger at gøre et
slags kunstnerisk comeback efter for me-
re end 20 år siden at have været super-
stjerne i superhelte filmen om figuren
Birdman. Nu sætter han et Raymond Car-
ver novelle manuskript op på Broadway
for at tjene penge, og samtidig vise, at

han kan andet end at være en afdanket
superheltestjerne. Men intet går som det
skal. Birdman figuren overtager ofte hans
hoved og styrer hans liv. Problemer i pri-
vatlivet og med en hyret metodeskuespil-
ler på scenen er ved at ødelægge det hele.
Der er næsten ingen klip i filmen, og det
er vigtigt. Vi er nemlig sammen på en næ-
sten surrealistisk rutschetur. Musik, film,
liv og fantasi er flettet mageløst sammen.
Det er stor kunst – og så er det også mor-
somt. lg. 
NB! Kan lejes indtil 22/1 2016.

[4] BJÖRN AFZELIUS: TUSEN 
BITAR
TUSEN BITAR. Sverige 2014
Instr: Stefan Berg, Magnus Gertten
Medv: Björn Afzelius, Marianne Lindberg
De Geer, Mikael Wiehe, Åge Aleksander-
sen Udl: Camera Film Længde: 96 Prem:
5/2 2015
Format: DCP

Björn Afzelius: Tusen bitar er et unikt por-
træt af en modig idealist på stadig jagt ef-
ter den bekræftelse, han aldrig fik som
barn. Den svenske sanger og musiker tal-
te nødigt om sig selv, men sagde så me-
get desto mere i sine tekster. Og han var
næsten større i Danmark end i Sverige. Fil-
mens titel stammer fra Anne Linnet-san-
gen ’Tusind stykker’, som Afzelius med
stort held forsvenskede. Hans revolutio-
nære tekster og bløde poplyd gjorde
svenske Björn Afzelius folkekær. Portræt-
dokumentar er rig på arkivmateriale, men
glemmer vigtige detaljer. Den svenske
dokumentar forsøger posthumt at kom-
me helt tæt på sangeren Björn Afzelius
(1947-1999) i en dynamisk, men ikke-kro-
nologisk form. Fortællingen om den
svenske pop-crooner er kontrasternes
fortælling: Han trivedes bedst i Italien og
Sydamerika, men han nåede at spille i
hver en by i Sverige. Han stræbte efter at
skabe en tryg barndom for sine børn,
men han havde altid krudt i røven og måt-
te ud – ud og spille eller gøre en indsats
for verdens fattige. Han elskede kunstne-
ren Marianne Lindberg De Geer, men
kunne ikke være hende tro.

Det er formentlig nok så meget men-
neskeportrættet, der har gjort Tusen bitar
til en gigantisk biografsucces i Sverige.
Og det er det, der gør, at man som publi-
kum kommer med på Afzelius’ rejse ind i
sig selv.

Mens slutteksterne vises hører vi på
lydsporet en ny smuk version af Tusen bi-
tar fremført af den svenske sangerinde
Laleh. Björn Afzelius: Tusen bitar er en film
der ikke lader en upåvirket. pj.

[5] BLIND
Norge 2014
Instr. og manus: Eskil Vogt Medv: Ellen
Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vi-
tali, Marius Kolbenstvedt Udl: Camera
Film Længde: 96 Prem: 21/8 2014
Format: DCP

Den unge smukke Ingrid sidder ved vin-
duet i sin Oslo lejlighed. Men hun ser ikke
noget, for hun har mistet synet efter en

snigende øjensygdom. Hendes mand for-
søger at få hende ud i virkeligheden, men
Ingrid ser anderledes på det. Hun har
gang i sit eget projekt, skaber virkelighed
og mening ved at visualisere verden i sin
isolation. Er der ikke noget fortænkt og
meget konstrueret over at lave en film,
der i billeder viser en blind persons uni-
vers? Jo, men instruktøren Eskil Vogt, der
spillefilmdebuterer med Blind, viser sin
evne til at bruge det visuelle medie og
væve de forskellige fortællinger, der på
en gang er realistiske og fantastiske, ele-
gant ind i hinanden. Man fascineres af
mødet med bipersonerne som Einar, der
er afhængig af porno, og Elin, der måske
har en affære med Ingrids mand Morten.
Som tilskuere er vi ofte ligeså blinde som
Ingrid, Filmen vandt hovedprisen på CHP
Pix i 2014, men det er en film, der deler
vandene. Nogle siger, den er et lydefrit
mesterværk, andre ville helst ikke have
set den. Men afhænger det sete nu af øj-
nene, der ser? Her giver filmen et overra-
skende bud. lg.

[6] BOYHOOD
USA 2014
Instr. og manus: Richard Linklater Medv:
Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan
Hawke, Lorelei Linklater Udl: UIP Læng-
de: 166 Prem: 4/9 2014
Format: Blu-ray, DVD

Egentlig skulle filmen have heddet 12 Ye-
ars, men filmen 12 Years a Slave havde ta-
get den titel. Den kunne også have hed-
det "liv", for det er, hvad filmen tema er. In-
struktøren Eric Linklater - kendt fra
trilogien Before Sunrise, Before Sunset og
Before Sunset, har brugt 12 år på at lave
denne film. Hvert år har han sat skuespil-
lerne stævne og filmet i 3-4 dage. Derfor
udvikler de sig og bliver ældre både at se
på, men også menneskeligt. Drengen
Mason er seks år gammel, da vi møder
ham og hans søster Samantha, der bor
med moderen Olivia, der forsøger at tage
sig så godt som muligt af børnene med
det omskiftelige liv, hun lever med for-
skellige mænd. Faderen dukker op efter
nogle år, og også han forsøger at være no-
get for sine børn på trods af sit umodne
og drengede væsen. Det er en fortælling,
der ligner virkeligheden, men alligevel ik-
ke. Filmens egentlige tema er tiden, der
former mennesker. Det er ganske banalt
og slet ikke ret dramatisk, men filmen le-
ver i alle øjeblikke, og Linklater har begået
et mesterværk – meget bedre end trilogi-
en, hvis man tør sammenligne. Filmen er
også minimalistisk på trods af dens læng-
de. Den er et stykke liv, der opruller sig for
ens øjne – gribende i hvert minut. lg.

[7] CAMP X-RAY
USA 2014
Instr. og manus: Peter Sattler Medv: Kri-
sten Stewart, Peyman Moaadi, Julia Duffy,
John Carroll Lynch Udl: Filmbazar Læng-
de: 117 Prem: 15/1 2015
Format: DCP

Den rodløse, unge kvinde Cole lader sig
hverve i håbet om at blive sendt til Irak el-
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ler Afghanistan. Hun ender som vagt på
den omstridte fangebase Guantanamo
Bay, hvor de mandlige soldater ikke just
behandler deres kvindelige kolleger med
fløjlshandsker. Cole får for alvor proble-
mer med etikken og sine arbejdsgivere,
efter at hun udvikler et venskab med én af
de indsatte, den belæste Ali. Kristen Ste-
wart viser yderligere talent og overbevi-
ser både som utilnærmelig soldat og et
kontakthungrende menneske. Som kritik
af Guantanamo-basen tilføjer Camp X-
Ray ikke noget nyt, men den er alligevel
værd at se for sit stærke karakterstudie i to
personer, der føler sig fanget på hver sin
side af den metaldør, der gør den største
forskel. pj.

[8] DEN USYNLIGE KVINDE
THE INVISIBLE WOMAN. Storbritannien 
2013
Instr: Ralph Fiennes Manus: Abi Morgan,
Claire Tomalin Medv: Ralph Fiennes, Feli-
city Jones, Kristin Scott Thomas, Tom Hol-
lander Udl: Camera Film Længde: 111
Prem: 9/10 2014
Format: DCP

Ralph Fiennes har instrueret og spiller
selv den mandlige hovedrolle i dette dra-
ma om den i forvejen gifte, stærkt fetere-
de og uhyre forfængelige forfatter
Charles Dickens’ erotiske betagelse af
den unge, smukke og talentløse skuespil-
lerinde Nelly Ternan (Felicity Jones). Ivrigt
støttet af Nellys mor (Kristin Scott Tho-
mas) og på trods af hustruens (Joanna
Scanlan) fortvivlelse etableres et ’hem-
meligt’, men passioneret forhold mellem
den halvgamle mand og d purunge kvin-
de midt i forstillelsernes victorianske Eng-
land, hvor begge er fanget mellem liden-
skab og borgerlig velanstændighed. Det
er set og hørt før, og Fiennes’ film er en ny-
delig, seværdig og velspillet periodefilm
af den klassiske, britiske slags, men den
bliver aldrig helt det gribende drama, den
aspirerer til. aj.

[9] DER KREIS
Schweiz 2014
Instr. og manus: Stefan Haupt Medv: Ba-
bett Arens, Aaron Hitz, Martin Hug, Mat-
thias Hungerbühler Udl: Reel Pictures
Længde: 102 Prem: 12/2 2015
Format: DCP

Zürich var fra tiden før Anden Verdens-
krig et paradisisk tolerant sted for seksu-
elle minoriteter. Tyske homoseksuelle,
der var kriminaliserede derhjemme, val-
fartede over grænsen for at slå sig løs.
"Der Kreis" er navnet på et schweizisk ho-
momagasin, der blev udgivet fra 1932 til
1967. Filmen fortæller i en dokudramatisk
form historien om parret Ernst og Röbi,
der møder hinanden gennem den under-
grundsaktivitet, der opstår omkring bla-
dets redaktion. Det er ikke nemt at være
homoseksuel i 1950’ernes Schweiz, selv-
om det ikke her er forbudt ved lov. Der
Kreis er en universel fortælling om kam-
pen for rettigheder, kærlighed og accept.
Det er en samfundsmæssigt vigtig film,
men også en medrivende beskrivelse af

kærligheden. Man må håbe på at filmen
også har et publikum udenfor ’kredsen’.

pj.

[10] DET ANDET LIV
Danmark 2014
Instr: Jonas Elmer Manus: Marie Høst An-
dersen, Jonas Elmer, Rune Tolsgaard
Medv: Karen Rosenberg, Bo Carlsson, Uf-
fe Rørbæk Madsen, Claire Ross-Brown,
Thomas Ernst, Rune Tolsgaard, Sarah Grü-
newald, Dar Salim, Petrine Agger, Mia Jex-
en-Nielsen, Sofie Gråbøl, Stefan Pagels
Andersen Udl: Filmcompagniet Læng-
de: 102 Prem: 7/8 2014
Format: DCP

Jonas Elmers stilfærdige drama er fortalt
uprætentiøst og ekstremt følsomt. Fil-
men fortæller reelt tre historier, der alle
handler om mennesker med rod i følel-
ses- og kærlighedslivet – nogle alvorlige-
re og med større konsekvenser end an-
dre, men alle stikker dybt og spiller en rol-
le for deres fortsatte liv. På sin egen måde
ender de tre historier med at gå op i en
højere helhed, fordi Jonas Elmer har et
smukt overordnet følelsesmæssigt sigte,
og hele filmen gør et stort indtryk. oc.

[11] DET ER ALDRIG FOR SENT
AND SO IT GOES. USA 2014
Instr: Rob Reiner Manus: Mark Andrus
Medv: Michael Douglas, Diane Keaton,
Sterling Jerins, Frances Sternhagen Udl:
Scanbox Længde: 94 Prem: 4/9 2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Michael Douglas spiller en sur gammel
ejendomsmæglerbørste, der forventer at
kunne tilbringe sin pensionisttilværelse
for sig selv og i fred. Han får dog en ny di-
mension i tilværelsen, da han meget mod
sin vilje i nogle uger får ansvaret for sit
barnebarn. Og mødet med en excentrisk
jævnaldrende sangerinde (Diane Keaton)
får ham også på andre tanker og danner
grundlag for en uventet romance. En ret
banal seniorkærlighedshistorie. oc.

[12] DET STORE STILEHÆFTE – 
KRIGSDAGBOGEN
A NAGY FÜZET. Ungarn 2013
Instr: János Szász Manus: János Szász,
Andras Szekér Medv: László Gyémánt,
András Gyémánt, Piroska Molnár, Ulrich
Thomsen, Ulrich Matthes, Gyöngyver
Bognar Udl: Miracle Film Længde: 113
Prem: 16/4 2014
Format: DCP, DVD

’Krigsdagbogen’, som er blevet den lov-
ligt tydelige undertitel på denne ungar-
ske filmatisering af første del af Agota Kri-
stofs prisbelønnede romantrilogi, er en
allegorisk beretning om, hvordan krig
forhærder hjertet, også hos børn, og den
ligger som sådan i forlængelse af en ræk-
ke film de senere år om krigsbørns vilkår.
Filmen foregår i Ungarn i de sidste måne-
der af 2. Verdenskrig og fokuserer på to
brødre, spillet af András og Lászlo
Gyémánt, som under indtryk af det
tvungne ophold hos en brutal, alkoholi-

seret bedstemor udvikler sig til små so-
ciopater, der træner sig i at udholde smer-
te, kulde og frygt ved at slå hinanden med
bælter, rulle sig i sne, sulte og opholde sig
udendørs under luftangreb, og som på
den fraværende soldater-fars opfordring
dagligt fører systematisk dagbog over
deres groteske oplevelser, heraf filmens
titel. Ledsaget af høj slasher-musik og ud-
fordrende kameravinkler følges drenge-
nes udvikling gennem en række møder
med en afstumpet omverden (herunder
en pædofil nazi-officer, glimrende spillet
af Ulrich Thomsen), som de skiftevis ud-
nytter og afstraffer i overensstemmelse
med det forskruede moralske kompas,
svigt, tæv og afsavn indgivet dem. Janós
Százs filmatisering af Kristofs rystende ro-
man er opfindsom og kompetent uden at
være noget mesterværk og bestemt se-
værdig. aj.

[13] DIPLOMATI
DIPLOMATIE. Frankrig 2014
Instr: Volker Schlöndorff Manus: Cyril
Gely Medv: André Dussollier, Niels Are-
strup, Burghart Klaußner, Robert Stadlo-
ber Udl: UIP Længde: 88 Prem: 16/10
2014
Format: Blu-ray, DVD

Den tyske veteran, Volker Schlöndorff,
har forestået denne fine og meget spæn-
dende franske filmatisering af Cyril Gelys
højt berømmede skuespil fra 2011, der er
en både fascinerende og stærk fortælling
om mødet mellem to mænd i Paris i
august 1944. Det er mødet mellem en
tysk general, der er øverstbefalende over
Paris under den tyske besættelse, og en
fransk diplomat. Generalen skal effektue-
re Hitlers beslutning om at udslette Paris.
Sprængstoffet er anbragt således, at ge-
neralen blot skal give ordren. Generalen
er bevidst om sin pligt, men samtalen
med diplomaten får ham til at vakle i tro-
en. oc.

[14] DON FABIJANS 
BEKENDELSER
SVECENIKOVA DJECA. Serbien 2013
Instr: Vinko Bresan Manus: Vinko Bresan,
Mate Matisic Medv: Kresimir Mikic, Niksa
Butijer, Marija Skaricic, Inge Appelt Udl:
Reel Pictures Længde: 93 Prem: 24/7
2014
Format: DCP

Den anerkendte kroatiske instruktør
Vinko Bresan har lavet denne bagatel om
en ny præst, der kommer til en lille ø og
ser sig kaldet til at gøre noget ved den la-
ve fødselsrate. I fuld overensstemmelse
med den katolske kirkes holdning til præ-
vention, men nok ikke helt med dens mo-
ral i øvrigt allierer han sig med kioskeje-
ren, der sælger kondomer i stor stil, og
prikker huller i gummiet for at øge børne-
tallet. Forehavendet er en succes, men får
utilsigtede konsekvenser, når babyer vi-
ser sig uvelkomne, eller når komplicerede
faderskabssager skal afgøres. Plottet i
denne ellers til tider ganske morsomme
komedie er for tyndt til at holde hele ve-
jen så meget desto mere, som filmen ikke
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helt vil vedgå sig sin kritik af den katolske
kirkes dobbeltmoral. aj.

[15] EN CHANCE TIL
Danmark 2015
Instr: Susanne Bier Manus: Anders Tho-
mas Jensen Medv: Nikolaj Coster-Wald-
au, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Lyk-
ke May Andersen, Maria Bonnevie, Peter
Haber, Ewa Fröling, Kirsten Lehfeldt, Tho-
mas Bo Larsen, Bodil Jørgensen, Charlot-
te Fich Udl: Nordisk Film Længde: 103
Prem: 15/1 2015
Format: DCP

Efter fejlskuddet Serena er Susanne Bier
tilbage på et lidt mere sikkert spor med
endnu et følelsesfortættet dansk drama,
der har titlen En chance til. Betjentene An-
dreas og Simon kaldes ud til junkierne
Tristan og Sannes lejlighed. Synet af par-
rets vanrøgtede baby, der ligger smurt
ind i sit eget søle, får noget til at slå klik i
Andreas. Da hans eget spædbarn pludse-
lig holder op med at trække vejret stjæler
han junkiebarnet og udgiver det for at
være sit eget, for at hans skrøbelige kone,
Anne, ikke skal gå i panik.

En chance til en af Biers og Anders Tho-
mas Jensens mærkeligste og svageste
film. Susanne Bier har oftest noget på
hjerte, for hun vil noget med sine film, og
det skal man være taknemmelig for. Her
lykkes det bare ikke for hende at gribe
chancen for at omforme ideen om et mo-
ralsk dilemma til et troværdigt biograf-
drama. pj.

[16] EN DU ELSKER
Danmark 2014
Instr: Pernille Fischer Christensen Ma-
nus: Kim Fupz Aakeson, Pernille Fischer
Christensen Medv: Mikael Persbrandt,
Trine Dyrholm, Birgitte Hjort Sørensen,
Sofus Rønnov Udl: Nordisk Film Længde:
95 Prem: 24/4 2014
Format: DCP

Thomas Jacob er rockstjerne af den mør-
ke Leonard Cohenske kaliber, og han ven-
der nu hjem fra Los Angeles for at indspil-
le et nyt album i Danmark. Han har lagt
misbrug bag sig og han vil nu kun musik-
ken. Men han bliver i Danmark konfron-
teret med datteren Julie, som han aldrig
har taget sig af. Da hun skal på afvænning,
efterlader hun sin 11-årige søn Noa hos
ham. Thomas, som aldrig har følt noget
virkeligt og da slet ikke ansvar for noget
som helst, skal så finde ud af at tage sig af
det lukkede og gammelkloge barnebarn.
Det gør han så modvilligt, og så sker der
langsomt noget med ham. Historien ly-
der og er egentlig også ganske banal,
Men som altid leverer Mikael Persbrandt
bevægende øjeblikke som Thomas, når
han er på, selvom han ikke kan siges at
synge overbevisende. Man kan også se
filmen for dens æstetisk smukke mørke
billeder og ægte spil hos alle bl.a. danske
Trine Dyrholm. Filmen har også en mora-
le: man kan som voksen måske give styr-
ke til et barn, også den styrke man aldrig
selv har fået fra nogen – og det er jo op-
løftende. lg.

[17] EN DUE SAD PÅ EN GREN OG 
FUNDEREDE OVER 
TILVÆRELSEN
EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH FUNDE-
RADE PÅ TIL .... Sverige 2014
Instr. og manus: Roy Andersson Medv:
Holger Andersson, Nils Westblom Udl:
Camera Film Længde: 101 Prem: 12/3
2015
Format: DCP

Sam og Jonathan er omrejsende sælgere
i spøg og skæmt. Deres afsætning af gri-
nepuder, latexmasker og vampyrgebisser
er dog forsvindende lille, og de to herrer
ser heller ikke ud til at have smilet i årevis.
På deres tur rundt til diverse skyldnere
møder duoen en broget række eksempla-
rer af homo sapiens, som alle må forholde
sig til hverdagens mere eller mindre ab-
surde genvordigheder. En due sad på en
gren er den sidste film i trilogien, som be-
gyndte med Sange fra anden sal (2000) og
forsatte med Du levende (2007). Filmen er
en mildt misantropisk satire over ked-
somheden i Sverige, men der er også bå-
de smukke og vittige passager. Alt er ved
det gamle i Roy Anderssons seneste film,
og det er fremragende. pj.

[18] ENOUGH SAID
USA 2013
Instr. og manus: Nicole Holofcener
Medv: James Gandolfini, Julia Louis-
Dreyfus, Catherine Keener, Toni Collette,
Ben Falcone Udl: Camera Film Længde:
93 Prem: 26/06 2014 Format: DCP

Filmens titel er vigtig, for det er, hvad to
kvinder fortæller hinanden om mænd –
og så alligevel ikke fortæller, der er om-
drejningspunktet for den charmerende
romantiske komedie. Historien er enkel:
to midaldrende singler Eva og Albert mø-
der hinanden til en fest og begynder at
ses. Ved samme fest bliver Eva veninde
med Marianne, som disker op med den
ene historie efter den anden om sin eks-
mand og især hans mangler. Eksmanden
er selvfølgelig Albert, og spørgsmålet er
nu, om Eva skal bruge Mariannes erfarin-
ger med ham i sit forhold til Albert? Hvor-
dan hun håndterer dette, må man selv se.
Instruktøren Nicole Holofcener har ofte
arbejdet sammen med Woody Allen, hvil-
ket ses ved den vægt der lægges på nær-
vær, dialog, timing og fremstillingen af
menneskelig kantethed. Den nu afdøde
James Gandolini spiller genert charme-
rende overfor Julia Louis-Dreyfuss, der
trods sin komikerbaggrund virker ægte
og sød. Det er nærmest en sitcom, men
man er godt og begavet underholdt. lg.

[19] ET HUS I MAROKKO
ROCK THE CASBAH. Frankrig 2013
Instr. og manus: Laïla Marrakchi Medv:
Omar Sharif, Morjana Alaoui, Nadine La-
baki, Lubna Azabal Udl: Miracle Film
Længde: 100 Prem: 3/7 2014
Format: DCP

Vi er i Marokko i Tanger, hvor fem kvinder,
en hustru, en husholderske og tre døtre er

alene tilbage efter familiepatriarken
Mouley Hassans død. Vi følger familien i
de tre dage, man efter muslimsk skik skal
holde sorg, og vi er vidne til, at skeletterne
formelig vælter ud af skabene. Den yng-
ste datter Sofia er hende, der har forladt
Marokko og tilsyneladende har lagt den
marokkanske muslimske kultur bag sig til
fordel for et selvstændigt liv som skue-
spillerinde og hustru i USA. Den ældste
Kenza er den konservative skolelærer, der
er forblevet tro mod faderens traditionel-
le normer. Den mellemste søster Miriam
er en overfladisk og pseudoemanciperet
muslimsk kone, der keder sig på trods af
brystimplantater og smart modetøj. Det
slår gnister, når søstrene og ikke mindst
moderen snakker sammen. Filmen for-
tælles behændigt af den afdøde far – lunt
spillet af Omar Sharif, der stadig er en flot
mand. Det er en både munter og ond-
skabsfuld komedie, men også en trage-
die, når de fortrængte sandheder kom-
mer for dagen. Et almenmenneskeligt
kulturmøde. lg.

[20] FADING GIGOLO
USA 2014
Instr. og manus: John Turturro Medv:
John Turturro, Woody Allen, Sharon Sto-
ne, Sofía Vergara, Vanessa Paradis, Liev
Schreiber, Bob Balaban Udl: Film-
compagniet Længde: 98 Prem: 8/5 2014
Format: DCP

En enkel og ganske charmerende new-
yorkerkomedie om en falleret boghand-
ler (Woody Allen), der sikrer sig en til-
trængt indkomst gennem lidt primitivt
alfonseri, da han overtaler en ven, en mid-
aldrende gigolo og deltidsbutiksekspedi-
ent (John Turtorro), til at sælge sine fær-
digheder til en velhavende og smuk mid-
aldrende hudlæge (Sharon Stone).
Forretningen udvikler sig, men komplice-
res, da han oprigtigt forelsker sig i en kun-
de, en yngre rabbinerenke (Vanessa Para-
dis), der også opvartes af en lokal politi-
betjent (Liev Schreiber). Filmen er fortalt i
sit eget kunstnerisk-poetiske univers, og
det er ganske enkelt godt selskab. oc.

[21] FASANDRÆBERNE
Danmark 2014
Instr: Mikkel Nørgaard Manus: Nikolaj
Arcel, Rasmus Heisterberg efter forlæg af
Jussi Adler Olsen Medv: Nikolaj Lie Kaas,
Fares Fares, Johanne Louise Schmidt, Da-
nica Curcic, Sarah-Sofie Boussnina Udl:
Nordisk Film Længde: 12 Prem: 2/10
2014
Format: DCP

Carl (Nikolaj Lie Kaas) og Assad (Fares Fa-
res) fra Afdeling Q, som vi kender fra den
fine filmatisering af Jussi Adler-Olsens
’nordic noir’-krimi ’Kvinden i bure er her
tilbage for at udforske et bestialsk dob-
beltmord på et tvillingepar i 1994, inspi-
reret af et 20 år gammelt nødopkald fra
den subsistensløse Kimmie (Sarah-Sofie
Boussnina). Den samme Kimmie er for-
svundet fra jordens overflade og jagtes
en del af filmen af den notorisk vrantne,
småalkoholiske og eksistentielt udfordre-
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de Carl. I modsætning til Kvinden i buret
ved publikum i Mikkel Nørgaards filmati-
sering af Fasandræberne langt mere om
de oprindelige begivenheder end politi-
et, hvilket giver anledning til at udforske
det kostskolemiljø og den forsvundne
Kimmies forhistorie med rigmandssøn-
nen Ditlev Pram (Pilou Asbæk), der spiller
en betydelig rolle for mordet. Disse flash-
backs bliver filmens akilleshæl – den al-
drig bliver rigtig spændende. Dertil er
dens (og romanforlæggets) klichefyldte
billede af degenererede overklasseløgs
afstumpede skalten med andres liv alt for
forudsigeligt. aj.

[22] FORCE MAJEURE
Sverige 2014
Instr. og manus: Ruben Östlund Medv:
Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli,
Clara Wettergren, Vincent Wettergren
Udl: Øst for Paradis Længde: 118 Prem:
11/12 2014
Format: DCP

Svenskerne har før lavet film om turistre-
jser, men Ruben Östlands Force majeure er
milevidt fra de gængse fjollede folkeko-
medier, selvom den er ustyrligt morsom.
Östland analyserer vore kønsrolleopfat-
telser ved at lade Tomas (Johannes Kuhn-
ke) på kujonagtig vis gribe sin mobil og
stikke af, da en lavine truer med at udryd-
de hans ferierende familie, konen Ebba
(Lisa Loven Kongsli) og børnene Harry og
Fanni (Clara og Vincent Wettergren), der
spiser morgenmad på skisportshotellets
lækre terrasse med udsigt til bjergene og
altså en masse sne. Efterfølgende benæg-
ter skaffe- og arbejdsdyret Tomas imidler-
tid hårdnakket Ebbas bitre anklager om,
at han har svigtet sit ansvar og reddet sig
selv og I-Phonen fremfor familien, og fil-
men udforsker begavet og meget mor-
somt forholdet mellem kontrolleret og
ukontrollabel natur, både indre og ydre,
og spørgsmålet om, hvorvidt det er mu-
ligt at holde ferie fra kønsrollekonventio-
nerne, når det passer en. En herlig og
stærkt anbefalelsesværdig komedie om
tykkelsen på civilisationens fernis. aj.

[23] FORELSKET I NEW YORK
BEGIN AGAIN. USA 2013
Instr. og manus: John Carney Medv: Kei-
ra Knightley, Heilee Steinfeld, Mark Ruffa-
lo, Catherine Keener, Adam Levine Udl:
Filmcompagniet Længde: 104 Prem: 31/
7 2014 Format: DCP

Keira Knightley spiller følsomt og medri-
vende Greta, der efter at være blevet svig-
tet af den kæreste, hun var rejst til New
York med for at dyrke fælles musikalske
ambitioner og passioner, møder Dan
(Mark Ruffalo), med hvem hun opbygger
et nært og følsomt musikalsk kærligheds-
fællesskab, der stikker dybere end det for-
rige. oc.

[24] FOXCATCHER
USA 2014
Instr: Bennett Miller Manus: E. Max Frye,
Dan Futterman Medv: Steve Carell, Chan-

ning Tatum, Mark Ruffalo, Vanessa Red-
grave, Anthony Michael Hall Udl: UIP
Længde: 129 Prem: 15/1 2015
Format: Blu-ray, DVD

Ganske interessant, men også lang og lidt
kedelig film om en excentrisk rigmand,
der ønsker at finansiere og dyrke det bry-
delandshold, der skal vinde OL-medaljer
og give ham hæder og ære. Hans motiver
er tvetydige – vil han projicere sine egn
mislykkede ambitioner over på sine unge
sportsmænd? Er han erotisk besat af sin
stjerne, Mark Schultz, som han viser sær-
lig omsorg og forsøger at fremstå som en
fadererstatning for? Dramaet har dybder,
der dog ikke bliver fuldt forløst, men
Steve Carell som rigmanden og Channing
Tatum som Mark Schultz yder spænden-
de og hemmelighedsfulde præstationer.

oc.

[25] FØR VINTERKULDEN
AVANT L’HIVER. Frankrig 2013
Instr. og manus: Philippe Claudel Medv:
Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, Leïla
Bekhti, Richard Berry Udl: Miracle Film
Længde: 103 Prem: 30/10 2014
Format: DCP, DVD

Den succesrige neurokirurg Paul lever
højt på strå med sin smukke kone, Lucie.
Et møde med en tidligere patient, den un-
ge kvinde Lou, trækker dog tæppet væk
under idyllen. Paul mærker midtlivskrisen
kradse, og han falder for fristelsen til at
indlede en affære med Lou, selv om no-
get tyder på, at hun ikke helt er dén, som
hun udgiver sig for. Før vinterkulden er ik-
ke helt, hvad man tror den vil være, lige-
som heller ikke alting er i filmens univers,
som karaktererne tror. Filmen har flere lig-
hedspunkter med Michael Hanekes
Skjult. Før vinterkulden skildrer hvad der
sker når vi glemmer at leve, glemmer at se
– os selv og hinanden. Philippe Claudel
formår at gøre ægteskabelig tomgang
spændende som en god thriller i fortæt-
tet psykodrama. pj.

[26] GENSYNET
ÅTERTRÄFFEN. Sverige 2013
Instr. og manus: Anna Odell Medv: San-
dra Andreis, Kamila Benhamza, Anders
Berg, Jimmy Carlberg Udl: Camera Film
Længde: 88 Prem: 1/5 2014
Format: DCP

Performancekunstneren Anna Odell har
med den prisbelønnede Gensynet skabt
en interessant parafrase på den moderne
dokumentarfilm, en film, der med ud-
gangspunkt i en fiktiv jubilæumsfest ud-
forsker mobning i skolen og dens betyd-
ning for ofrene såvel som udøverne. Efter
den iscenesatte ’fest’, hvor hun, ofret, tog
raffineret hævn over mobberne, spillet af
skuespillere, ved i detaljer at beskrive sine
lidelser, opsøger Odell ’virkelighedens’
mobbere og viser dem filmen og udfor-
drer dem til at forklare sig. Svarene er tve-
tydige som filmen, der efterlader tilskue-
ren usikker på, hvor grænsen mellem fik-
tion og fakta går, men også en lektion i
børns grusomhed og voksnes evne til for-

trængning. Filmen er til tider tå-krum-
mende pinlig, men væsentlig i sin belys-
ning af undertrykkelsens og fornedrel-
sens mekanismer, og det ubehag, man
kan føle som tilskuer, skyldes netop gen-
kendeligheden. aj.

[27] GETT
Israel 2014
Instr. og manus: Ronit Elkabetz, Shlomi
Elkabetz Medv: Simon Abkarian, Gabi
Amrani, Dalia Beger, Shmil Ben Ari Udl:
Øst for Paradis Længde: 115 Prem: 5/3
2015
Format: DCP

Gett er det jødiske ord for skilsmisse. Fil-
men skildrer det absurde system, man må
igennem hvis man ønsker skilsmisse i Is-
rael. Et system, der med alle midler synes
at arbejde imod dette ønske. Denne film
viser en daglig begivenhed i Israel i dag,
men som ingen før har set: det indre af en
religiøs domstol under en skilsmisseret-
sag – og det serveres med både retfærdig
harme, glimt af humor og fortættet
spænding. Gett er et retssalsdrama i
strengeste forstand. Bortset fra et par op-
hold i ventesalen forlader kameraet ikke
retslokalet i samfulde 115 minutter. Det
føles selvfølgelig langstrakt og indeluk-
ket, efterhånden som måneder bliver år.
Men man mærker effektivt frustrationen,
og iltfattigt bliver det ikke, når tempera-
menter slår gnister, fælder sættes og re-
toriske dueller udkæmpes. Gett er en an-
derledes skilsmissefilm. pj.

[28] HELI
Mexico 2013
Instr. og manus: Amat Escalante Medv:
Armando Espitia, Andrea Vergara, Linda
González Udl: Øst or Paradis Længde:
105 Prem: 8/5 2014
Format: DCP

Filmen fortæller historien om den 17-åri-
ge dreng Heli, der lever sammen med sin
far, lillesøster, kone og deres nyfødte søn
i en lille landsby i Mexico. Hverdagen går
sin stille gang med skiftehold på den lo-
kale bilfabrik. Lillesøster Estela på 12 år er
hemmeligt kæreste med Beto, som med
sine 17 år er meget ældre end hende. Beto
foreslår at de stikker af og gifter sig, og da
han en dag under sin optræning som ka-
det i en anti-narkoenhed af hæren finder
to poser skjult kokain, snupper han dem,
for at sikre en fremtid for ham og Estela.
Men det er svært at skelne narkofolk, po-
liti og soldater fra hinanden og tyveriet
får snart helt andre, fatale følger for alle
omkring ham.

Mexicanske Amat Escalante vandt for-
tjent instruktørprisen i Cannes for sit rå
krimidrama Heli. Det er en deprimerende,
spiddende samfundskritisk historie om
uvidenhedens vold – vist i billeder, som
man aldrig har set helt sådan før Heli er en
kølig, langsomt gribende og sindssygt
voldelig film, der via den stærke indlevel-
se i sine spøjse karakterer dyrker og ud-
stiller håbløsheden og volden, den mørke
side af alle de ting, som Estela artigt lærer
i skolen. pj.
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[29] HUMAN CAPITAL

Italien 2013
Instr: Paolo Virzì Manus: Paolo Virzì efter
roman Steve Amidon Medv: Fabrizio
Bentivoglio, Matilde Gioli, Valeria Bruni
Tedeschi, Guglielmo Pinelli Udl: Scanbox
Længde: 111 Prem: 20/11 2014
Format: DCP, DVD

Filmen foregår egentlig i Connecticut,
men den italienske instruktør Polo Virzi
har behændigt henlagt den til et fi-
nanskriseramt Norditalien. Filmen be-
gynder faktisk som en slags neo-noir
mordgåde film, da en cyklist bliver ramt af
en flugtbilist. Hvem sad bag rattet, vil vi
gerne vide? Men filmens anliggende er
ikke bare at fortælle denne krimihistorie,
men at spidde den italienske overklasse –
og ja, også såmæn middelklassen, så de
udstilles i al deres grådighed og ansvars-
løse jagt på magt og penge. Der er hele
tre historier i filmen, der er ganske fikst
skruet sammen, men fordi tilværelsen for
alle – ja næsten alle involverede er trist og
tom, kedsommelig og meningsløs, bliver
man træt af den forudsigelighed og ud-
vendighed filmen rummer. Der er næsten
intet håb, og filmen vandt da heller ikke
en Oscar for bedste ikke-amerikanske
film. Det kan man bestemt godt forstå.

lg.

[30] HUNDREDEFODSREJSEN
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY. USA 
2014
Instr: Lasse Hallström Manus: Steven
Knight, Richard C. Morais Medv: Helen
Mirren, Om Puri, Manish Dayal, Charlotte
Le Bon Udl: Nordisk Film Længde: 122
Prem: 11/9 2014
Format: DCP

I en lille fransk landsby vil en indisk familie
skabe en restaurant for den ypperste in-
diske kogekunst. Det huer ikke naboen,
Mallory (Helen Mirren), der driver byens
Michellin-stolthed med de fineste fran-
ske madtraditioner. Chikane og uhøflig-
heder florerer, inden der opstår forståel-
se, venskab – og lidt kærlighed. En enkel,
jævn og ganske underholdende flink ko-
medie. oc.

[31] I AM HERE
Tyskland 2015
Instr. og manus: Anders Morgenthaler
Medv: Kim Basinger, Jordan Prentice, Se-
bastian Schipper, Peter Stormare Udl:
Nordisk Film Længde: 97 Prem: 6/1 2015
Format: DCP

Den kvindelige direktør Maria har succes
i erhvervslivet, men hendes største drøm
forbliver uden for rækkevidde - nemlig at
stifte familie. Efter en række ufrivillige
aborter må hendes læge konstatere, at
Maria er blevet for gammel til at sætte
børn i verden. Nyheden driver Maria ud i
en desperat plan, hvor hun tager bestik-
kelse og kidnapning i brug for at udleve
sin drøm om moderskabet. Ingen ringere
end Kim Basinger spiller hovedrollen som
den velhavende forretningskvinde Maria,

der roder sig ud i dramatiske omstændig-
heder, da hun efter endnu en ufrivillig
abort er blevet erklæret ufrugtbar. Med I
Am Here udforsker Anders Morgenthaler
en magisk socialrealisme, men han finder
ikke balancen – han skulle måske i stedet
have troet på magien i en mere jordbun-
den historie og i de to hovedrollers solide
skuespillerpræstationer. pj.

[32] IDA
Polen 2013
Instr: Pawel Pawlikowski Manus: Pawel
Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz, Rebec-
ca Lenkiewicz Medv: Agata Kulesza, Aga-
ta Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jer-
zy Trela Udl: Camera Film Længde: 82
Prem: 27/11 2014
Format: DCP

Denne polske film er intet mindre end en
poetisk filmperle, der helt fortjent fik pal-
merne som bedste ikke-amerikanske
film. Historien udspiller sig i 1960ernes
hvor Anna, der har mistet sine forældre
under 2. verdenskrig og derfor er vokset
op i et kloster, gør sig klar til at aflægge
det endelige nonneløfte. Inden det skal
hun dog opsøge sin eneste og sidste nu-
levende slægtning for at være helt klar til
at tage afsked med verdenen uden for
klosteret mure. Hendes tante Wanda le-
ver et liv i overhalingsbanen med druk og
mænd for at dulme indtrykket af den vir-
kelighed, som hun som dommer må del-
tage i. Hun er fuldkommen uden illusio-
ner om livet, og hun fortæller Anna, at
hun i virkeligheden er Ida, og at hendes
forældre var jøder udryddet af Hitler.
Sammen tager de dog på en slags erin-
dringsrejse for at finde forældrenes grave.
Det har de brug for. Men er den virkelig-
hed, som Anna/Ida møder uden for klo-
steret også noget, hun mener, er bedre
end den verden, hun kender? Man må se
filmen for at finde ud af det. Filmen er
sort-hvid og i det kvadratiske Academy
format, og den leder os både gennem
Idas blik og de kuldslåede billeder ind i
den virkelighed, som måske er noget for
Ida. Filmen er både en polsk vinterrejse
og en roadmovie samt en fremragende
æstetisk og kunstnerisk oplevelse. Det er
hvad man vil kalde en "lille" stor film, der
rummer det hele. lg.

[33] INUK
Grønland 2010
Instr: Mike Magidson Manus: Ole Jørgen
Hammeken, Jean-Michel Huctin Medv:
Gaba Petersen, Knud Therkielsen, Ole Jør-
gen Hammeken, Rebekka Jørgensen Udl:
Camera Film Længde: 90 Prem: 25/12
2014
Format: DCP

Dette er en prisbelønnet coming-of-age
skildring af den socialt udsatte og rodløse
hovedperson Inuks tilbagevenden til den
afdøde fars fangertilværelsen nord for
polarcirklen efter at have vansmægtet i
Nuuk hos en brutal stedfar og en alkoho-
liseret mor. Der kobles undervejs passen-
de doser klimakrise og kulturkritik på den
skildring af et modsætningsfyldt moder-

ne Grønland, som Inuk må finde sin rolle
i. Filmen er smukt fotograferet og ud-
mærket spillet af amatørskuespillerne,
men balancerer på en knivsæg mellem
berettiget civilisations- og modernitets-
kritik og back-to-nature-klicheer. aj.

[34] JEG ER STADIG ALICE
STILL ALICE. USA 2014
Instr. og manus: Richard Glatzer, Wash
Westmoreland Medv: Julianne Moore,
Kristen Stewart, Alec Baldwin Udl: Film-
compagniet Længde: 99 Prem: 5/3 2015
Format: DCP

Alice Howland (Moore) er lingvistikpro-
fessor, lykkeligt gift og har tre voksne
børn med sin mand. Under en forelæs-
ning begynder hun at glemme ord, og
hun finder efterfølgende ud af at hun vi-
ser tidlige tegn på Alzheimers. Nu bliver
både Alices familie og ikke mindst hendes
selvforståelse prøvet til det yderste. Juli-
anne Moore vandt fortjent for første gang
en Oscar for Jeg er stadig Alice hvor hun får
historien om en kvinde med præsenil Alz-
heimers til at blive meget mere end et
diagnosedrama. Det er det rene horror at
se Moores ansigt bevæge sig fra det le-
vende og engagerede til det fraværende
og blanke, mens lyset gradvis slukkes i
hendes øjne, og folk begynder at tale om
hende, som om hun ikke er der. Man for-
nemmer ikke mindst den utrolige spænd-
vidde i hendes præstation, når Alice i en af
filmens stærkeste scener konfronteres
med en video, hvor hendes tidligere jeg
nøgternt har lagt planer for sit senere
selv. Der spilles fremragende i alle roller,
dog kunne man godt forvente, hvordan
Alices sygdom takles af børnene. Fremra-
gende film. pj.

[35] JOE
USA 2013
Instr: David Gordon Green Manus: Gary
Hawkins Medv: Nicolas Cage, Tye She-
ridan Udl: Miracle Film Længde: 117
Prem: 21/8 2014
Format: DCP

Nicholas Cage, der har spildt sit betydeli-
ge talent på en endeløs række af ligegyl-
digheder, har i denne film af David Gor-
don Green for en gangs skyld fået en rolle
med bid i som den fraskilte, tidligere straf-
fede og nu alkoholiserede skovarbejder,
der i den unge Gary (Tye Sheridan) med
den brutale far og kuede familie møder
en beslægtet sjæl, og i den betændte og
voldelige og ret klichefyldt beskrevne
sydstatsprovins etablerer en slags far-
søn-forhold, der for en tid holder dem
begge oppe. Både Cage og Sheridan spil-
ler glimrende i dette ganske veldrejede,
om end til tider overtydelige drama. aj.

[36] KAPGANG
Danmark 2014
Instr: Niels Arden Oplev Manus: Bo Hr.
Hansen Medv: Villads Bøye, Anders W.
Berthelsen, Frederik Winther Rasmussen,
Kraka Donslund Nielsen Udl: Nordisk Film
Længde: 108 Prem: 28/8 2014
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Format: DCP

Vi er i 1976 i Sdr. Omme, hvor Martin skal
konfirmeres. Så dør hans mor af kræft, og
verden ramler sammen, især for faderen,
som altid godmodigt slattent spillet af
Anders W Berthelsen. Morten må selv kla-
re alt: indkøb, bordplan til konfirmatio-
nen og pubertetens seksuelle dilemma-
er: Kristine og/eller Kim. Kapgang er byg-
get på en erindringsroman af Morten
Kirkskov med manuskript af Bo Hr. Han-
sen, som leverer uforglemmelige one-li-
nere. Filmen er Arden Oplevs bedste, og
selvom den både kan karakteriseres som
mainstream underholdning og en feel-
good film om ungdomslivets vanskelig-
heder og voksenlivets kommen til kort –
er den charmerende, vedkommende og
dejlig. Kapgang er en meget akavet sport,
og ligegyldigt om man bevæger sig do-
vent luntende eller hurtigt lynluntende
ser det latterligt ud, når man bevæger sig,
uden at fødderne slipper jorden. Det er
derfor filmens tematiske metafor, og bå-
de tøj, musik og scenografi er autentisk
70er stil. Man bliver både rørt og glad af at
se denne filmiske dannelseshistorie. lg.

[37] KORSVEJEN
KREUZWEG. Tyskland 2014
Instr: Dietrich Brüggemann Manus: An-
na Brüggemann, Dietrich Brüggemann
Medv: Lucie Aron, Michael Kamp, Moritz
Knapp, Birge Schade Udl: Camera Film
Længde: 107 Prem: 19/3 2015
Format: DCP

Maria er 14 år og står foran at skulle kon-
firmeres. Hendes familie er en del af et
stærkt troende, katolsk samfund. Hendes
far står i skyggen af morens strengt religi-
øse opdragelse, mens hendes lillebror
forbliver umælende. Maria er fanget mel-
lem to verdener: Hun lever sin hverdag i
den moderne verden med alle dennes fri-
stelser, men hendes hjerte tilhører Jesus
og hun er meget modtagelig overfor
præstens ord og formaninger til konfir-
mationsforberedelsen. Hver dag er en ek-
samen foran Gud. End ikke Christian, en
dreng som hun møder i skolens læsesal
og fatter nogen interesse for, kan nå hen-
des inderste.

Korsvejen handler om religiøs voldtægt
og mord. Det er en både uhyggelig og gri-
bende film, der med en spartansk visuel
stil, et målrettet manuskript og en stramt
organiseret dialog tager kvælertag på til-
skuerens følelser og indbyder til at sidde
og hade. pj.

[38] KRAFTIDIOTEN
Norge 2014
Instr: Hans Petter Moland Manus: Kim
Fupz Aakeson Medv: Stellan Skarsgård,
Bruno Ganz, Pål Sverre Hagen, Birgitte
Hjort Sørensen Udl: Miracle Film Læng-
de: mi Prem: 3/7 2014
Format: DCP

Brutal og blodig mafiafortælling fra det
snedækkede Nordnorge, hvor snerydde-
ren Nils (Stellan Skarsgård) går til kamp
mod de narkogangstere, der er skyld i

hans søns død og har fået det til at ligne
et narkodødsfald. Filmen er barokt volde-
lig og med sin egen ironiske undertone,
der sådan set gør den ganske underhol-
dende. oc.

[39] LABOR DAY
USA 2013
Instr. og manus: Jason Reitman Medv:
Josh Brolin, Kate Winslet, Gattlin Griffith,
Tobey Maguire Udl: UIP Længde: 111
Prem: 19/6 2014
Format: Blu-ray, DVD

Henry (Gattlin Griffith) bor med sin depri-
merede, fraskilte mor Adele (Kate Winslet,
tilsyneladende for evigt henvist til at spil-
le skrøbelige, sanselige kvinder) i flækken
Holton Mills, og kæmper for at holde hu-
møret oppe hos moderen. På en af de
sjældne indkøbsture tvinger den und-
vegne fange Frank (Josh Brolin) Henry og
Adele til at skjule ham i huset, og måske er
han på trods af omstændighederne net-
op, hvad de begge har brug for. Jason
Reitman har med vanlig tæft og forlæg af
succesforfatteren Joyce Maynard instrue-
ret dette lille Stockholmsyndrom-agtige
kærlighedsdrama, der ikke er uden char-
me, selvom det ikke helt når samme høj-
der som andre, mere humoristiske Reit-
man-film som Juno og Young Adult. aj.

[40] LEVIATHAN
Rusland 2014
Instr: Andrej Zvjagintsev Manus: Andrej
Zvjagintsev, Oleg Negin Medv: Aleksej
Serebrjakov, Roman Madjanov, Jelena
Ljadova, Vladimir Vdovitjenkov Udl: Ca-
mera Film Længde: 140 Prem: 8/1 2015
Format: DCP

Thomas Hobbes’ værk om statsdannelse
og suverænitetsafgivelse fra 1600-tallets
midte har givet navn til mesterinstruktø-
ren Andrej Zvjagintsevs beske beretning
om korruption, magtbrynde og tyranni i
Putins Rusland. Der er tale om begavet
anskuelsesundervisning i magtmisbru-
gets mekanismer og den dæmoniske
statsmagts hensynsløshed overfor indivi-
det med afsæt i eksproprieringen af den
nygifte mekaniker Koljas (Aleksej Serebri-
akov) selvbyggerhus i strandkanten, der
skal vige for den lokale borgmester Va-
dims (Roman Madjanov) potensforlæn-
gende prestigeprojekt. Kolja søger juri-
disk hjælp hos advokatkammeraten og
kaster sig ud i kampen mod overmagten,
en kamp med store omkostninger, også
privat, for Koljas unge kone Lilja (Jelena
Ljadova) er ikke immun overfor magtens
charme. Hvordan det går, skal ses, men i
en central scene afæsker Kolja, fuld og de-
primeret, en ortodoks præst en forklaring
på sin hårde skæbne. Præsten citerer fra
kapitel 40 i Jobs bog: Kunne du trække Liv-
jatan op med en krog ... osv. og henviser
dermed til den kyniske og nådesløse
magt, som Hobbes brugte navnet om, og
som Kolja er oppe imod. Selvom Levia-
than behandler et grumt tema, kendt fra
andre af Zvjagintsevs film, er det en visu-
elt smuk og også poetisk film med lange
indstillinger af det karske landskab i det

nordvestlige Rusland og en kringlet for-
tællestil med mange svinkeærinder og
små indlagte klimakser. Absolut sevær-
dig. aj.

[41] LIVING IS EASY WITH EYES 
CLOSED
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS. 
Spanien 2013
Instr. og manus: David Trueba Medv: Ja-
vier Camara, Natalia de Molina, Francesc
Colomer Udl: Filmbazar Længde: 108
Prem: 11/9 2014
Format: DCP

David Trueba har skabt en varm og kærlig
film om skæve eksistenser i Francos Spa-
nien 1966. En road-movie, hvor den kik-
sede ca. 40-årige engelsklærer tager på
en lang tur for at møde sit store idol, John
Lennon. Undervejs samler han op en ung
pige, der er gravid og flygtet fra kloster-
skolen, og en ung dreng, der er flygtet fra
sin far, der forlanger, at han klipper sit hår.
Tre udstødte eksistenser, der opnår et
egenartet og kønt fællesskab. oc.

[42] MAGIC IN THE MOONLIGHT
USA 2014
Instr. og manus: Woody Allen Medv: Co-
lin Firth, Emma Stone, Hamish Linklater,
Eileen Atkins, Jackie Weaver, Marcia Gay
Harden Udl: Scanbox Længde: 97 Prem:
14/8 2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Vi er i 1928 på Cote D’Azur, hvor illusioni-
sten Stanley Crawford er inviteret af en
ven til at afsløre et spiritistisk medie So-
phie. Det er hans speciale, og han er over-
bevist om, at hun er falsk. Han er den helt
rette person til dette, da han er specialist
i bedrag og illusion. Som en slags Woody
Allensk alter ego er han rationalist, kyni-
ker, og nihilist. Han tror ikke, at der er me-
re mellem himmel og jord end penge og
magt, samt verdens trang til at ville be-
drages. Han spilles fremragende af Colin
Firth, der har ætsende replikker. Er Sophie
den ægte var, som gør al hans skepsis til
skamme? Det må man selv finde ud af. Fil-
mens stilistik er en genskabt art decostil
fra 1920erne, og billederne har en blød
gullig tone, der understreger den for-
dums tid, set gennem erindringens linse.
Det er ikke noget mesterværk af en film,
og den hører slet ikke til Woody Allens
bedste, men den er værd at se på grund af
Colin Firths præstation. Og hvem nyder
ikke endnu en underfundig komedie,
som kun Woody Allen kan skrue elegant
sammen? lg.

[43] MIG EJER INGEN
MIG ÄGER INGEN. Sverige 2013
Instr: Kjell-Åke Andersson Manus: Pia
Gradvall Medv: Mikael Persbrandt, Tanja
Lorentzon, Ping Mon Wallén, Saga Samu-
elsson Udl: Camera Film Længde: 108
Prem: 10/4 2014
Format: DCP

Lisa bor sammen med sin far og bedste
ven Hasse, som hun elsker uden forbe-
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hold. Han er metalarbejder, Sveriges
stærkeste selvfølgelig! Moderen har over-
ladt de to til sig selv, og de klarer sig stort
set helt fint bortset fra, at moderens side
af dobbeltsengen forbliver tom. Den tab-
te kærlighed tager dog hårdt på Hasse, og
alkoholen fylder mere og mere i hans liv.
Filmen udspiller sig i 1970’ernes Sverige i
et arbejdermiljø, hvor klassekamp præ-
ger hverdagen, men hvor Hasse og Lisas
relation også er udfordret. Spillet er fan-
tastisk hele vejen rundt, men især Mikael
Persbrandt har høstet ros for sin muligvis
bedste rolle nogensinde. Mig ejer ingen er
endnu en stærk svensk arbejderfortæl-
ling med sans for de små øjeblikke og
stort skuespil. En fornem senmoderne so-
cialrealistisk film, bevægende og klog.lg.

[44] MIN LEJLIGHED I PARIS
MY OLD LADY. Frankrig 2014
Instr. og manus: Israel Horovitz Medv:
Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott
Thomas Udl: Filmcompagniet Længde:
107 Prem: 23/10 2014
Format: DCP

Mathias på 58 arver efter sin far en kæm-
pelejlighed i Paris i Maraikvarteret, og da
han er ganske på spanden, planlægger
han at sælge lejligheden og score kassen.
Men den går ikke, for i lejligheden bor den
92-årige Mathilde, som er enormt livs-
kraftig og hendes datter Cloè, og de har
ordningen "viager", hvilket betyder, at
sælgeren kan blive boende indtil sin død
og desuden skal have et betydeligt beløb
i afdrag hver måned. Mathias lejer et væ-
relse i lejligheden, og så går det løs. Ske-
letterne formelig vælter ud af skabene, da
det viser sig, at Mathilde i sin tid havde et
forhold til Mathias far, hvilke havde fatale
konsekvenser for alle. Filmen er et stykke
filmet teater, instrueret af forfatteren til
stykket The Old Lady, som har gået 40 år i
New York. Derfor er det nødvendigt, at
der er tre eminente skuespillere i rollerne.
Kevin Kline, som er mere nuanceret end
nogensinde spiller Mathias, Maggie
Smith er Mathilde, og på vanlig vis ruller
hun sit partitur af vekslende følelser ud,
og Kristin Scott Thomas, der spiller Cloè
har et betagende nærvær. Det er en vittig
og menneskeklog film, der bevæger en
med sin både forudsigelige og uforudsi-
gelige historie om livet. Det er filmet tea-
ter, når det er bedst. lg.

[45] MIN SØNS FAMILIE
SOSHITE CHICHI NI NARU. Japan 2013
Instr. og manus: Kore-eda Hirokazu
Medv: Masaharu Fukuyama, Keita Nino-
miya, Machiko Ono, Lily Franky Udl: Reel
Pictures Længde: 121 Prem: 29/5 2014
Format: DCP

To børn forbyttes ved fødslen og vokser
op hos de forkerte familier. Seks år efter
kommer sandheden frem. Hvad skal for-
ældrene gøre? Ville du vælge dit ukendte,
biologiske barn eller det barn, du i seks år
havde troet var dit eget? Den anerkendte
japanske auteur Kore-eda Hirokazu ven-
der tilbage med et nyt familiedrama, som
vandt Juryens Pris i Cannes 2013. Arkitek-

ten, arbejdsnarkomanen og perfektioni-
sten Ryota og hans kone Midori får vendt
op og ned på tilværelsen, da de får med-
delelsen om, at Keita ikke er deres biolo-
giske barn. Den ærekære knudemand
Ryota får pludseligt svært ved at føle sam-
me uændrede hengivenhed over for
Keita. Da parret møder den ubekymrede
og kærlige, men noget kaotiske familie,
som har opdraget deres biologiske søn
de sidste seks år, begynder Ryota at sætte
spørgsmålstegn ved sine egne familie-
værdier, og han må træffe et afgørende
valg mellem ’blodsbånd’ og ’kærlighed’.
Et valg, som vil ændre begge familiers liv
for altid. Spørgsmålet om arv eller miljø
sættes på spidsen i Kore-eda Hirokazus
fremragende fortælling om en fars bratte
erkendelse. lg.

[46] MIRAKLET
Danmark 2014
Instr: Simon Staho Manus: Simon Staho,
Peter Birro Medv: Ulrich Thomsen, Sonja
Richter, Peter Plaugborg, Emma Sehested
Høeg, Allan Hyde, William Lønstrup Udl:
Filmcompagniet Længde: 90 Prem: 5/6
2014
Format: DCP

Simon Staho fortæller en fascinerende hi-
storie fra det yderste udkants-Danmark
anno 1971, hvor vi følger præsteparret
Erik og Johanna. Johanna var som ung li-
denskabelig danser, men sidder nu i kø-
restol og henslæber et liv med uforløste
længsler. Livet får ny energi for hende, da
hendes ungdoms dansepartner vender
tilbage, hvilket sætter gang i et jalousi-
drama – og et mirakel. Simon Staho er en
intens historiefortæller, og sammen med
sine glimrende skuespillere – Peter Plau-
gborg og Sonja Richter som præstepar-
ret, Ulrich Thomsen som dansepartneren
– får filmen den dragende dimension, der
gør det til en oplevelse langt over middel
i dansk film. oc.

[47] MONICA Z
Sverige 2013
Instr: Per Fly Manus: Peter Birro Medv:
Edda Magnason, Sverrir Gudnason, Kjell
Bergqvist Udl: Filmcompagniet Længde:
111 Prem: 20/3 2014
Format: DCP

Per Flys glimrende portrætfilm om skan-
dinavisk jazz’ største stemme, Monica
Zetterlund, fokuserer på skismaet mel-
lem den usikre, enlige mor fra et Värm-
landsk provinshul og den tilbedte ver-
densstjerne, det store svenske ikon. Zet-
terlund elskede musik og mænd, fest og
flasker, og uden at fortabe sig i det kaoti-
ske liv, der ofte herskede offstage, sidelø-
bende med de store triumfer, portrætte-
rer Fly vellykket Zetterlunds liv fra 1958
og Stockholms-debuten med Arne Dom-
nerus på Nalen (altså efter det danske
gennembrud sammen med Ib Glinde-
manns Orkester) frem til giftermålet med
Sture Åkerberg i 1974. Generelt er fokus
dog på det psykologiske portræt, snarere
end på den kunstneriske motivation. Par-
tiet som den livskraftige, men også skrø-

belige og samtidigt udfordrende Monica
gives overbevisende af sangerinden Ed-
da Magnason, også i forholdet til den mis-
billigende fader, eminent spillet af Kjell
Bergqvist. Bestemt seværdig. aj.

[48] MR. TURNER
Storbritannien 2014
Instr. og manus: Mike Leigh Medv: Ti-
mothy Spall, Paul Jesson, Dorothy Atkin-
son, Marion Bailey Udl: Filmcompagniet
Længde: 150 Prem: 1/1 2015
Format: DCP

En suveræn Timothy Spall spiller hoved-
rollen i Mike Leighs portræt af den fetere-
de engelske attenhundredtalsmaler
J.M.W. Turner, som filmen følger fra Tur-
ner er ca. 50 år gammel, til han dør et kvart
århundrede senere. Turner blev stadigt
mere excentrisk, som årene gik, og Leigh
fokuserer på det skrigende modsæt-
ningsforhold mellem kunstnerens for-
hold til kunsten og til omverdenen, fil-
misk illustreret ved brugen af gyldne nu-
ancer, når kunstneren helliger sig sin
metier overfor brunlige hverdagsfarver,
når de komplicerede relationer til den
højtelskede gamle fader (Paul Jesson),
den håbløst forelskede og misbrugte
husholder Hannah (Dorothy Atkinson) og
den hemmelige kærlighed, enken Sophia
(Marion Bailey) skildres. Filmens farvepa-
let giver os symbolsk adgang til barbe-
rens søn, dobbeltmennesket Turner, vid-
underligt nuanceret fremstillet af Spall
som en grovkornet, gryntende, gnaven
og genial mand, et helt almindeligt men-
neske på godt og ondt, der samtidig er en
stor, disciplineret og visionær kunstner.
En lovlig lang, men fremragende film. aj.

[49] MY SWEET PEPPER LAND
Frankrig 2013
Instr. og manus: Hiner Saleem Medv:
Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Su-
at Usta Udl: Øst for Paradis Længde: 100
Prem: 24/4 2014
Format: DCP

En slags kurdisk "western" om Baran og
Govend. Baran er en gennemhæderlig
politibetjent og tidligere krigshelt, der ef-
ter Saddam Husseins fald placeres som
politimyndighed i et lovløst område mel-
lem Tyrkiet og Irak. Det bliver en barsk
kamp mod mafiastyrede klaner. Govend
er en tapper kvinde, der trods sine mange
brødres uvilje kæmper for at få lov til at ar-
bejde som lærerinde. Således er Baran og
Govend et par udstødte og ensomme ek-
sistenser, der på sin vis kæmper en fælles
kamp. Filmen er ret vellykket, blandt an-
det fordi den på én gang formår at skabe
en dramatisk og humoristisk grudtone,
der gør filmen ret underholdende. oc.

[50] OH BOY
Tyskland 2012
Instr. og manus: Jan Ole Gerster Medv:
Tom Schilling, Katharina Schüttler, Justus
von Dohnany, Andreas Schröders Udl:
Angel Films Længde: 83 Prem: 28/5 2014
Format: DCP, DVD
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Den på mere end en måde fallerede stu-
dent Niko (Tom Schilling) driver uden kø-
rekort, hævekort eller hjemlig økonomisk
støtte ansvarsfrit rundt i et sort-hvidt Ber-
lin til et soundtrack af 50er-jazz og møder
under sin jagt på et ordentligt koffein-
shot en række ligegyldige personer, som
han fører uengagerede dialoger med. In-
die-instruktøren Jan Ole Gersters ro-
admovie aspirerer med sine referencer til
Godards og Truffauts tidlige film til at væ-
re en slags tysk nouvelle vague-film, men
det bliver ved ambitionen. Filmen er for-
bavsende forudsigelig i al sin tilfældig-
hed, og trods udmærkede skuespilpræ-
stationer og de smukke, monochrome
billeder af Berlin en anelse kedsommelig.

aj.

[51] OM HESTE OG MÆND
HROSS Í OSS. Island 2013
Instr. og manus: Benedikt Erlingsson
Medv: Ingvar Eggert Sigurðsson, Char-
lotte Bøving, Helgi Björnsson, Sigríður
María Egilsdóttir Udl: Angel Films Læng-
de: 81 Prem: 19/6 2014
Format: DCP, DVD

Ganske kuriøs og underfundig islandsk
film, der er en række pudsigt eftertænk-
somme historier om forholdet mellem
mennesker – og mellem mennesker og
dyr. Grundhistorien er fortællingen om
Kolbeinn og Solveig, hvis forelskelse
kommer på en prøve, da Solveigs hingst
går lidenskabeligt løs på Kolbeinns stolte
hvide hoppe. Andre historier, dr beror på
den islandske folkesjæl, indgår i den
usædvanlige film. oc.

[52] ONLY LOVERS LEFT ALIVE
Storbritannien 2013
Instr. og manus: Jim Jarmusch Medv:
Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasi-
kowska, John Hurt Udl: Miracle Film
Længde: 123 Prem: 20/3 2014
Format: DCP

Excentriske Jim Jarmusch har nu også la-
vet en vampyrfilm, som han dog insiste-
rer på at kalde en kærlighedsfilm. Og det
netop som vampyrgenren er ved at dø
hen! Mørke, musiske Adam (Tom Hiddle-
ston) og lyse, litterære Eve (Tilda Swin-
ton), er de evige elskende, bosat i hhv. en
moderne spøgelsesby, Detroit, og et for-
tidspræget Tanger i magiske Marokko. De
jagter rent, frisk blod hver for sig og sam-
men og genforenes i USA, inden de ven-
der tilbage til Tanger, kun for at få kærlig-
hedsidyllen invaderet af Eves støjende lil-
lesøster Ava (Mia Wasikowska), der i langt
højere grad er oppe på beatet end de to
sofistikerede ældre vampyrer, som hun
betragter som ubærlige kultursnobber.
Historien om de sidste vampyrer er lang-
somt fortalt, med et hav af kulturelle refe-
rencer, skønne billeder og melankolsk
musik, men som vanligt bruger Jarmusch
også lejligheden til at kommentere på vor
tid og civilisation. Jim Jarmuschs nyeste
epos er en tålmodighedskrævende, men
udsøgt fornøjelse. aj.

[53] PARTY GIRL

Frankrig 2014
Instr. og manus: Marie Amachoukeli-
Barsaqc, Claire Burger, Samuel Theis
Medv: Angélique Litzenburger, Joseph
Bour, Mario Theis, Samuel Theis Udl: Øst
for Paradis Længde: 96 Prem: 29/1 2015
Format: DCP

60-årige Angelique er natklubværtinde i
Lorraine ved den fransk-tyske grænse.
Hun nyder at opvarte de mandlige kun-
der, som hun flirter og snakker med, for at
de skal lægge flere penge i baren. Da en af
stamkunderne frier til Angelique, beslut-
ter hun sig dog for at begynde på en frisk.
Hun lader sig pensionere, flytter ind hos
Michel (Joseph Bour), der er kærlig og
mild, og hun begynder at bruge tid med
sine børn og børnebørn. Men selv om det
er tydeligt, at en forandring for den alko-
holforelskede Angelique er nødvendig,
kan hun ikke finde sig til rette i et liv, der
ikke er en konstant fest.

Party Girl føles ofte så autentisk som en
dokumentarfilm. Det kan også forklare,
hvorfor vi ikke trænger helt ind i karakte-
rerne, og at man til sidst desværre sidder
med en fornemmelse af, at vi ikke blev
budt op til den fortumlede dans, som fil-
mens begyndelse giver os håb om. Men
Party Girl er alligevel et tankevækkende,
indfølt, smukt lavmælt og kærkomment
alternativt portræt af den aldrende kvin-
de. pj.

[54] SELV I DE BEDSTE HJEM
DANS LA MAISON. Frankrig 2012
Instr. og manus: François Ozon Medv:
Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin
Scott Thomas, Emmanuelle Seigner Udl:
Camera Film Længde: 105 Prem: 15/5
2014
Format: DCP

Ozons nyeste epos handler om en gym-
nasielærer Germain (Fabrice Luchini)
med fallerede forfatterambitioner, der
langt om længe får en elev Claude (Ernst
Umhauer), der kan skrive stil, og som på
Germains opfordring og under hans vej-
ledning skriver en føljeton om sin klasse-
kammerat, Rapha, hvis mor (Emmanuelle
Seigner) Claude er tiltrukket af. Germain
og hans gallerist-kone (Kristin Scott Tho-
mas) læser fascineret den upålidelige for-
tællers portræt af Raphas familie og den
erotiske besættelse samtidig med, at Ger-
main selv bliver en figur i Claudes fortæl-
ling. Filmen er den af Ozons produktion
siden Swimmingpool, der tydeligst leger
med thrillerelementer, men som altid er
instruktøren mest optaget af samspillet
mellem mennesker og lysten og driftens
betydning for de indbyrdes relationer.
Som altid er Ozons film lækkert fotogra-
feret, velspillet og rummer et ocean af lit-
terære referencer. aj.

[55] SERENA
USA 2013
Instr: Susanne Bier Manus: Christopher
Kyle Medv: Jennifer Lawrence, Bradley
Cooper, Rhys Ifans, Toby Jones, Kim Bod-

nia Udl: Nordisk Film Længde: 110 Prem:
27/11 2014
Format: DCP

Susanne Bier har skabt et ikke rigtig vel-
lykket amerikansk melodrama, der ud-
spiller sig omkring 1930 i North Carolina.
George og Serena er et smukt par med er-
hvervsambitioner, men uforløste liden-
skaber, jalousi og uhæderlighed ødelæg-
ger deres liv. Stjerner som Jennifer Law-
rence, Bradley Cooper, Rhys Ifans og et
par nordiske skuespillere yder gode præ-
stationer, men det bliver en underligt uin-
teressant film. oc.

[56] SHORT TERM 12
USA 2013
Instr. og manus: Destin Daniel Cretton
Medv: Brie Larson, Frantz Turner, Kaitlyn
Dever, Stephanie Beatriz Udl: Camera
Film Længde: 96 Prem: 20/11 2014
Format: DCP

25-årige Grace arbejder med forsømte og
udsatte unge på Døgninstitution 12. Hun
er kæreste med Mason, som arbejder
samme sted, men hun har svært ved at
være åben over for ham - også da hun bli-
ver gravid og ønsker en abort. Da den ag-
gressive pige Jayden ankommer til ste-
det, bliver Grace mindet om sin egen,
traumatiserede baggrund, som hun har
prøvet at fortrænge.

Short Term 12 handler om de børn og
de svigt, de har mødt, men perspektive-
res fremragende gennem filmens to ho-
vedpersoner, Grace og Mason. Det vigtig-
ste, som filme efterlader én med, er den
kærlige og charmerende indføring i be-
tryggelsens nødvendighed. Den er en
klassisk amerikansk independent film,
der formår at få karaktererne til at føles
ægte og problemerne påtrængende. pj.

[57] SOMETHING MUST BREAK
NÅNTING MÅSTE GÅ SÖNDER. Sverige 
2014
Instr: Ester Martin Bergsmark Manus:
Ester Martin Bergsmark, Eli Levén Medv:
Saga Becker, Iggy Malmborg, Shima Nia-
varani, Mattias Åhlén Udl: Reel Pictures
Længde: 81 Prem: 18/9 2014
Format: DCP

Sebastian, der egentlig også er Ellie, mø-
der Andreas, der selv mener, at han ikke er
bøsse. Filmen er en fortælling om to men-
neskers vanskelige kærlighed. Emnet er
jo tabubelagt, selvom det også er væ-
sentligt og centralt. Den danske Pernille
Fischer Christensen lavede jo den glim-
rende film En Soap om samme problema-
tik. Instruktøren Ester Martin Bergsmark,
der har skrevet manuskriptet sammen
med Eli Léven, lever begge som transper-
soner. Er det så en dokumentar? Nej, der
er kommet en meget intens og poetisk
film ud af det. Den er, som instruktøren
udtrykker det, ikke drevet af plot, men af
kemien mellem personerne. Der spilles
helt dækkende og bevægende af Saga
Becker som Sebastian/Ellie og Iggy
Malmborg som den vilde og samtidig
meget usikre Andreas. Det er en modig
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film, der fortæller noget væsentligt om
kærlighedens væsen og omkostningerne
ved at udleve den lg.

[58] SOMMERSØNDAG
UN BEAU DIMANCHE. Frankrig 2013
Instr. og manus: Nicole Garcia Medv:
Pierre Rochefort, Louise Bourgoin, Domi-
nique Sanda, Déborah François Udl: Film-
bazar Længde: 91 Prem: 17/7 2014
Format: DCP

En ganske køn og bevægende film om
det stilfærdige venskab mellem en en-
som midaldrende skolelærer med lig i la-
sten og en ti-årig skilsmissedreng, hvis
forældre ikke viser ham den ringeste in-
teresse. oc.

[59] STEPPEULVEN
Danmark 2015
Instr: Ole Christian Madsen Manus: Bo
Hr. Hansen. Ole Christian Madsen Medv:
Joachim Fjelstrup, Marie Tourell Søder-
berg, Christian Gade Bjerrum, Johannes
Nymark Udl: Filmcompagniet Længde:
107 Prem: 19/2 2015
Format: DCP

Sympatisk og nogenlunde vellykket film
om Eik Skaløe, der kun blev 25 år gammel,
og hans komplicerede forhold til kære-
sten Iben Nagel Rasmussen. Filmen hand-
ler også om Eiks hjemløshed og hans for-
søg på at hengive sig til sjælens strøm-
mende verden og et umådeholdent
forbrug af stoffer. Steppeulven begynder i
1962, hvor Eik møder den helt store kær-
lighed i form af Iben til en demonstration.
Inden en uge er de flyttet sammen, men
hvor Iben tror på den frie kærlighed, vil Eik
kun have hende. Til sidst vil han danne
kernefamilie med hende, men afvises.
Steppeulven er en flot opsat og lidt fermt
sammenskruet film. pj.

[60] STILLE HJERTE
Danmark 2014
Instr: Bille August Manus: Christian Tor-
pe Medv: Ghita Nørby, Morten Grunwald,
Paprika Steen, Danica Curcic, Jens Albi-
nus, Pilou Asbæk, Vigga Bro Udl: Film-
compagniet Længde: 118 Prem: 13/11
2014
Format: DCP

Det er efterår, men der skal for sidste gang
fejres en familiejul over en weekend, hvor
tre generationer er samlet en sidste gang,
før Ester, der lider af en dødelig form for
sklerose, har besluttet sig for at dø, hjul-
pet af sin forstående lægemand. Ester er
ikke i tvivl om, at hendes beslutning om
såkaldt "aktiv dødshjælp" er den rette,
men det er faktisk ikke det etiske dilem-
ma, film handler om. Den er et kammer-
spil i Bergmansk forstand. Vi møder par-
rets to voksne døtre, Heidi, spillet med
usvigelig energi som den kontrolfreakag-
tige person hun er, af Paprika Steen, og så
den psykisk skrøbelige Sanne, helt in-
tenst og vibrerende spillet af Dana Curic,
der slet ikke er klar til at miste sin mor. Ma-
nuskript, fotografering, klipning og spil

går op i en højere enhed i denne film, som
viser, at Bille August mestrer det lille store
drama. Og Ghita Nørby og Morten Grun-
wald viser i deres lavmælte spillestil be-
vægende nuancer i familiedramaet. Selv-
om filmen handler om døden, er det en
meget levende film. En af Bille Augusts
bedste. lg.

[61] STRATOS
TO MIKRO PSARI. Grækenland 2014
Instr. og manus: Yannis Economides
Medv: Vangelis Mourikis, Vicky Papado-
poulou, Yannis Tsortekis, Petros Zervos
Udl: Øst for Paradis Længde: 137 Prem:
31/7 2014
Format: DCP

En underligt brutal og ikke særlig interes-
sant græsk film om en midaldrende tidli-
gere fængselsfange, der fra fængslet vil
befri den mand, der mange år tidligere
frelste hans liv. For at finansiere projektet
påtager han sig en række opgaver som le-
jemorder. oc.

[62] TEORIEN OM ALTING
THE THEORY OF EVERYTHING. Storbritan-
nien 2014
Instr: James Marsh Manus: Anthony
McCarten Medv: Eddie Redmayne, Felici-
ty Jones, Emily Watson, Charlie Cox, David
Thewlis Udl: UIP Længde: 123 Prem: 26/
2 2015
Format: Blu-ray, DVD

Vi befinder os i Cambridge 1961. Stephen
Hawking studerer kosmologi og er kun li-
ge fyldt 21, da han fremsætter en bane-
brydende teori om universets opståen og
forelsker sig i Jane Wilde. Samtidig ram-
mes Stephen af sygdommen ALS, som
gradvist berøver ham al muskelkontrol
og fastlåser hans brillante sind i et ube-
vægeligt legeme. Jane står trofast ved
hans side de næste mange år. Teorien om
alting er en mageløs smuk film. Den er en
usentimental hyldest til kærlighedens
stædighed. Kærligheden mellem to men-
nesker. Eller tre. Kærligheden til børnene.
Og ikke mindst kærligheden til viden.
Den står som en nænsom og afdæmpet,
empatisk og betagende historie. Anbefa-
les. pj.

[63] THE DOUBLE
Storbritannien 2013
Instr: Richard Ayoade Manus: Richard
Ayoade, Avi Korine Medv: Jesse Eisen-
berg, Mia Wasikowska, Wallace Shawn,
Yasmin Paige Udl: Angel Films Længde:
93 Prem: 5/6 2014
Format: DCP, DVD

The Double er en spændende film, som
det er vanskeligt at kategorisere. Den
bygger på noget så dybt som Fjodor
Dostojevskijs Dobbeltgængeren, men
ført op til et glædesløst kontormiljø i mo-
derne britisk tid – tidstransformeringen
er foregået forbløffende ukompliceret.
Hovedpersonen er Simon, der henslæber
sit liv uden at blive værdsat – og uden at
blive registreret af den kvinde, han i årevis

har beundret på afstand. Da møder han
"dobbeltgængeren", der kan alt det, han
ikke selv formår – herunder tager æren for
hans arbejde og flirter med pigen Filmen
er i sit eget univers således en historie om
længsler og uforløste drømme. Filmen er
ikke dybt engagerende, men den sigter
højt og fortjener anerkendelse. oc.

[64] THE HOMESMAN
USA 2014
Instr. og manus: Tommy Lee Jones
Medv: Tommy Lee Jones, Hilary Swank,
Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Rich-
ter, David Dencik, John Lithgow, James
Spader Udl: Scanbox Længde: 122
Prem: 4/12 2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

På baggrund af Glendon Swarthouts rea-
listiske, historiske roman har Tommy Lee
Jones instrueret og spiller selv en af ho-
vedrollerne i denne lovlig kulørte we-
stern-bagatel. Den ugifte, kristne pioner
og pebermø Mary Bee Cuddy (Hilary
Swank) påtager sig, da der viser sig en
chokerende mangel på mænd med ryg-
rad, at køre tre sindssyge kvinder (heri-
blandt danske Sonja Richter for fuld skrue
som splittergal nybyggerkone), der ikke
har kunnet klare det hårde liv i Nebraska
Territories i 1800tallets midte, tilbage øst-
på. Den upålidelige flakker og desertør
George Briggs (Tommy Lee Jones) shang-
hajes til at ledsage kvinderne og oplever
en vækkelse af bibelske proportioner (bi-
belcitater fylder filmen), da han under
rappenskralden Mary Bees indflydelse
langsomt udvikler lidt ansvarsfølelse og
samvittighed. Filmen trækker store veks-
ler på Tommy Lee Jones’ rustikke charme
og udnytter til gengæld den fremragen-
de Hilary Swank for lidt. aj.

[65] THE IMITATION GAME
Storbritannien 2014
Instr: Morten Tyldom Manus: Andrew
Hodges Medv: Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley, Mark Strong, Matthew
Goode, Charles Dance Udl: Filmcompag-
niet Længde: 114 Prem: 29/1 2015
Format: DCP

I vinteren 1952 møder det britiske politi
op hos matematiker, kryptograf og krigs-
helt Alan Turing (1912-54) for at undersø-
ge et indbrud. Det ender med, at Turing
selv bliver arresteret og anklaget for "grov
uanstændighed" og senere dømt for ho-
moseksualitet, der på det tidspunkt var
en strafbar handling. Kun få vidste, at de
havde fængslet en af de fremmeste pio-
nerer inden for udviklingen af moderne
computere. Turing havde nemlig under
anden verdenskrig stået i spidsen for den
brogede gruppe af forskere og efterret-
ningsfolk, der byggede den maskine, der
endte med at løse den ubrydelige tyske
Enigma-kode. Handlingen i The Imitation
Game springer frem og tilbage mellem
tre afsnit af Turings liv: Hans isolerede
barndom på kostskolen, hvor han får en
eneste ven, Christopher, hans første kær-
lighed, men denne dør. Tredje afsnit – ho-
vedafsnitte – begynder i 1939, da han



14 Filmkatalog Nye titler
kommer til det tophemmelige militære
forskningscenter Bletchley Park. Her skal
han arbejde sammen med andre mate-
matiske eksperter på at bryde tyskernes
søkrigskode, kaldet "Enigma", hvad der
viser sig umuligt (næsten), for det lykkes
efter talrige anstrengelser og ved et lyk-
ketræf Turing at bryde den og derved for-
korte krigen.

Filmen er en elegant komponeret, vel-
spillet historie om et matematisk geni,
der brød den tyske kode under Anden
Verdenskrig, men blev modarbejdet og
aldrig anerkendt, dels fordi han var svær
at omgås, dels fordi han var bøsse og fik
en ydmygende dom. Yderst seværdigt.

pj.

[66] THE LUNCHBOX
DABBA. Indien 2013
Instr. og manus: Ritesh Batra Medv: Ir-
rfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Sid-
diqui, Denzil Smith Udl: Scanbox Læng-
de: 104 Prem: 20/3 2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

I nutidens travle og myldrende Mumbai
transporteres tusindvis af madkasser fra
hjem til arbejdsplads formidlet af et kom-
pliceret udbringningssystem, og fejl i det-
te bør ikke forekomme. Men så alligevel
sker det. Enkemanden Saajan, der både er
kræsen og snart skal på pension, modta-
ger en dag en særlig delikat frokost. Den
er lavet af den unge Ila til hendes mand
Rajeev. Han er en arbejdsnarkoman af en
forretningsmand, som ikke ænser sin ko-
ne og hendes mad, og som desuden har
en affære. Da Ila opdager, at hendes mad
havner hos en anden end manden, be-
gynder hun en korrespondance med den
ukendte modtager, som holder af hendes
mad. Der opstår et pennevenneforhold,
hvor livets små og store problemer drøf-
tes. Selvom de to er dybt forskelige både
med hensyn til alder, religion og situati-
on, føler de, at de er rigtige for hinanden.
På en måde er historien banal, men den
spilles og underspilles med humor og
melankoli i denne charmerende indiske
film. Man kan ikke lade være med at en-
gagere sig i denne beretning om tilfæl-
dighedernes betydning i livet. lg.

[67] THE RIOT CLUB
Storbritannien 2014
Instr: Lone Scherfig Manus: Laura Wade
Medv: Natalie Dormer, Max Irons, Sam
Claflin, Douglas Booth, Holliday Grainger,
Tom Hollander Udl: Angel Films Længde:
107 Prem: 4/12 2014
Format: DCP, DVD

Danske Lone Scherfig har skabt en be-
mærkelsesværdig stiksikker britisk film.
Hun fortæller med imponerende indle-
velse om nogle primitive optagelsesritu-
aler for en række Oxford-overklassestu-
derende for "The Riot Club" – vist nok in-
spireret af virkelighedens "The
Bullingdon Club". Klubben har et eks-
tremt destruktivt og brutalt livssyn, som
de også ender med at få svært ved at kon-
trollere. Filmen er ubehagelig at overvæ-

re, men Lone Scherfig får ramt en tone,
der gør et dybt indtryk. En glimrende film!

oc.

[68] THE SALVATION
Danmark 2014
Instr: Kristian Levring Manus: Anders
Thomas Jensen, Kristian Levring Medv:
Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean
Morgan, Eric Cantona, Mikael Persbrandt,
Jonathan Pryce Udl: Nordisk Film Læng-
de: 100 Prem: 22/5 2014
Format: DCP

Kristian Levring har skabt noget nær en
regulær dansk western, skønt det danske
kan være svært at få øje på. Mads Mikkel-
sen spiller en veteran fra 1864, der i
1870erne drager til det amerikanske
midtvesten. Her bliver hans kone og barn
brutalt myrdet af lokale lystmordere. Han
hævner sin familie ved at myrde morder-
ne, men desværre er de i slægt med den
lovløse bys reelle magthavere. En blodig
kamp må derpå udkæmpes. Filmen er
professionelt westernarbejde – ikke ufor-
glemmelig, men velfungerende i over-
ensstemmelse med sin genre. oc.

[69] THE TRIBE
Ukraine 2014
Instr. og manus: Myroslav Slaboshpyt-
skij Medv: Grigoriy Fesenko, Yana No-
vikova, Rosa Babiy, Alexander Dsiadevich,
Yaroslav Biletskiy Udl: Øst for Paradis
Længde: 130 Prem: 30/10 2014
Format: DCP

Den døve Sergej begynder på en kostsko-
le, der er specialiseret i at hjælpe elever,
som ikke kan høre. Men på skolen udgør
eliten af de ældste børn et netværk, der
har forbindelser ud til et miljø med pro-
stitution og stoffer, og her skal Sergej for-
søge at finde sin plads i hierarkiet. Ved at
deltage i en række røverier arbejder han
sig højere op ad rangstien i organisatio-
nen. Men en dag møder han Anna, en pi-
ge, der har et forhold til en af lederne i
gruppen, og pludselig finder han sig selv
i en situation, hvor han ufrivilligt må bry-
de med alle de uskrevne regler.

Filmen er uden dialog, men bortset fra
det er lydsiden helt normal. De unge ama-
tører spiller hudløst og både volds-og
sexscenerne er på alle måder indtræn-
gende. En gennemført trøstesløs film,
som aftvinger respekt med sin råtone og
konsekvens, men også efterlader en lille
nagende tvivl. Er det døvstumme gim-
mick snarere end fortællemæssig nød-
vendighed i denne elendighedspantomi-
me? Uden at være rumænsk raffineret har
The Tribe fået langt mere opmærksom-
hed, end en normal social tragedie fra
Østeuropa ville kunne drømme om. pj.

[70] THE TRIP TO ITALY
Storbritannien 2014
Instr. og manus: Michael Winterbottom
Medv: Steve Coogan, Rob Brydon, Rosie
Fellner, Claire Keelan Udl: Miracle Film
Længde: 100 Prem: 9/10 2014
Format: DCP

Man skal ikke se denne film, fordi man el-
sker Italien eller italiensk mad, for det er
slet ikke det væsentlige i filmen. Nej, den
er nemlig opfølgeren til The Trip med de
to komikere Steve Coogan og Rob Bryd-
on, der af avisen the Observer bliver sendt
på kulinarisk rejse rundt i England. Her er
de så på rejse til det skønne Italien, og alle
steder, de besøger, giver anledning til
muntre samtaler og parodier. Det er jo,
hvad de to herre kan, og som de har gjort
i mange år. Med lidt god vilje kunne man
også sige, at filmen handler om at blive
ældre, og at al den megen snak i filmen
går ud på at forholde sig til det. Det drejer
sig om at gå så underholdende som mu-
ligt til livet, inden man dør. Nogle vil me-
ne, at det er fornøjeligt at være sammen
med de to komikere, andre ville nok hel-
lere selv tage til Italien uden at blive nødt
til at lægge øre til den evigt kværnende
parodiske dialog, som makkerparret leve-
rer. lg.

[71] TO DAGE, ÉN NAT
DEUX JOURS, UNE NUIT. Belgien 2014
Instr. og manus: Jean-Pierre Dardenne,
Luc Dardenne Medv: Marion Cotillard,
Fabrizio Rognione, Pili Groyne, Simon
Caudry Udl: Camera Film Længde: 95
Prem: 18/9 2014
Format: DCP

Da fabriksarbejderen Sandra får besked
om, at kollegerne har stemt for, at hendes
job skal spares væk til fordel for en bonus
på 1.000 euro, bryder hun og hendes ver-
den sammen. Som hun siger: "Jeg findes
ikke". Opmuntret af mand og bør beslut-
ter Sandra at tage kampen op og får for-
anstaltet, at en ny afstemning kan finde
sted mandag morgen – hun har derfor to
dage og én nat til at få sine kolleger til at
skifte mening. Hun opsøger dem en for
en for at overbevise dem om værdien af
solidaritet og medmenneskelighed. Selv
kæmper hun med en depression, men
hun kæmper alligevel – dels for at bevare
sit job, men også sin menneskelige vær-
dighed. Det er fortælling om et lille men-
neske klemt i den moderne verden. Fil-
men er en samtidsfabel, der på indtræn-
gende vis i Sandras insisterende skikkelse
får os til at tænke over, hvad der er vigtigt
i livet. Dardenne brødrene har igen lavet
en intens lille historie om almen stor pro-
blematik. lg.

[72] TRACKS
Australien 2013
Instr: John Curran Manus: Marion Nelson
Medv: Mia Wasikowska, Adam Driver
Udl: Miracle Film Længde: 112 Prem: 7/8
2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Hvad får en rask og ressourcestærk ung
pige til at rejse alene ud i ørkenen, vandre
3000 kilometer kun i selskab med sig selv,
fire kameler og en hund? Filmen er en fil-
matisering af Robin Davidsons rejsebe-
retning af samme navn, som udkom i
1977. Hun svarer selv: "Jeg vil gerne tro, at
et almindeligt menneske ka gøre usæd-
vanlige ting". Og det gør hun. Filmen er et
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visuelt mesterværk i dets portræt af den
australske ørken, der både er menneske-
tom og mytisk. Ligesom Sean Penns Into
the Wild viser Tracks en eksistentiel rejse.
Robyn rejser fra noget, for at glemme,
men også for at finde noget. Er det en for-
bundethed med naturen, med landets
oprindelige folk, eller en spirituel søgen
efter mening? Mia Wasikowska, der spil-
ler Robin, kan med sit ansigt på én gang
udstråle selvsikkerhed, skrøbelighed og
uudgrundelig mystik – og man er med
hende hele vejen. lg.

[73] UNBROKEN
USA 2014
Instr: Angelina Jolie Manus: Joel Coen,
Ethan Coen, Richard LaGravenese, Wil-
liam Nicholso Medv: Jack O’Connell,
Domhnall Gleeson, Miyavi, Garrett Hed-
lund Udl: UIP Længde: 137 Prem: 8/1
2015
Format: Blu-ray, DVD

Californiske Louis Zamperini er kun 19 år,
da han deltager som hurtigløber i olym-
piaden i Berlin 1936. Hans udholdenhed
gør ham atter ære, da han som soldat un-
der 2. verdenskrig styrter ned med et
bombefly over Stillehavet. Sammen med
piloten Phil og skytten Mac flyder Louis
omkring i en redningsflåde i flere uger,
indtil mændene opdages af japanske sol-
dater og tages som krigsfanger i Tokyo.

Zamperinis skæbne er beskrevet i bio-
grafien af samme navn som filmen, skre-
vet af Laura Hillenbrand i 2010, men alle-
rede i 1957 var der planer om at filmatise-
re Zamperinis historie. Angelina Jolie
følger den slagne vej i sin seneste opgave
som instruktør, Unbroken. Ud af det er der
kommet en film, som nok fortæller en
utrolig og sand historie, men som også er
alt for fersk og kedelig. Angelina Jolie har
lavet en dramatisk film med flaget blaf-
rende fra toppen af stangen. pj.

[74] UNG OG SMUK
JEUNE & JOLIE. Frankrig 2013
Instr. og manus: François Ozon Medv:
Marine Vacth, Johan Leysen, Géraldine
Pailhas, Frédéric Pierrot, Charlotte Ramp-
ling Udl: Scanbox Længde: 93 Prem: 10/
7 2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

En usædvanlig gribende og smuk film om
en 17-årig pige fra et velfungerende bor-
gerligt miljø, der føler sig kaldet til at sæl-
ge sex til ældre mænd. Filmen er ikke psy-
kologisk formanende, men skildrer med
følsomhed en pige, hvis behov ikke falder
ind under almindelige rammer. En smuk

film med en meget stor menneskelig
dybde. oc.

[75] VINTERSØVN
KIS UYKUSU. Tyrkiet 2014
Instr: Nuri Bilge Ceylan Manus: Ebru Cey-
lan, Nuri Bilge Ceylan, Anton Chekhov
Medv: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, De-
met Akbag, Ayberk Pekcan Udl: Camera
Film Længde: 196 Prem: 18/12 2014
Format: DCP

Årets Cannes-vinder (2014) er både intim,
filosofisk, gribende og rystende, men og-
så en uhyre krævende film på over tre ti-
mer. Den er med sikkerhed hans mest am-
bitiøse film. ’Vintersøvn’ handler om
Aydin, en selvpensioneret skuespiller so
har arvet et hotel efter sin far. Han lader
sin opsynsmand Hidayet tage sig af det
praktiske, mens han selv konverserer
med gæsterne og bruger dage og nætter
i sit arbejdshus, hvor han skriver klummer
til en lokalavis og lægger planer for et
standardværk om tyrkisk teaterkunst. Fil-
men har sit hjerte i dialogerne, som er lan-
ge og subtile, mens diverse argumenter
fremlægges. Først ligger sympatien hos
Aydin. Gradvist bliver det klart, at han su-
ger livet ud af sine omgivelser. Han domi-
nerer og manipulerer, lytter aldrig for al-
vor til sin hustru og sin søster.

Selv om skuespillerne alle leverer me-
get nuancerede præstationer, er det
svært at blive berørt af disse skæbner.
Ceylans film er uhyre ambitiøs, men den
er mere en storslået stiløvelse kemisk ren-
set for varme end det mesterværk men
havde forventet. pj.

[76] WALESA – HÅBETS MAND
WALESA. CZLOWIEK Z NADZIEI. Polen 
2013
Instr: Andrzej Wajda Manus: Janusz Glo-
wacki Medv: Robert Wieckiewicz, Ag-
nieszka Grochowska, Iwona Bielska, Zbig-
niew Zamachowski, Maria Rosaria Omag-
gio, Miroslaw Baka Udl: Camera Film
Længde: 124 Prem: 12/6 2013
Format: DCP

Lech Walesa er elektriker på et skibsværft
i Gdansk, da han i 1970 bliver spydspid-
sen i en arbejderstrejke. Han arresteres,
netop som hans kone, Danuta, skal føde
deres første barn, og tvinges til at samar-
bejde med den kommunistiske sikker-
hedstjeneste. Men Walesa fortsætter sin
kamp for arbejdernes rettigheder. Hans
karismatiske lederskab af solidaritetsbe-
vægelsen gør ham til en folkehelt i
1980’erne.

Historien er komponeret omkring et
interview, som den kontroversielle itali-

enske journalist Orina Fallaci (1929-2006)
lavede med Walesa. Det går ikke stille af,
for her mødes to iltre temperamenter.
Han spilles af den geniale Robert Wieck-
iewicz og virker snu, impulsiv i visse pas-
sager, men også klart strategisk tænken-
de, og man får en fornemmelse af, at han
ved mere, end han siger, hvad der oplader
filmens spændingsfelt. Walesa – håbets
mand er en smuk film. Ikke radikal eller
moderne i sin fortællemåde, men ele-
mentært velfortalt og visuelt vellykket.

pj.

[77] WHIPLASH
USA 2014
Instr. og manus: Damien Chazelle Medv:
Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist
Udl: UIP Længde: 106 Prem: 19/2 2015
Format: Blu-ray, DVD

Selv om man ikke bryder sig om jazz og
trommesoloer, som er de to hovedingre-
dienser i Whiplash er den her film uhyre
vellykket og alt andet end kedelig. An-
drew Neiman drømmer om at blive en af
verdens bedste jazz-trommeslagere.
Chancen for at opnå sin drøm, sker da
musikskolens mest anerkendte og frygte-
de lærer Terence Fletcher henter ham ind
for at give ham en plads i sit orkester. Det
bliver en dramatisk og dybt transforme-
rende oplevelse for dem begge – på den
ene side den ubarmhjertigt strenge lærer
og på den anden side hans elev, der pres-
ser sig selv til det yderste af sin egen for-
måen. Det er svært at lave gode film om
musik, men Whiplash formår at tage os
ind i de intense øjeblikke af fuldstændig
fordybelse og bruger samtidig hver mu-
sikscene til at drive sit næsten thrillerag-
tige drama videre. pj.

[78] YVES SAINT LAURENT
Frankrig 2014
Instr: Jalil Lespert Manus: Jacques Fie-
schi, Jérémie Guez, Marie-Pierre Huster,
Jalil Lespert Medv: Pierre Niney, Guillau-
me Gallienne, Charlotte Lebon, Laura
Smet, Marie de Villepin, Xavier Lafitte
Udl: Filmcompagniet Længde: 105
Prem: 3/4 2014
Format: DCP

Filmen om den legendariske franske mo-
deskaber Yves Saint Laurent er blevet en
pæn og ganske medrivende fortælling,
der ikke overrasker og slet ikke efterlader
sin tilskuer særlig bevæget. En god film,
der følger Laurent fra hans tidlige år i
1950erne mod den store succes – herun-
der de følelsesmæssige konsekvenser,
det får. oc.
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[79] 4 MÅNEDER, 3 UGER OG 2 
DAGE

4 LUNI, 3 SAPTAMANI SI 2 ZILE. Rumænien 
2007
Instr. og manus: Cristian Mungiu Medv:
Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Iva-
nov, Alexandru Potocean Udl: Angel
Films Længde: 108 Prem: 16/11 2007
Format: DVD

Denne rumænske film udspilles i et gan-
ske kort tidsrum over en eftermiddag, en
aften og nat, hvor livet ændrer sig radikalt
for de to veninder Gabita og Ottilia. Fil-
men foregår i Ceaucescus Rumænien før
1989, og her er abort forbudt. Gabita er
gravid og hjulpet af veninden får hun
foretaget en abort på et lejet hotelværel-
se af en kvaksalver, der ikke kun vil nøjes
med penge for sin tjeneste.

Filmen er både realistisk, men samtidig
minimalistisk i stil og fortælleteknik. Den
minder om den polske mester Kieslowski
og den engelske Mike Leigh. Filmen efter-
lader en nærmest lammet ved sin frem-
stilling af en virkelighed, der både er
ubarmhjertig og grusom. Alligevel på
trods af undertrykkelse, egoisme, bedrag
og manglende moral i samfundet går li-
vet videre. De to hovedpersoner bærer li-
vet videre. Der er både håb og livsenergi
i denne fremragende film. lg.

[80] 10 TIMER TIL PARADIS
Danmark 2012
Instr: Mads Matthiesen Manus: Mads
Matthiesen, Martin Zandvliet Medv: Da-
vid Winters, Kim Kold, Elsebeth Steetoft,
Barbara Zatler Udl: Filmcompagniet
Længde: 90 Prem: 26/1 2012
Format: DCP

Mads Matthiesen, hvis danske spillefilms-
debut 10 timer til paradis er, siger, at han
ville lave en film, der fandt det store dra-
ma i det lille drama. Det er netop, hvad vi
ser, da vi møder den 38-årige bodybuilder
Dennis, der stadig bor hjemme og lever
nærmest i symbiose med sin stærke og
omklamrende mor. Det er derfor aldrig
gået med piger og inspireret af onkel
Bent, der har fundet en føjelig kone i Thai-
land, drager han af sted for at finde lykken
der. Men det er også svært i Thailand, da
Dennis slet ikke er til købesex og desuden
socialt hæmmet. Han finder dog en kvin-
de, som han kan lide, og som også synes
om ham. Og hjemme venter opgøret
med moderen. Dette er plottet i denne lil-
le, langsomme og meget autentiske film.
Egentlig er den blot en udbygget kort-
film, der får liv i kraft af hovedpersonen,
spillet af bodybuilderen Kim Kolds "visu-
elle" nærvær. En lille fin og sympatisk film.

lg.

[81] 12 YEARS A SLAVE
USA 2013
Instr: Steve McQueen Manus: John Rid-
ley efter forlag af Solomon Northup
Medv: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassben-
der, Benedict Cumberbatch, Paul Dano,
Garret Dillahunt, Paul Giamatti, Lupita

Nyong’o, Brad Pitt Udl: Filmcompagniet
Længde: 135 Prem: 20/2 2014
Format: DCP

Solomon Northup er en dannet, afroame-
rikansk familiefar bosat i New York i året
1841. Men efter et ulyksaligt møde med
et par kidnappere bliver han bortført og
solgt som slave i Louisiana. Northup til-
bringer her tolv frygtelige år under skif-
tende ejere og slavenavnet Platt Hamil-
ton, før han øjner chancen for atter at bli-
ve en fri mand.

Filmen er på mange planer flot lavet.
Tidsbilledet er overbevisende, den er vel-
produceret og velspillet. Ligesom
McQueens to forrige film, Hunger fra 2008
og Shame fra 2011, er 12 Years a Slave en
æstetisk flot oplevelse. Men man slipper
ikke helt for at alle disse pinsler er iblan-
det en form for nydelse, som gør den til en
lidt af en tvetydig affære. pj.

[82] A DANGEROUS METHOD
Storbritannien 2011
Instr: David Cronenberg Manus: Christo-
pher Hampton efter roman af John Kerr
Medv: Michael Fassbender, Keira Knight-
ley, Viggo Mortensen, Vincent Cassel Udl:
Scanbox Længde: 99 Prem: 21/6 2012
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Christopher Hampton har tidligere skre-
vet et skuespil om forholdet mellem Carl
Jung og Sigmund Freud - ikke mindst i
forbindelse med Jungs behandling af Sa-
bina Spielrein. Jung får svært ved at skel-
ne sine professionelle og personlige rela-
tioner til den smukke unge patient - her-
under det masochistiske univers, de
begge føler sig draget af. Det er nu blevet
til en film instrueret af David Cronenberg,
og det er blevet en ganske fascinerende
film, hvor især Jungs splittelse mellem sin
fornuft - herunder sin faglighed og sine
ambitioner - og sine drifter. Filmen er ab-
solut velspillet. oc.

[83] A LATE QUARTET
USA 2012
Instr. og manus: Yaron Zilberman Medv:
Catherine Keener, Christopher Walken,
Philip Seymour Hoffman, Mark Ivanir Udl:
Filmcompagniet Længde: 105 Prem: 19/
12 2012
Format: DCP

Fuga Kvartetten, der er en verdensbe-
rømt strygekvartet, nærmer sig sit 25-års
jubilæum med samme besætning. Peter,
der spiller cello, får at vide, at han har Par-
kinson og meddeleler, at der må findes an
afløser, da han ikke længere kan yde det
perfekte spil, som er kvartettens adels-
mærke.

Ved jubilæumskoncerten skal kvartet-
ten spille en sen kvartet af Beethoven
opus 131, der varer 40 minutter, og hvor
de syv satser skal spilles uden ophold,
hvilket kræver absolut koncentration og
et samspil, der kræver alt. Efter Peters
meddelelse om sygdommen, går kvartet-
ten nærmest i opløsning. Der afsløres dy-
be konflikter, og balancen mellem kunst
og liv trues. Der kan nemlig kun skabes

stor kunst, hvis kvartetten sammen har
evnen, styrken og lidenskaben til at yde
det sublime. Der spilles fremragende af
Christopher Walken, den nyligt afdøde
Philip Seymour Hoffman, Catherine Ke-
ener og Mark Ivanir. Der spilles vidunder-
lig musik i filmen, som er et kammerspil
over livets skrøbelighed i tid og rum. En
afdæmpet film med sin egen modne po-
esi. lg.

[84] A PRAIRIE HOME 
COMPANION
USA 2006
Instr: Robert Altman Manus: Garrison
Keillor Medv: Woody Harrelson, John C.
Reilly, Meryl Streep, Lily Tomlin, Kevin Kli-
ne, L.Q. Jones, Virginia Madsen, Tommy
Lee Jones Udl: Scanbox Længde: 105
Prem: 14/7 2006
Format: DVD

Det underholdende og populære radio-
varieté-show, A Prairie Home Companion
bliver sendt fra et gammelt teater i Min-
nesota. Teatret bliver opkøbt af en ejen-
domsspekulant (Tommy Lee Jones) fra
Texas og skal lukkes til fordel for en par-
keringsplads. Dagens udsendelse bliver
således noget anderledes end først plan-
lagt, og radiostjernernes indsats bliver en
bittersød cocktail af ærgrelse, nostalgi og
resignation.

Woody Harrelson, John C. Reilly, Meryl
Streep og Lily Tomlin synger og spiller al-
dels fremragende. Den er et fyrværkeri af
synftig vitalitet og robust humor, respekt-
løs protest og trods.

A Prairie Home Companion blev Altman
sidste film og nok en af de bedste film fra
2006. pj.

[85] ADÈLES LIV – KAPITEL 1 & 2
LA VIE D’ADÈLE – CHAPITRES 1 ET 2. 
Frankrig 2013
Instr. og manus: Abdellatif Kechiche
Medv: Adèle Exarchopoulos, Léa Seyd-
oux, Jeremie Laheurte, Catherine Salée
Udl: Camera Film Længde: 180 Prem: 5/
12 2013
Format: DCP

Adeles liv af den franske instruktør Abdel
Kechiche er bygget på en graphic novel af
Julie Maroh og er en vidunderlig dannel-
sesfortælling om den purunge gymnasie-
elev Adeles kærlighedssult, der midt i stu-
dierne af de franske erotiske klassikere
pludselig vækkes af Emma, kunstneren
med det blå hår. Filmen udforsker den før-
ste stormende forelskelse og opdagelsen
af den kvindelige seksualitets mange fa-
cetter, men følger også udviklingen i for-
holdet, der langsomt afslører forskellene
både i engagement og forventninger hos
de to kvinder, da hverdagslivet skal leves.
De to unge skuespillere, Adèle Exarchop-
oulos og Léa Seydoux overbeviser i ho-
vedrollerne, og Kechiche skildrer med kø-
lig realisme de to første kapitler i Adeles
intense kærlighedsliv med en indlevelse
og fingerspidsfornemmelse, der bestemt
fortjener de gyldne palmer, filmen fik i
Cannes. aj.
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[86] AI WEIWEI: NEVER SORRY

USA 2012
Instr. og manus: Alison Klayman Medv:
Ai Weiwei Udl: Miracle Film Længde: 92
Prem: 30/8 2012 Format: DCP

Arkitekten, kunstneren og aktivisten Ai
Weiwei har udstillet over hele kloden, og-
så i Danmark. I sit hjemland kom han for
alvor i de kinesiske myndigheders søge-
lys, da han i 2008 satte fokus på antallet af
unge døde i Sichuan-jordskælvet. Gen-
nem flere år følger et dokumentarhold
både Ai Weiweis kunstneriske virke og
hans sociale aktivisme, hvis budskaber
han spreder ulovligt via Twitter. pj.

[87] ALBERT NOBBS
Storbritannien 2011
Instr: Rodrigo García Manus: Glenn Close
Medv: Glenn Close, Mia Wasikowska,
Aaron Johnson, Janet McTeer, Brendan
Gleeson Udl: Miracle Film Længde: 114
Prem: 9/8 2012 Format: DCP 

Glenn Close spiller Albert Nobbs - en kvin-
de i det nittende århundredes Irland, der
af for at skabe sig en eksistens giver sig ud
for at være en mand, og hun ernærer sig
som tjener på et hotel. Her involveres hun
i en lang række intriger og (tragiske) men-
neskeskæbner - blandt andet mødet med
et lesbisk par, hvor den ene (Janet McTe-
er) også udgiver sig som mand med hen-
blik på at få deres forhold anerkendt. Fil-
men er original og gribende, og hver en-
kelt figur gør indtryk. Filmen er i særklasse
velspillet. oc.

[88] ALPERNE
ALPEIS. Grækenland 2011
Instr. og manus: Giorgos Lanthimos
Medv: Aggeliki Papoulia, Johnny Vekris,
Ariane Labed, Stavros Psilakis Udl: Øst for
Paradis Længde: 93 Prem: 3/5 2012
Format: DCP

En sygeplejerske, en ambulancefører, en
gymnast og hendes træner har startet en
udlejningsservice: De lejer sig selv ud
som stedfortrædere for nyligt afdøde per-
soner og er stand-ins for døtre, kolleger
og ægtemænd i den første sorgperiode.
Et par timer om ugen møder de op i den
afdødes hjem, klæder sig i den savnedes
tøj og påtager sig karakteristiske vaner og
talemåder, indtil familien har vænnet sig
til tanken om døden. De kalder sig Alper-
ne. Lederen, som har taget navnet Mont
Blanc, kræver jernhård disciplin, men
trods deres stramme regelkodeks indle-
der en af de fire langsomt et forhold med
en klient og risikerer at sætte alt over styr.

Giorgos Lanthimos som også skabte
Dogtooth har denne gang lavet en helt
igennem absurd film som undertegnede
havde svært ved at kapere. Alperne er en
særpræget filmoplevelse, der aldrig for
alvor engagerer. pj.

[89] AMOUR
Frankrig 2012
Instr. og manus: Michael Haneke Medv:

Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva,
Isabelle Huppert, Alexandre Tharaud
Udl: Camera Film Længde: 125 Prem: 20/
12 2012
Format: DCP

Michael Hanekes ualmindeligt barske
Oscar-prisvinder Amour om to gamle
mennesker, der efter et langt samliv kon-
fronteres med livets uundgåelige afslut-
ning, er en illusionsløs, men smuk kærlig-
hedshistorie om Anne (Emmanuelle Ri-
va), som efter et slagtilfælde langsomt
reduceres til et klynkende, hjælpeløst
barn helt afhængig af Georges (Jean-Lou-
is Trintignant) løfte om ikke at sende hen-
de retur til hospitalet. Familien, især dat-
teren (Isabelle Huppert) kan kun se for-
tvivlet til, mens Georges isolation og
ensomhed stiger, og Anne går i opløsning
for øjnene af ham, fastlåste som de begge
er i den pariserlejlighed, den nu rullestols-
bundne Anne snart kommer til at forlade
for sidste gang. Hanekes velkendte sans
for at skære helt ind til benet i skildringen
af menneskelige forhold og hans filmtek-
niske virtuositet demonstreres atter i
denne stenhårde skildring af alderdom-
mens allergrummeste aspekt. En meget
seværdig film, båret af stærke skuespil-
præstationer af især de to hovedrollein-
dehavere. aj.

[90] ANIMAL KINGDOM
Australien 2010
Instr. og manus: David Michôd Medv:
Ben Mendelsohn, Joel Edgerton, Guy
Pearce, Luke Ford Udl: Scanbox Længde:
114 Prem: 24/2 2011
Format: Blu-ray, DVD

Hovedpersonen er en teenager, hvis mor
dør af en overdosis. Han flytter ind hos sin
familie, der er notoriske gangstere. Fami-
lien styres af hans rå bedstemor. Det er en
ret original film, der portrætterer en barsk
familie – ikke mens de udfører deres offi-
cielle ugerninger, men i deres indbyrdes
magtkampe. Det er ikke en fuldstændig
vellykket film, men den er på sin egen fa-
con sært foruroligende. En absolut se-
værdig film. oc.

[91] ANNA KARENINA
Storbritannien 2012
Instr: Joe Wright Manus: Tom Stoppard
eter roman af Leo Tolstoj Medv: Keira
Knightley, Aaron Johnson, Jude Law, Kelly
Macdonald Udl: UIP Længde: 122 Prem:
2/5 2013
Format: Blu-ray, DVD

Keira Knightley som Tolstojs Anna Kareni-
na – kvinden, der i 1870erne trodser sin
kedsommelige ministermand gennem et
forhold til den seksuelt tiltrækkende offi-
cer – er næppe helt i forfatterens ånd. Og
det er instruktøren Joe Wrights formeks-
perimenterende billedstil næppe heller.
Omvendt lever dramaet i bedste velgåen-
de, og Anna Karenina er igen grundlag for
en god film om en kvindes valg mellem
forventet pligt og egne behov. oc.

[92] ANONYME ROMANTIKERE

LES ÉMOTIFS ANONYMES. Frankrig 2011
Instr. og manus: Jean-Pierre Améris
Medv: Benoît Poelvoorde, Isabelle Carré,
Lorella Cravotta, Lise Lamétrie Udl: Ca-
mera Film Længde: 80 Prem: 15/12 2011
Format: DCP

Angelique, der er en mesterlig chokolati-
er, og René, der ejer en lille chokoladefa-
brik med stolte familietraditioner, har én
ting til fælles: de er overfølsomme og hy-
pergenerte, ja man kunne vel sige, at de
sociofobiske neurotikere. Kan man lave
en sød og sjov film om det? Måske! Det er
en fransk feel good film med smag både
af chokolade og romantik. Filmen er en
blanding af den franske Chokolat og
Bridget Jones dagbog. Der spilles rørende
og ja, følsomt af henholdsvis Benoit Po-
elvoorde og Isabelle Carré. Der er også en
ikke så skjult chokolademetafor i filmen.
Det handler nemlig om at finde den rette
balance mellem sødme og bitterhed.
Hvorfor filmen skal hedde Anonyme ro-
mantikere og trække på afhængighedste-
matikken, som vi kender fra f.eks andre
AA-bevægelser, forstår jeg ikke. Jeg synes
et rigtigt godt ægte stykke chokolade
smager bedre. lg.

[93] BEFORE MIDNIGHT
USA 2013
Instr. og manus: Richard Linklater Medv:
Ethan Hawke, Julie Delpy, Seamus Davey-
Fitzpatrick, Jennifer Prior Udl: Miracle
Film Længde: 108 Prem: 22/08 2013
Format: DCP

Denne film er den tredje i rækken om par-
ret Celine og Jesse. De mødtes i Before
Sunrise (1995), og så hinanden igen i Be-
fore Sunset (2004) og her i Before Midnight
har de været gift i ni år og fået deres tvil-
lingepiger. I de to foregående film snak-
kede de meget og hele tiden med hinan-
den, og det bliver de ved med også lige
før midnatstide. De får nemlig aldrig talt
færdig - og det er både filmens indhold
og problem, måske. Det helt centrale i fil-
men er dialogen, som foregår både på en
foruroligende realistisk måde, men også
samtidig – især hos Celine, har en tone af
sarkasme à la Woody Allen og let nærmer
sig det klichéagtige. De taler dog om no-
get væsentligt, og deres tale illustrerer
det vanskelige, ja nærmest umulige ved
parforholdet. Det er næsten ubærligt at
være vidne til – så godt genkender man
det – men som film stod jeg af. De to for-
rige film var bedre og langt mere nuance-
rede. Men samtalerne og kommunikatio-
nen – eller manglen på den – går tæt på.

lg.

[94] BENDA BILILI!
Congo-Frankrig 2010
Instr. og manus: Renaud Barret, Florent
de La Tullaye Medv: Congolesiske gade-
musikanter Udl: Miracle Film Længde: 87
Prem: 8/9 2010 Format: DVD

Dokumentarfilm om et af verdens mest
usædvanlige bands, som består af krøb-
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linger, der med kolossal succes optrådte
på dette års Roskilde-festival og også tid-
ligere har gæstet Danmark. Ricky Likabu
og Coco Ngambali komponerer en sær-
egen rumba/funk/blues med tekster om
livet på gaden. En musik som frembringer
liv, håb og smil. pj.

[95] BETTIES TUR
ELLE S’EN VA. Frankrig 2013
Instr. og manus: Emmanuelle Bercot
Medv: Catherine Deneuve, Nemo Schiff-
man, Gérard Garouste Udl: Scanbox
Længde: 116 Prem: 17/10 2013
Format: DCP

Catherine Deneuve spiller en ældre, tidli-
gere skønhedsdronning, hvis kæreste har
forladt hende, og hvis forretning er gået
fallit. Hendes liv er selvsagt på prøve, og
hun har svært ved at få det til at hænge
sammen. Hendes forhold til barn og bar-
nebarn har været mangelfuldt, men en
temperamentsfuld biltur med det lille
barnebarn giver hendes liv et nyt per-
spektiv. Filmen er behagelig og sympa-
tisk – den er lovlig lang, men Cathérine
Deneuve er både morsom og spiller med
psykologisk dybde. oc.

[96] BLUE JASMINE
USA 2013
Instr. og manus: Woody Allen Medv: Ca-
te Blanchett, Alec Baldwin, Louis C.K., Sal-
ly Hawkins, Peter Sarsgaard, Bobby Can-
navale Udl: Scanbox Længde: 95 Prem:
8/8 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Det er Woody Allens spillefilm nr. 45 – og
man spørger, om han virkelig kan bliv ved
– finde på, forny sig og være både vittig,
original og alvorlig og dyb? Ja, det kan
han, selvom han i denne film har fundet
Tennesee Williams stykke: Kat på et varmt
bliktag fra 1947 frem, stykket Elia Kazan
filmatiserede uforglemmeligt med Mar-
lon Brando og Vivien Leigh i hovedroller-
ne. Filmens hovedperson er Jasmine, der
virkelig er ’kommet ned i verden’, da hen-
des luksus overklasseliv i New York slutter,
da hendes mand Hal afsløres som svind-
ler af den grimme slags. Hun tager derfor
til San Fransisco for at bo hos søsteren
Ginger, som hun altid har foragtet og set
ned på, fordi hun har en primitiv smag i
mænd. Mødet mellem de to umage sø-
stre – som slet ikke egentlig er søstre – de
er begge adopterede – slet ikke det væ-
sentligste i filmen. Nej, det er Jasmines
skæbne, ja man kan fristes til at sige: tra-
gedie. Hun har altid levet i selvbedraget,
og har ikke andet end facaden tilbage.
Hvordan det ender, må man selv se. Fil-
men er et både fascinerende og rørende
karakterstudie og Cate Blanchett har
nærmest aldrig været bedre end i denne
rolle som Jasmine, der gennemspiller et
utroligt følelsesregister, så man rystes.lg.

[97] BLUEBIRD
USA 2013
Instr. og manus: Lance Edmands Medv:
Amy Morton, John Slattery, Louisa Krau-

se, Emily Meade Udl: Miracle Film Læng-
de: 90 Prem: 27/2 2014
Format: DCP

En iskold eftermiddag i januar distraheres
skolebuschaufføren Lesley af en vildfaren
trækfugl og overser en lille dreng, som er
faldet i søvn på en af bussens bagerste
rækker. Drengens mor er samtidig færdig
på sit arbejde, men i stedet for at tage tu-
ren direkte hjem, slår hun vejen forbi den
lokale bar. Marla er alenemor og forsøger
at dulme sin ensomhed gennem alkohol.
Først næste morgen går det op for begge
kvinder, at noget er ravruskende galt.

Bluebird er en af den slags små film, der
er en overraskende stor oplevelse. Filmen
minder om andre amerikanske som The
Sweet Hereafter fra 1997. Det er hele den
amerikanske selvforståelse, der bliver
gransket i denne frostbidte, intelligente
film og grundlæggende er Bluebird en fin
lille amerikansk provinsskildring med bå-
de film-og menneskehjertet på det rette
sted. pj.

[98] BOBBY
USA 2006
Instr. og manus: Emilio Estevez Medv:
Martin Sheen, Sharon Stone, Demi Mo-
ore, William H. Macy, Lindsay Lohan, An-
thony Hopkins, Harry Bellafonte, Helen
Hunt Udl: Scanbox Længde: 122 Prem:
25/12 2006 Format: DVD

Denne film udspiller sig en ganske be-
stemt aften og nat, nemlig d. 4-5. juni
1968, hvor Robert Kennedy, der netop har
vundet det demokratiske primærvalg i
Californien, bliver skudt på Hotel Ambas-
sador i Los Angeles. Emilio Estevez har la-
vet en ensemblefilm, der tager sine forbil-
leder fra Altmans Nashville (1975), Short
Cuts (1993) og ikke mindst Gosford Park
(2001). Filmen handler om tiden i USA i
1968 og så nu, og den handler også om,
hvad det var verden mistede, da Robert
Kennedy blev myrdet. For ville den have
set anderledes ud i dag, hvis han var ble-
vet præsident?

I ensemblefilm er det altid problema-
tisk at fremhæve nogle præstationer frem
for andre eller pege på historier eller
handlinger, der er væsentlige eller mere
vedkommende end andre. Det gælder
også her. Man kan nævne Anthony Hop-
kins som den pensionerede dørmand,
Demi Moore som den alkoholiserede san-
gerinde og Willian H. Macy som hotellets
direktør. Der er et rend af stjerner. Men
det kædes sammen og bliver en sædeskil-
dring af USA dengang og også et spejl for
os i dag. Det er en intelligent film man bør
se. lg.

[99] BOBBY FISCHER AGAINST 
THE WORLD
USA-England-Island 2011
Instr: Liz Garbus Manus: Philip Sheppard
Medv: Bobby Fischer Udl: Miracle Film
Længde: 93 Prem: 25/8 2011
Format: Blu-ray

Meget spændende dokumentarfilm om
skakgeniet, Bobby Fisher. Filmen tegner

et portræt af en ener, en kontroversiel ge-
nialitet, der dog ikke magter kunsten at
indordne sig i sociale sammenhænge. Fil-
men får genskabt Fishers tid med god
sans og omhu, og man får tegnet kontu-
rerne af et særdeles specielt menneske,
uden at man af den grund indlever sig i
hans personlighed. oc.

[100] BON APPÉTIT, HR. 
PRÆSIDENT
LES SAVEURS DU PALAIS. Frankrig 2012
Instr. og manus: Christian Vincent
Medv: Catherine Frot, Arthur Dupont,
Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot
Udl: Scanbox Længde: 95 Prem: 4/7
2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Hortense er en kompetent kok med spe-
ciale i det almindelige franske køkken, der
i 1980erne efter den aldrende præsident
Mitterands eget ønske blev ansat som
hans personlige kok i Champs Elysées.
Hun bliver kun nødtvunget tålt i persona-
lehierarkiet, og et omfattende magtspil
går i gang. Det er en sympatisk feel good-
film fra den virkelige verden og med hjer-
tet på rette sted – uden at sætte nye
kunstneriske standarder. oc.

[101] BORGMAN
Holland 2013
Instr. og manus: Alex van Warmerdam
Medv: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jero-
en Perceval, Alex van Warmerdam Udl:
Angel Films Længde: 113 Prem: 19/12
2013
Format: DCP, DVD

En meget særegen og underligt fascine-
rende hollandsk film om en bums, Borg-
man, der søger ind i en rigmandsvilla,
hvor han vækker den forsømte hustrus
medlidenhed og den uempatiske og
grovkornede mands jalousi og voldelige
adfærd. Borgman repræsenterer dog
langt farligere kræfter end først antaget.
Det er et spændende ikke-realistisk uni-
vers – og personerne er billeder på længs-
ler og understimulerede drifter. oc.

[102] BOTTLE SHOCK
USA 2008
Instr: Randall Miller Manus: Randall Mil-
ler, Ross Schwartz Medv: Chris Pine, Alan
Rickman, Bill Pullman, Rachael Taylor Udl:
Miracle Film Længde: 110 Prem: 28/8
2009
Format: DVD

Krigstilstande udspiller sig mellem cali-
forniske og franske druer i denne kome-
die inspireret af virkelige begivenheder i
1976 som var året hvor alt blev forandret
indenfor vinens verden og globaliserin-
gen for de ædle druer tog fart. Ved en
blindsmagning i Frankrig vandt vinene
fra Napa Valley fra Chateau Montelena
sensationelt over de franske vine. Der-
med blev de californiske vine sat på ver-
denskortet og intet var længere som før!
For den britiske vinhandler Steven Spur-
rier (Rickman) findes der ikke noget bedre
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end fransk vin. Det til trods for rygterne
om, at det er Californien som kommer til
at stå for fremtidens bedste vine. Sikker i
sin sag om at vingårdene i Napa Valley ik-
ke er nogen alvorlig konkurrence for de
etablerede franske vinhuse, udfordrer
han amerikanerne til en blindtest. Bottle
Shock er en hyggelig bagatel, som vinen-
tusiaster vil kunne labbe i sig, mens andre
vil finde den for let. pj.

[103] BRONSON
Storbritannien 2009
Instr. og manus: Nicolas Winding Refn
Medv: Tom Hardy, Matt King, Kelly Adams
Udl: Scanbox Længde: 92 Prem: 24/7
2009
Format: Blu-ray, DVD

Nicolas Winding Refn fortæller historien
om Charles Bronson. Ikke den nu afdøde
amerikanske skuespiller, men den briti-
ske forbryder Michael Petersen, der tog
navneforandring. Fraset tilsammen fire
måneder har Bronson siden 1971 siddet
konstant i fængsel - i de 30 af årene i iso-
lation. Han er Englands mest voldelige
fange med utallige voldsforbrydelser bag
sig. Nicolas Winding Refn har bygget sin
film stilsikkert og personligt op som en
kabaret, der følger Bronsons liv. Om det er
den sande historie om Bronson, er tvivl-
somt, men det er blevet en ganske uafry-
stelig film om et menneske med vold som
en uadskillelig del af personligheden.
Bronson er på én gang rå og følsom. oc.

[104] BURIED
Spanien 2010
Instr: Rodrigo Cortés Manus: Chris Spar-
ling Medv: Ryan Reynolds, Robert Pater-
son, José Luis García Pérez, Stephen To-
bolowsky, Samantha Mathis Udl: Scan-
box Længde: 94 Prem: 7/10 2010
Format: Blu-ray, DVD

Filmen foregår i en kiste under jorden i
Irak! Ikke et sekund forlader kameraet
den stakkels lastbilchauffør, der som en
krigshandling er blevet kidnappet og le-
vende begravet. Vi følger gennem halv-
anden time hans mobiltelefonsnak og
hans økonomiseren med sin lighter, alt
imens kisten er ved at bryde sammen, og
hans kontakter i telefonen søger at loka-
lisere ham. Det er en ganske original og
selvsagt næsten klaustrofobisk gyser. oc.

[105] BØLGEN
DIE WELLE. Tyskland 2008
Instr: Dennis Gansel Manus: Dennis Gan-
sel, Peter Thorwarth Medv: Jürgen Vogel,
Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ul-
rich, Christiane Paul, Elyas M’Barek Udl:
Miracle Film Længde: 107 Prem: 12/9
2008 Format: DVD

Dennis Ganzels film Bølgen er en tysk
’genindspilning’ af den gamle strimmel
Th Wave fra 1981 om et autentisk pæda-
gogisk eksperiment på en californisk
highschool i 1967. En ung, dynamisk og
karismatisk lærer, Rainer Wenger (Jürgen
Vogel) udnytter en temauge til at belære

sine elever, der ellers har hørt nok om 2.
Verdenskrig og tysk skyld og ansvar, om
totalitarismens farer. I løbet af ingen tid
har han indført militærisk disciplin, hvid
skoleuniform, emblemer, slogans og sær-
lige hilsener, som taler til nogen, f.eks.
den sociale undermåler Tim (Frederick
Lau), der pludselig smager magtens sød-
me, og frastøder andre som Karo (Jenni-
fer Ulrich), der indser faren, men ikke kan
få ørenlyd og betaler en høj pris for ikke at
marchere i takt til Bølgen, som bliver ’fæl-
lesskabets’ navn Filmen kulminerer med
et nazi-inspireret massemøde for de ind-
viede i skolens aula. Der er lige dele refe-
rencer til den tyske fascisme og østtysk
kommunisme i denne film, der dog som
de fleste opbyggelige film er noget mere
skabelonagtig og forenklende end
egentligt engagerende og forførende.aj.

[106] CAPTAIN PHILLIPS
USA 2013
Instr: Paul Greengrass Manus: Billy Ray
Medv: Tom Hanks, Catherine Keener,
Barkhad Abdi, Barkhad Addirahman Udl:
UIP Længde: 134 Prem: 24/10 2013
Format: Blu-ray, DVD

Dramatisk sørøverfilm fra vore dage. Det
er historien om somaliske piraters angreb
på et amerikansk fragtskib i 2009. Tom
Hanks spiller fortræffeligt titelpersonen,
der kidnappes af pirater. Det er en spæn-
dende historie, der fortælles intenst og
med stærke virkemidler. oc.

[107] CAPTIVE
Frankrig 2011
Instr. og manus: Brilliante Mendoza
Medv: Isabelle Huppert, Kathy Mulville,
Marc Zanetta, Carpio Rustica Carpio Udl:
Øst for Paradis Længde: 120 Prem: 21/6
2012 Format: DCP

Captive fortæller den dramatiske og vir-
kelige historie om en gruppe turister, der
i 2001 blev kidnappet på Filippinerne af
en muslimsk terrorgruppe og holdt fan-
get i over et år. Brilliante Mendoza fortæl-
ler den dramatiske historie fængende,
men uden at filmen hæver sig over gen-
nemsnitsrepertoiret. oc.

[108] CARRIE
USA 2013
Instr: Kimberly Peirce Manus: Roberto
Aguirre-Sacasa efter roman Stephen King
Medv: Chloë Grace Moretz, Julianne Mo-
ore, Alex Russell, Judy Greer, Gabriella
Wilde, Max Topplin Udl: Filmcompagniet
Længde: 99 Prem: 31/10 2013
Format: DCP

I 1976 kom Brian De Palmas filmatisering
af Stephen Kings gysernovelle Carrie fra
1974. Det var dengang en rystende gyser
om en teenager, der bliver mobbet i sko-
len og tyranniseret af sin religiøse og sex-
forskrækkede mor. Carrie opdager, at hun
har telekinetiske evner, og så går alting
galt- for Carrie tager en grusom hævn.

Den filmatisering blev en klassiker, og
det bliver denne udgave altså ikke. Selv-

om mobning er blevet meget værre i dag,
og skolemassakrerne har været makabre
siden, så gyser vi ikke virkeligt i denne
film. Det er selvfølgelig blevet muligt at
lave effekter på en anden måde end i
1976, så gyset fastholdes. Men selvom Ju-
lianne Moore forsøger at give vanvid til
moderen, så kan dette ikke måle sig med
den præstation som Piper Laurie levere-
de i forgængeren, for slet ikke at tale om
Sissy Spacek som Carrie. Se den endnu
engang i stedet for at bruge tid på denne
efterligning. lg.

[109] CASSANDRA’S DREAM
CASSANDRA’S DREAM. USA 2008
Instr. og manus: Woody Allen Medv:
Hayley Atwell, Angela Stark, Colin Farrell,
Sally Hawkins, Andrew Howard, Ewan
McGregor, Tom Wilkinson Udl: Scanbox
Længde: 108 Prem: 4/1 2008
Format: Blu-ray, DVD

Som i Woody Allens foregående film,
Match Point, foregår Cassandra’s Dream i
England. Miljøet er meget atypisk for
Woody Allen, da den foregår blandt en-
gelske håndværkere med ambitioner om
økonomisk succes. For at kunne sætte et
projekt i gang søger to unge brødre at få
et lån hos deres rige farbror, der vil hjælpe
dem, hvis de til gengæld vil slå en mand
ihjel. Brødrene udfører drabet. Filmen be-
rører komplicerede moralske konflikter i
stil med Match Point og mesterværket Cri-
mes and Misdemeanors fra 1989. Det er et
spændende værk, som viser Woody Allen
fra hans mest spændende side. Den er
næsten blottet for humor, men er til gen-
gæld både sjælegranskende og rystende.

oc.

[110] CHE – ARGENTINEREN
CHE: PART ONE. Frankrig-Spanien-USA 
2008
Instr: Steven Soderbergh Manus: Peter
Buchman, Ernesto ’Che’ Guevara efter
dennes erindringsbog Reminiscences of
the Cuban Revolutionary War Medv: Beni-
cio Del Toro, Julia Ormond, Demián Bichir,
Catalina Sandino Moreno, Franka Potente
Udl: Scanbox Længde: 131 Prem: 7/5
2009 Format: Blu-ray, DVD

Første del af Steven Soderberghs dobbel-
te filmberetning om Che Guevara, den
cubanske revolutionshelt, der trods sine
forbrydelser siden blev ikon for en hel ge-
neration. Anden del er aldrig blevet vist i
danske biografer. Filmen følger Guevara
frem til revolutionen. Soderberg hylder
ikke Guevara, men er heller ikke kritisk.
Han gør med udgangspunkt i Guevaras
dagbøger et reelt forsøg på at tegne et
portræt af den drivkraft, der førte ham
frem. Filmen er ikke ubetinget vellykket -
lidt tung og uden megen fortælleglæde.

oc.

[111] COLD SOULS
USA 2009
Instr. og manus: Sophie Barthes Medv:
Paul Giamatti, Dina Korzun, David Stra-
thairn, Emily Watson, Katheryn Winnick
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Udl: Miracle Film Længde: 101 Prem: 29/
4 2010
Format: DVD

En af øjeblikkets store amerikanske skue-
spillere, Paul Giamatti, spiller blændende
som vanligt sit eget, kriseramte selv i So-
phie Barthes’ sort-humoristiske og Sun-
dance-prisbelønnede Cold Souls. Under
opsætningen af Tjekhovs Onkel Vanja op-
søger Giamatti, der er midt i en eksisten-
tiel krise, som komplicerer teaterarbej-
det, firmaet Soul Storage for at få sin føl-
somme og tungsindige sjæl fjernet og
deponeret hos en vis Dr. Flintstein (David
Straitharn), indtil opsætningen af stykket
er slut. Imidlertid stjæler eksperter i sjæle-
trafficking(!) Giamattis sjæl og sælger den
videre til en russisk mafioso. Naturligvis
giver dette absurde plot anledning til en
række eksistentielle og filosofiske samta-
ler om sjælens beskaffenhed og plads i
moderne menneskers neurotiske liv. Fil-
mens idé er opfindsom og kreativ, dialo-
gen vittig og tankevækkende, mens sti-
len er realistisk og skuespillet solidt. Ab-
solut værd at se. aj.

[112] COLOMBIANA
USA 2011
Instr: Olivier Megaton Manus: Luc Bes-
son, Robert Mark Kamen Medv: Zoe Sal-
dana, Amandla Stenberg, Cliff Curtis, Mi-
chael Vartan Udl: Scanbox Længde: 108
Prem: 8/9 2011
Format: Blu-ray, DVD

Olivier Megaton (!) har lavet en acti-
onspækket ramasjangfilm om pigen Ca-
taleya (Zoe Saldana), der som barn over-
værer mordene på sine forældre og siden
flygter til Chicago, hvor hun trænes som
lejemorder af sin anløbne onkel Emilio
(Cliff Curtis) med det formål at hævne sine
forældre og dræbe de colombianske nar-
kogangstere, der beordrede drabene. Ly-
der det fortærsket? Det er det også, men
der er masser af bank til slemme drenge
og en af de der kvindelige actionhelte
med masser af håndvåben og sexet un-
dertøj, som efterhånden er blevet en kli-
ché i postmoderniteten. Og så er det nok
ikke helt tilfældigt, at filmens producer er
Luc Besson, der i sin tid skabte Nikita. Ef-
fektiv B-filmsunderholdning. aj.

[113] CYKELTUR MED MOLIÈRE
ALCESTE À BICYCLETTE. Frankrig 2013
Instr: Philippe Le Guay Manus: Philippe
Le Guay, Fabrice Luchini Medv: Fabrice
Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa, Ca-
mille Japy Udl: Miracle Film Længde: 104
Prem: 3/10 2013
Format: DCP

Philippe Le Guay har skabt en overor-
dentligt charmerende komedie om to
franske skuespillere. Serge – et midald-
rende stortalent, der dog har trukket sig
tilbage til isoleret ensomhed ude på lan-
det. Og Gautier – der er et stort navn på
grund af sin medvirken i en populær tv-
soap. Gautier overtaler Serge til, at de skal
opsætte Moliéres Misantropen, men da

de ikke blive enige om fordelingen af rol-
lerne, aftaler de, at de på skift skal spille
hovedrollen og en stjernebirolle. Prøve-
forløbet bliver frugtbart, konfliktfyldt og
temperamentsfuldt, men afbrydes fatalt
af det fælles møde med en tiltrækkende
kvinde. oc.

[114] CÆSAR SKAL DØ
CESARE DEVE MORIRE. Italien 2012
Instr. og manus: Paolo og Vittorio Taviani
Medv: Cosimo Rega, Salvatore Striano,
Giovanni Arcuri, Antonio Frasca Udl: Øst
for Paradis Længde: 76 Prem: 13/12 2012
Format: DCP, DVD

I brødrene Tavianis film Cæsar skal dø op-
fører mordere og tidligere medlemmer af
Camorraen skuespillet Julius Cæsar af
Shakespeare. Vi er i det topsikrede fæng-
sel Bebibbia udenfor Rom, og de indsatte
har ikke svært ved at genkende sig selv i
karakternes fra Shakespeare tragedie om
tyranni, magt og intriger, forrædderi og
had. Filmen vandt i 2012 en guldbjørn i
Berlin som bedste dokumentar, men er
det fortjent? Ganske vist vises scenerne
fra castingen til stykket i fængslet sam-
men med prøverne i sort hvid, hvorimod
selve forestillingen – altså det såkaldte
fiktive element – er i farver. Men det er fil-
mens store fortjeneste, at den får fokuse-
ret på det evige forhold mellem fiktion og
virkelighed. Nok er det mordere, voldsfor-
brydere og narkohandlere vi møder i
fængslet, afsonende livstidsstraf, men i
deres spil i rollerne som Brutus og hans
sammensvorne, Cæsar og Markus Anto-
nius, møder vi dem på to scener deres
egen og den iscenesatte, som de ofte ikke
kan skelne fra hinanden. En af fangerne
Striano siger grædende: "Efter jeg har
lært kunsten at kende, er denne celle ble-
vet et fængsel". På rystende vedkom-
mende vis får vi de store dilemmaer om
samvittighed, retfærdighed, ambition,
magt og loyalitet præsenteret. lg.

[115] DALLAS BUYERS CLUB
USA 2013
Instr: Jean-Marc Vallée Manus: Craig Bor-
ten, Melisa Wallack Medv: Matthew
McConaughey, Jared Leto, Jennifer Gar-
ner, Steve Zahn Udl: UIP Længde: 117
Prem: 6/2 2014
Format: Blu-ray

Det slår i bogstaveligste forstand benene
væk under Ron Woodroof, da han får at vi-
de, at han har AIDS. Han har 30 dage til-
bage at leve i, siger lægerne, for sådan er
virkeligheden midt i 80’erne. Men Ron
kommer på benene og beslutter sig at ta-
ge kampen op. Han begynder at søge ef-
ter alternativ behandling. I Mexico opda-
ger han en effektiv medicin, som de ame-
rikanske myndigheder har nægtet at
godkende. Ron indsmugler stoffet i USA
og åbner en illegal ’køberklub’ for andre
HIV-positive.

Filmen blev drejet på 25 dage og uden
kunstigt lys, men dramaturgien minder
mere om et mainstream-dokudrama end
om en provokerende dogmefilm. Histori-

en om cowboyen, som ikke vil give op, er
både sympatisk og tragisk. Til trods for
Matthew McConaugheys maniske meto-
despil er filmen yderst seværdig. pj.

[116] DAME, KONGE, ES, SPION
TINKER, TAILOR, SOLDIER, SPY. Frankrig 
2011
Instr: Tomas Alfredson Manus: Peter
Straughan efter roman af John Le Carré
Medv: Gary Oldman, Benedict Cumber-
batch, Colin Firth, Toby Jones, Mark
Strong, John Hurt Udl: Filmcompagniet
Længde: 127 Prem: 9/2 2012
Format: DCP

I spion-thrilleren Dame, konge, es, spion,
baseret på John le Carrés berømte roman,
bliver den pensionerede agent George
Smiley nødt til at komme tilbage til MI6
for at afsløre en sovjetisk spion, der ope-
rerer i den engelske efterretningstjene-
stes inderste cirkler. Filmen kvaliteter ba-
serer sig først og fremmest på fremragen-
de skuespil med en formidabel Gary
Oldman som George Smiley. Den er uhyre
gennemarbejdet ved sine billeder, som er
holdt i dæmpede, ofte mørke farve-nuan-
cer, der umærkeligt glider over i hinan-
den fra brunligt til gulligt og giver forlø-
bet et præg af mystifikation og et lidt
gammeldags præg samtidig skal man føl-
ge godt med for at holde personerne ad-
skilt. Anbefales. pj.

[117] DE URØRLIGE
INTOUCHABLES. Frankrig 2011
Instr. og manus: Olivier Nakache, Eric To-
ledano Medv: François Cluzet, Omar Sy,
Anne Le Ny, Audrey Fleurot Udl: Scanbox
Længde: 112 Prem: 22/11 2012
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Den stenrige Philippe er lammet fra hal-
sen og ned efter en paragliding ulykke.
Ved et tilfælde får han hyret den småkri-
minelle Driss til at være hjælper. Det bliver
et møde mellem et umage par. Overklas-
sepersonen, der har økonomisk og intel-
lektuel frihed, men er lammet, så han al-
ligevel ikke er fri, men bundet, og så Driss
– den store flotte afrikaner fra ghettoen,
hvor kriminalitet hidtil har været eneste
overlevelsesmulighed. Mødet slår gni-
ster, og der opstår et venskab på trods.
Det er en feel good film, men med en be-
friende usentimental humor og ægte
menneskelighed. Det er blevet til lidt me-
re end 20 millioner solgte billetter i Frank-
rig, og også et dansk publikum vil røres og
glæde sig over denne vedkommende og
charmerende komedie. lg.

[118] DEN HUNDREDÅRIGE DER 
KRAVLEDE UD AD VINDUET OG 
FORSVANDT
HUNDRAÅRINGEN SOM KLEV UT GENOM 
FÖNSTRET OCH FÖRSVANN. Sverige 2013
Instr: Felix Herngren Manus: Felix
Herngren, Hans Ingemansson efter for-
læg af Jonas Jonasson Medv: Robert Gu-
stafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg,
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Mia Skäringer Udl: Walt Disney Længde:
114 Prem: 25/12 2013
Format: DCP

I 2009 kom Jonas Jonassons bestsellerro-
man med samme titel. Den er en forfri-
skende fabel eller fortælling om at turde
– på trods. Hovedpersonen er både enfol-
dig og genial, og kan minde noget om ho-
vedpersonen i den norske film Elling fra
2001 – men nok mest om den amerikan-
ske Forrest Gump fra 1994. Historien er føl-
gende: Allan Karlsson er kommet på ple-
jehjem efter at have sprængt en ræv og
en købmandsbutik i luften. Her skal han
fejre sin 100-års fødselsdag, men han stik-
ker af – ud til friheden, hvor han møder de
særeste mennesker og oplever det mest
utrolige. Han har nemlig tidligere ført et
usædvanligt begivenhedsrigt liv, hvor
han både har mødt Franco i Den Spanske
Borgerkrig, og reddet hans liv, men sene-
re også hjulpet Oppenheimer med at ud-
vikle atombomben. Han kan nemlig no-
get med sprængstoffer. Det er en feel-
good komedie med sjove effekter. Man er
godt underholdt af Karlssons energi og
frygtløshed, men dybtsindigt er det ikke.

lg.

[119] DEN SKALDEDE FRISØR
Danmark 2012
Instr: Susanne Bier Manus: Susanne Bier,
Anders Thomas Jensen Medv: Pierce Bro-
snan, Trine Dyrholm, Kim Bodnia, Christi-
ane Schaumburg-Müller, Molly Egelind,
Sebastian Jessen, Paprika Steen, Micky
Skeel Hansen, Bodil Jørgensen Udl: Nor-
disk Film Længde: 11 Prem: 6/9 2012
Format: DCP

Behagelig feel-good film om Ida, der be-
finder sig i en betydelig livskrise. Hun er
kræftsyg og har gennemgået en kemo-
kur, og hendes mand bedrager hende.
Datteren skal giftes i Italien, hvor hun mø-
der svigersønnens far - der spilles af ingen
ringere end Pierce Brosnan. Der opstår ef-
terhånden en uforudsigelig romance
mellem den syge og kriseramte danske
frisørmedhjælper og den succesrige og
ekstremt ombejlede britiske forretnings-
mand. Den kunne forekomme postuleret,
men det lykkes Susanne Bier at fortælle
historien, så man både køber den og har
det godt. Tilmed giver Trine Dyrholm på
smukkeste vis rollen som Ida al sin sart-
hed og følsomhed, så man må overgive
sig. oc.

[120] DEN STORE SKØNHED
LA GRANDE BELLEZZA. Italien 2013
Instr: Paolo Sorrentino Manus: Paolo
Sorrentino, Umberto Contarello Medv:
Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Feril-
li, Carlo Buccirosso Udl: Camera Film
Længde: 142 Prem: 5/9 2013
Format: DCP

Kritikerne har kaldt filmen ’udsøgt’ og
’den smukkeste italienske film i mands
minde’. Vi er i Rom i Berlusconi æraen,
hvor vi følger den 65-årige Jep, der en-
gang for mange år siden skrev en anmel-
derrost roman. Jep lever i og med Roms

jetset i en overfladisk manieret verden,
hvor sandheden ikke kan findes. Men fil-
men er samtidig en kærlighedserklæring
til Rom, ligesom man så det i Fellini filmen
La Dolce Vita. Filmen rummer både satire
og poesi, og billedernes præcise detaljer
sammen med den fine musik, der udtryk-
ker bedrøvet skønhed, gør filmen til en
perfekt oplevelse. Man savner dog en hi-
storie i filmen, ligesom det er svært at for-
holde sig til en person som Jep, der ikke vil
finde meningen med livet og kun lever på
overfladen af den ufattelige skønhed
Rom byder på. Men billederne af Rom er
betagende, og der er bevægende scener,
man bliver ved med at huske. Det er en fil-
misk bedrift. Filmen fik da også en Oscar
for bedste udenlandske film i 2014 i kon-
kurrence med den danske Jagten. lg.

[121] DEN UKENDTE KVINDE
LA SCONOSCIUTA. Italien 2006
Instr: Giuseppe Tornatore Manus: Giu-
seppe Tornatore, Massimo De Rita Medv:
Kseniya Rappoport, Michele Placido,
Claudia Gerini, Margherita Buy Udl: Mira-
cle Film Længde: 120 Prem: 27/7 2007
Format: DVD

Nutiden, en italiensk storby. Den ukendte
kvinde er Irena, som for en del år siden er
kommet til Italien fra Ukraine og lever i
dag midt mellem fortidens spøgelser i sin
søgen efter følelsesmæssigt at nå over-
ens med nutiden. To forskellige perioder
i hendes liv filtrer sig sammen og bliver et
puslespil, hvor brikkerne langsomt styk-
kes sammen. Efter at have overlevet en
dramatisk rejse fra østeuropa blev hun
nemt bytte for nådesløse og skruppelløse
mænd. Irena har kun ét enkelt smuk min-
de at klamre sig til – mindet om forsvun-
den kærlighed. Hvad der ikke slår én ihjel,
gør én stærkere – og Irena har sat sig et
helt præcist mål. Med ildhu og snilde får
hun et job i en beboelsesejendom lige
overfor sin egen lejlighed. Irena maser sig
på for at komme endnu tættere på, for
hun har en helt særlig hensigt med sin in-
teresse for den lille familie. Da hun knytter
stærke bånd til den lille pige, bliver det
dog følelsesmæssigt en stærk belastning.

Den ukendte kvinde er en moderne film
noir som folder sig ud med en enorm
overlevelseskraft i en verden af sadistisk
ondskab. Selvom Giuseppe Tornatore har
trang til overdriver suspense-virkemid-
lerne overlever filmen på en stor præsta-
tion af den russiske skuespillerinde Xenia
Rappaport. pj.

[122] DEPARTURES
OKURIBITO. Japan 2008
Instr: Yojiro Takita Manus: Kundo Koya-
ma Medv: Masahiro Motoki, Tsutomu
Yamazaki, Ryoko Hirosue, Kazuko Yoshiy-
uki Udl: Miracle Film Længde: 131 Prem:
6/11 2009
Format: DVD

Daigo Kobayashi er cellist og mister sit ar-
bejde i et orkester og ser ingen anden ud-
vej end at flytte fra Tokyo til bage til sin
hjemby med sin søde resignerede kone.
Ved en slags misforståelse får han et job

som bedemand - et i Japan nødvendigt,
men socialt set ringeagtet job. Alle har
brug for rituel hjælp til istandgørelsen til
den sidste rejse, men det er ikke accepta-
belt i det japanske renhedssamfund at
udføre et sådant job.

Filmen er ganske langsom, ja omstæn-
delig i sin dvælen ved de rituelle opgaver
Daigo får og efterhånden kommer til at
udføre forbilledligt og med respekt og
forståelse for både de afdøde og deres ef-
terladte. Det er en meget smuk og fin film,
der handler om de store spørgsmål i livet,
som det er vanskeligt at sætte ord på. Det
er både en humoristisk og alvorlig og ele-
gant film. lg.

[123] DET GODE HJERTE
THE GOOD HEART. USA-Island 2009
Instr. og manus: Dagur Kári Medv: Brian
Cox, Paul Dano Udl: Scanbox Længde: 99
Prem: 16/12 2010
Format: DVD

Efter de to film Noi Albinoi og Voksne men-
nesker har man store forventninger til en
film af den islandske Dagur Kári. I Det go-
de hjerte, som er indspillet i USA på en-
gelsk, kan man godt se spor fra de to for-
rige meget vellykkede film. Filmen fortæl-
ler en evig historie. Jacques, der i en
menneskealder har drevet en bar i Brook-
lyn, møder på hospitalet den hjemløse
Lucas, der desuden har mistet modet på
livet. Det bliver starten på et slags ven-
skab. Jacques har en plan med Lucas - han
skal overtage hans bar, men først skal han
lære kunsten at drive en bar. Vi møder
stamkunderne i baren, som næsten bliver
stereotype postulater, men vi oplever og-
så, hvorledes forholdet mellem Jacques
og Lucas nærmest antager et far-søn-ag-
tig karakter. De to mænd kommer til at
dele både hjerte og drøm - hvordan må
man selv se. Fotograferingen er stem-
ningsmættet, og selve filmen kan nok
bedst karakteriseres som en tragisk ko-
medie. Johannes Møllehave havde ikke
lovord nok til denne film. Han synes, den
er et mesterværk og ser i den en fremstil-
ling af en af de suveræne livsytringer, som
den danske filosof og teolog K.E. Løg-
strup taler om, nemlig tillid. Derfor har
han set den fem gange. Men se den og
døm selv. lg.

[124] DET HVIDE BÅND
DAS WEISSE BAND. Østrig 2009
Instr. og manus: Michael Haneke Medv:
Ulrich Tukur, Susanne Lothar, Josef Bierbi-
chler, Mercedes Jadea Diaz Udl: Camera
Film Længde: 144 Prem: 14/1 2010
Format: DVD

Filmen udspilles i landsbyen Eichwald i ti-
den umiddelbart før Første Verdenskrig.
Patriarkatet råder i det lille samfund, hvor
der udøves terror af såre diskret, men
ganske effektiv karakter. Titlens hvide
bånd er snøret om overarmene på lands-
byens børn, der formanes om den rette
tro – med risiko for at de udvikler sig til in-
divider af samme autoritære støbning,
som deres forældre. Bag den rethaveriske
facade holdes utroskab, hustruvold og
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blodskam i hævd, og kun den unge sko-
lelærer synes at være i kontakt med sin
elementære, menneskelige godhed. I
krystalklare sort-hvide billeder fortælles
om landsbysamfundet som en følelses-
mæssigt og menneskeligt udtørret bio-
top præget af regelrytteri, autoritetstro
og dobbeltmoral.

Michael Hanekes film Det hvide bånd er
totalt uforglemmelig. Et regulært mester-
værk. Denne Guldpalme-vinder i Cannes
(2009) er en lang film, skønt den ikke føles
sådan, og kan ligne et værk skabt af Carl
Th. Dreyer. Et must for voksenfilmklub-
berne. pj.

[125] DIE ANDERE HEIMAT – EN 
FORTÆLLING OM LÆNGSEL
DIE ANDERE HEIMAT – CHRONIK EINER 
SEHNSUCHT. Tyskland 2013
Instr: Edgar Reitz Manus: Edgar Reitz,
Gert Heidenreich Medv: Jan Dieter Schn-
eider, Antonia Bill, Maximilian Scheidt,
Marita Breuer, Rüdiger Kriese, Philine
Lembeck Udl: Camera Film Længde: 225
Prem: 27/2 2014
Format: DCP

Efter at have sat sit sidste punktum for
den imponerende Heimat-saga, vender
mesterinstruktøren Edgar Reitz tilbage
med en forløber, der atter udspiller sig i
den fiktive landsby Schabbach - midtvejs
i det 1840’erne. Kendskab til de tidligere
værker er ingen forudsætning for at følge
med i historien om to brødre, der indser,
at kun deres højtflyvende drømme kan
redde dem. Og drømmene handler især
om flugten til Sydamerika, hvor indianer-
ne bor, og hvor der er velfærd og afgrøder
i rige mængder. Længslerne brænder i
hjerterne i et sindsoprivende smukt,
medrivende og ind i mellem også lunt
ganske humoristisk drama.

De første 11 episoder af Heimat - Eine
deutsche Chronik, fremkom i 1984. Die
zweite Heimat - Chronik einer Jugend, ud-
kom i 1992 og brugte 13 tv-film på at skil-
dre 68-generationens historie hvor ho-
vedpersoen Hermann Simon er filmska-
berens alter ego. Hermann tog til
München og gjorde karriere i musikken,
men vendte også tilbage i Heimat 3 - Chro-
nik einer Zeitenwende fra 2004 - består af 6
episoder. Her blev nationen genforenet,
og Hermann byggede hus ved Rhinen.
Edgar Reitz slutter med et mesterværk og
man kommer ud af biografen som et nyt
menneske, når man har levet i disse bille-
ders magi i næsten fire timer. Lang er den,
men ikke for lang, hvis man indstiller sig
på dens sindige og sendrægtige rytme.
Vilkårene dengang i 1840’erne var radi-
kalt forskellige fra vore, men de menne-
skelige drømme og lidenskaber de sam-
me. Anbefales til klubberne. Bemærk at
filmen varer næsten fire timer. pj.

[126] DIRCH
Danmark 2011
Instr: Martin Zandvliet Manus: Anders
Frithiof August, Martin Zandvliet Medv:
Nikolaj Lie Kaas, Lars Ranthe, Lars Bryg-
mann, Malou Leth Reymann, Morten
Kirkskov, Frederikke Cecilie Bertelsen,

Laura Christensen, Silja Eriksen Jensen,
Martin Buch, Laura Bro Udl: Nordisk Film
Længde: 116 Prem: 25/8 2011
Format: DCP

Dirch Passers komiske genialitet var så
unik, at ikke mange troede på idéen om,
at man i en film skulle fortælle hans histo-
rie. Det har Martin Zandvliet imidlertid
gjort, og det er blevet en overraskende
vellykket film. Nikolaj Lie Kaas spiller
Dirch Passer, og han rammer ham præ-
cist. Dertil kommer, at filmen er et bevæ-
gende portræt af både et komisk geni og
et menneske – en tragisk historie om en
mand, der trods enorm succes aldrig op-
når lykken. oc.

[127] DRAG ME TO HELL
USA 2009
Instr: Sam Raimi Manus: Sam Raimi, Ivan
Raimi Medv: Alison Lohman, Justin Long,
Lorna Raver, Dileep Rao Udl: Scanbox
Længde: 99 Prem: 19/6 2009
Format: Blu-ray, DVD

Alisan Lohman spiller en ung og stilfær-
dig bankrådgiver, der efter rutinemæs-
sigt at have afslået et banklån til en ældre
dame, der må gå fra hus og hjem, modta-
ger en forbandelse med frygtelige konse-
kvenser. Hun har dog mulighed for gen-
nem visse ritualer at overføre forbandel-
sen til en anden person. Dæmonerne
viser sig dog ikke så lette at slippe af med.
Unægtelig noget vås, men inden for sine
rammer er det faktisk en ganske vellykket
og under alle omstændigheder absolut
underholdende gyser. oc.

[128] DRENGEN FRA BJERGET
L’ENFANT D’EN HAUT. Frankrig 2012
Instr. og manus: Ursula Meier Medv: Ka-
cey Mottet Klein, Léa Seydoux, Martin
Compston, Jean-François Stévenin, Gil-
lian Anderson Udl: Miracle Film Længde:
97 Prem: 24/1 2013 Format: DCP

Det er Meiers anden spillefilm og er for-
tællingen om en dreng på tærsklen til pu-
berteten, der har fundet sin egen måde at
kompensere for sin eksistensminimale
dagligdag i et skær af afsavn og bedrag
og med barnets basale behov for kærlig-
hed og ømhed i centrum. Samtidig er
"Drengen fra bjerget" en udforskning af
de modsætningsforhold, der hersker i en
tilsyneladende velstående verden, hvor
social sikkerhed fortsat ikke er alle for-
undt. Filmen rummer flere af de samme
ydre og indre oprør, som François Truf-
fauts med sin klassiske "Ung flugt" var en
af de første til at skildre på film og er af
mange sammenlignet med Dardenne-
brødrenes virkelighedsnære måde at skil-
dre hverdagen. Men "Drengen fra bjer-
get" virker underligt uforløst og kommer
langtfra på højde med Truffut og
Dardenne-brødrenes film. pj.

[129] DRIVE
USA 2011
Instr: Nicolas Winding Refn Manus: Hos-
sein Amini, James Sallis abseret på sidst-

nævntes bog Medv: Ryan Gosling, Carey
Mulligan, Bryan Cranston, Ron Perlman,
Christina Hendricks, Oscar Isaac, Albert
Brooks Udl: Filmcompagniet Længde:
100 Prem: 15/9 2011
Format: DCP

Siden Nicolas Winding Refn debuterede
med Pusher, er hans karriere gået i mange
retninger. Mange af os har haft det svært
med flere af hans film, men med Drive har
han skabt en stilistisk sikker gangsterfilm
med instruktørens egne tydelige træk.
Det er Refns suverænt mest vellykkede
film og et fingerpeg om, at han er på vej
op i de store luftlag. Endvidere er Ryan
Gosling formidabel som titlens chauffør,
der officielt ernærer sig som filmstunt-
man, men som endvidere kører flugtbiler
for kriminelle om natten. Han involverer
sig dog følelsesmæssigt i naboen, der er
enlig mor og i vanskeligheder. Han sætter
sig for at gennemføre en kup for at hjælpe
hende – men det går ikke som planlagt.

oc.

[130] DYBET
DJÚPIÐ. Island 2012
Instr: Baltasar Kormákur Manus: Jón Atli
Jónasson, Baltasar Kormákur Medv: Óla-
fur Darri Ólafsson, Jóhann G. Jóhannsson,
Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir Udl: Øst for
Paradis Længde: 95 Prem: 10/10 201
Format: DCP

Dybet er baseret på en virkelig historie om
en islandsk fisker, der mirakuløst overle-
ver et forlis i 1984 og derefter nærmest
bliver en nationalhelt. Men han bliver og-
så en næsten mytisk figur som et eksem-
pel på, at der er noget, videnskaben ikke
kan forklare, nemlig at netop han overle-
ver forliset og ingen andre af hans kam-
merater.

Filmen er fotograferet originalt og me-
get smukt, og naturen og dens samspil
med den enfoldige overlever bliver ho-
vedpersonen i denne enkle og stærke
film om fiskere og deres familier i Island.
Filmen er på én gang gysende og elemen-
tært spændende, og den er desuden no-
mineret til Nordisk Råds kulturpris. Dybet
er fortalt som en gammeltestamentelig
historie om Job, der lider og kæmper med
Gud. Filmen er fortalt så påtrængende fy-
sisk, at man bogstavelig talt blev søsyg og
også følte sig druknet. Det er en mester-
lig, intens film. lg.

[131] DYKKERKLOKKEN OG 
SOMMERFUGLEN
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON. Frank-
rig 2007
Instr: Julian Schnabel Manus: Jean-Do-
minique Bauby, Ronald Harwood Medv:
Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze, Anne Consigny, Niels
Arestrup, Max von Sydow, Jean-Pierre
Cassel, Jean-Philipe Ecoffey Udl: Scanbox
Længde: 112 Prem: 7/12 2007
Format: Blu-ray, DVD

Jean-Dominique Bauby er chefredaktør
på modebladet Elle og vælter sig i succes
og livet i overhalingsbanen. Men en de-
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cemberdag får det en ende, da han ram-
mes af en svær hjerneblødning, som ef-
terlader ham i koma. Da han endelig våg-
ner op, er han lammet og kan kun
bevæge det ene øje. Men han er ved be-
vidsthed og begynder den lange vej til at
lære at kommunikere ved at blinke med
øjet. Dykkerklokken og sommerfuglen er
en sanseløs smuk film og samtidig en
utrolig men sand historie baseret på den
selvbiografi, som Jean-Dominique Bauby
med uhyggelig tålmodighed og styrke fik
dikteret før sin død. Det er en rørende og
uafrystelig film om menneskeligt mod og
optimisme, som end ikke den værste
skæbne kan slå ihjel. pj.

[132] EFTER REVOLUTIONEN
APRÈS MAI. Frankrig 2012
Instr: Olivier Assayas Manus: Charles Gil-
libert, Nathanaël Karmitz Medv: Clement
Metayer, Lola Créton, Felix Armand, Caro-
le Combes Udl: Camera Film Længde:
122 Prem: 25/4 2013
Format: DCP

Politik, sex og kunst er nogle af kompo-
nenterne i Olivier Assayas rørende og bit-
tersøde dannelseshistorie om gymnasie-
drengen Gilles og hans udforskning af sig
selv og den radikale venstrefløj i begyn-
delsen af halvfjerdsernes Frankrig. Vi be-
finder os i en forstad uden for Paris i 1971.
Byen runger stadig af efterdønningerne
af majrevolten i 1968, og gymnasiedren-
gen Gilles og hans venner lever og ånder
gennem den stadig mere intense revolu-
tionsstemning, der favner både politik,
kunst og kærlighed. Om dagen skriver de
artiklen til stærkt venstreorienterede ma-
gasiner, mens de om natten overmaler
skolen med revolutionære paroler. Men
da en vagt en nat uforvarende rammes af
en molotovcocktail og truer med at læg-
ge sag an mod vandalerne, splintres
gruppen i et forsøg på at undgå et kollek-
tivt fald. Gilles tager til Italien, hvor akti-
vismen får ny næring, men hvor verdens
skrøbelige foranderlighed også betyder
politiske og personlige kompromisser.

Efter revolutionen er nuancerede hip-
pieminder uden glorificering eller eksta-
se – en film, der går i hjernen – snarere
end hjertet og blodet, men absolut se-
værdig. pj.

[133] EFTERSKÆLV
TANGSHAN DADIZHEN. Kina 2010
Instr: Xiaogang Feng Manus: Wu Si, Ling
Zhang Medv: Fan Xu, Jingchu Zhang,
Chen Li, Zi-feng Zhang Udl: Angel Films
Længde: 135 Prem: 1/9 2011
Format: Blu-ray

Filmen foregår under det kendte Tangs-
han jordskælv i 1976, som dræbte mere
end 240.000 mennesker i Kina. Efter at ha-
ve mistet sin mand, står en ung mor over
for et ubærligt valg. Hendes 7-årige tvil-
linger er begravet under murbrokkerne
tæt på hinanden, og at grave den ene fri
vil resultere i yderligere kollaps af vragde-
le på den anden. Hun er derfor tvunget til
at tage den sværeste beslutning i sit liv - at
vælge, hvilket af hendes børn, der skal le-

ve og hvilket der skal dø. Hun vælger at
redde drengen. Sønderknust fortsætter
hun sit liv i bevidstheden om, at hun ef-
terlod sin datter til døden - hvad hun ikke
ved er, at datteren blev reddet, men ikke
er stand til at tilgive moderens valg som
hun overhørte under murbrokkerne. Pi-
gen adopteres bort og fortæller ingen, at
hendes mor og bror stadig lever. Parallelt
følger vi, hvordan mor og datter hver især
må kæmpe mod minderne og bearbejde
sorgen - mødet mellem de to er dog
uundgåeligt. Efterskælv er en imponeren-
de og bevægende bedrift. Anbefales til
voksenfilmklubberne. pj.

[134] ELLES
Frankrig 2011
Instr: Malgorzata Szumowska Manus: Ti-
ne Byrckel, Malgorzata Szumowska
Medv: Juliette Binoche, Anaïs Demousti-
er, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencque-
saing Udl: Camera Film Længde: 99
Prem: 25/10 2012
Format: DCP

Juliette Binoche spiller journalisten Anne,
der lever i et dødt ægteskab, og som ar-
bejder på en reportage om prostituerede
piger. Hun har mange og lange samtaler
med pigerne, hvor de fortæller om gode
og smertefulde oplevelser. Samtalerne
sætter hendes velordnede, politisk kor-
rekte og lidenskabsløse liv i perspektiv.
Filmen er ikke ubetinget vellykket, men
engagerer i sin originale og lidt anderle-
des måde at anskue kærlighed på. oc.

[135] EN FAMILIE
Danmark 2011
Instr: Pernille Fischer Christensen Ma-
nus: Kim Fupz Aakeson, Pernille Fischer
Christensen Medv: Lene Maria Christen-
sen, Jesper Christensen, Pilou Asbæk, An-
ne Louise Hassing, Line Kruse, Coco Hjar-
demaal, Gustav Fischer Kjærulff Udl: Nor-
disk Film Længde: 104 Prem: 24/2 2011
Format: DCP

Stilfærdigt drama om en familie fra det
bedre borgerskab i dagens Danmark,
hvor patriarken – en velhavende brød-
producent – kæmper sin dødskamp. Han
efterlader sig to voksne døtre fra første
ægteskab, en yngre kone samt to små
børn. De gennemlever alle betydelige
konflikter og modstridende følelser,
mens de følger hans lange og udmarven-
de vej mod døden. I sit billede af et døen-
de menneskes og familiemedlemmernes
opslidende deltagelse er filmen beslæg-
tet med Maurice Pialats mesterlige Den
åbne mund (1974). Filmen er i sin sårbar-
hed fin og engagerende, og Jesper Chri-
stensen leverer som den døende gamle
mand en præstation med megen indle-
velse. oc.

[136] EN KONGELIG AFFÆRE
Danmark 2012
Instr: Nikolaj Arcel Manus: Nikolaj Arcel,
Rasmus Heisterberg efter forlæg af Bodil
Steensen-Leth Medv: Mads Mikkelsen,
Alicia Vikander, Mikkel Boe Følsgaard, Tri-

ne Dyrholm, David Dencik, Bent Mejding,
Cyron Melville, Thomas W. Gabrielsson,
Laura Bro, Rosalinde Mynster, Søren Mal-
ling, Søren Spanning Udl: Nordisk Film
Længde: 137 Prem: 29/3 2012
Format: DCP

Nikolaj Arcels historiske drama handler
om Kong Christian VII’s (Mikkel Boe Føls
giftermål med den purunge engelske Ca-
roline Mathilde (Alicia Vikander). Ægte-
skabet lider under kongens drikfældig-
hed og bordelbesøg, ligesom hans psyki-
ske sygdom stadigt forværres. Den tyske
oplysningslæge Dr. Johann Struensee
(Mikkelsen) ansættes som kongens livlæ-
ge, og snart forbinder et stærkt venskab
de to. Samtidig med at livlægens politiske
magt vokser, og hans reformiver bliver
større, tiltrækkes han af dronningen, som
deler hans idealer. Trekløveret søger at re-
formere et Danmark med stavnsbånd og
hoveri, censur og undertrykkelse på re-
kordtid, men skaffer sig naturligt nok
fjender blandt den adel, hvis økonomiske
og politiske privilegier trues. Og kærlig-
heden mellem dronningen og Struensee
gør dem sårbare, især da Caroline Mathil-
de bliver gravid. Selvom slutningen jo er
kendt af de fleste danskere, lykkes det
med fermt håndelag af Arcel at folde den
tragiske historie ud i en medrivende og
veldisponeret, om end lovlig lang perio-
defilm med glimrende skuespilpræstati-
oner og flot iscenesættelse. En stærkt an-
befalelsesværdig dansk film, som velfor-
tjent fik hele to sølvbjørne ved årets
Berlinale. aj.

[137] EN KVINDE I BERLIN
ANONYMA - EINE FRAU IN BERLIN. Tysk-
land 2008
Instr: Max Färberböck Manus: Anonyma,
Max Färberböck, Catharina Schuchmann
efter førstnævntes bog Eine Frau in Berlin
fra 1959 Medv: Nina Hoss, Yevgeni Sidik-
hin, Irm Hermann, Rüdiger Vogler, Juliane
Köhler Udl: Scanbox Længde: 131 Prem:
26/6 2009
Format: DVD

I 1954 fik den tyske journalist Marta Hil-
lers under pseudonymet Anonyma udgi-
vet sin dagbog fra 1945 i USA. Heri skil-
drede hun sin overlevelsesmetode i et
smadret, udsultet Berlin, hærget af mor-
deriske og voldtagende russiske soldater.
Max Färberböck har filmatiseret dagbo-
gen med den glimrende Nina Hoss som
Anonyma, der efter voldsomme oplevel-
ser og svækket af sult beslutter sig for at
udnytte sine russisk-kundskaber til at
prostituere sig til mad og beskyttelse hos
en højtstående russisk officer, Andreij
Rybkin (Yevgeni Sidikhin). Uventet udvik-
ler forholdet sig fra kølig kalkyle til en
dybt følelsesbundet relation mellem to
mennesker fanget i en umulig situation,
den desperate Anonyma, hvis mand sav-
nes ved fronten, og den anstændige An-
dreij, der til sidst forflyttes. Da Anonymas
elskede, forsvundne ægtemand endelig
dukker op, vender han koldt hende ryg-
gen. Färberböcks udgave af Hillers erin-
dringer er endnu en film i rækken af nyere
tyske opgør med fortiden og ganske se-
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værdig med sit bidrag til forståelsen af
menneskers, her i særdeleshed kvinders,
umulige vilkår og valg i krig. aj.

[138] EN NUANCE AF BLÅ
L’ÉCUME DES JOURS. Frankrig 2013
Instr. og manus: Michel Gondry Medv:
Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elma-
leh, Omar Sy Udl: UIP Længde: 130 Prem:
7/11 2013
Format: DVD

Michel Gondrys filmatisering af Boris Vi-
ans surrealistisk-samfundskritiske klassi-
ker Dagenes skum er blevet en detaljerig
billedfortælling om udviklingen i kærlig-
hedsforholdet mellem Colin (Romain Du-
ris) og Chloé (Audrey Tautou) fra det før-
ste møde over det vanvittigt skildrede
bryllup til opdagelsen af Chloés tragiske
og dødelige sygdom: en åkande i lungen!
Der er mange skøre indfald i Vians lille ro-
man, og Gondry forsøger trofast at om-
sætte dem visuelt med brug af compu-
teranimation og stopmotion. Imidlertid
formår filmen ikke at gengive romanens
naivt-poetiske surrealisme, men drukner i
gumpetunge gimmicks og tekniske på-
hit. aj.

[139] EN SANG FOR MARION
SONG FOR MARION. Storbritannien 2012
Instr. og manus: Paul Andrew Williams
Medv: Gemma Arterton, Christopher Ec-
cleston, Terence Stamp, Vanessa Redgra-
ve Udl: Scanbox Længde: 93 Prem: 19/
92013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Vanessa Redgrave spiller en kræftsyg
kvinde, hvis sidste livsglæde kommer til
udtryk gennem et kor. Hendes evindeligt
sure mand – Terence Stamp – har ikke me-
get sympati for korarbejdet, men for at få
noget kvalitetstid ud af deres sidste tid
melder han sig også til hendes sidste sto-
re korrejse. Koret frigør noget af deres in-
deklemte kærlighed. Det er en lille film
med en lille historie, men ikke uden en vis
feel good-effekt – især på grund af de sto-
re skuespillere. oc.

[140] ERINDRING OM MINE 
BEDRØVELIGE LUDERE
MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES. Mexi-
co-Danmark 2012
Instr: Henning Carlsen Manus: Jean-
Claude Carrière efter roman af Gabriel
García Márquez Medv: Emilio Echevarria,
Angela Molina, Alejandro Barros, Domini-
ka Paleta Udl: Filmcompagniet Længde:
97 Prem: 3/5 2011
Format: DCP

Den 84-årige Henning Carlsen er i be-
mærkelsesværdig fin form med sin
dansk-mexicanske filmatisering af Gabri-
el Garcia Marquez’ berømte novelle om
den 90-årige forfatter, der aldrig er blevet
gift. Hans livs store kærlighed var hans
mor, og hans kærlighedsliv gennem åre-
ne er blevet forløst gennem utallige bor-
delbesøg. På sin 90-års fødselsdag ønsker
han som gave til sig selv at elske med en

jomfru. Men da han står overfor pigen,
betages han så meget af hendes skønhed
og uskyld, at han for første gang i sit liv
forelskes - med den konsekvens, at han ik-
ke ønsker sex med hende. Vel er det ikke
noget mesterværk, men en ganske smuk
og psykologisk spændende historie, som
den gamle filminstruktør fortæller med
indlevelse. En absolut seværdig film. oc.

[141] EVENING
USA 2007
Instr: Lajos Koltai Manus: Susan Minot,
Michael Cunnigham Medv: Claire Danes,
Toni Collette, Vanessa Redgrave, Patrick
Wilson, Hugh Dancy, Natasha Richard-
son, Mamie Gummer, Eileen Atkins, Meryl
Streep, Glenn Close Udl: Scanbox Læng-
de: 117 Prem: 12/10 2007
Format: Blu-ray, DVD

Koltai lavede De skæbneløse(2005), og det
burde borge for kvaliteten af denne film,
at Vanessa Redgrave bærer hovedrollen.
Men desværre skuffer Koltai fælt med
dette langstrakte, fælt kedelige og kliche-
fyldte postulat af en nostalgisk kærlig-
hedsfilm om den døende Ann Grant, der
omgivet af sine meget forskellige døtre
erindrer sin ungdoms fejltagelser. Trods
det stjernespækkede cast, vanligt storspil
af Redgrave og en flot billedside er filmen
dybt banal og uinteressant. aj.

[142] FAMILIEN
AUGUST: OSAGE COUNTY. USA 2013
Instr: John Wells Manus: Tracy Letts
Medv: Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan
McGregor, Chris Cooper, Juliette Lewis,
Dermot Mulroney, Sam Shepard Udl:
Scanbox Længde: 121 Prem: 6/2 2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Familien, som er baseret på et teaterstyk-
ke, er den vanvittige, kulsorte og rørende
historie om de stærke kvinder i Weston-
familien, der har været spredt for alle vin-
de, indtil en krise i familien bringer dem
tilbage til barndomshjemmet i Osage
County. En noget anderledes familiesam-
menkomst, hvor spydighederne leveres i
ærlighedens navn, mens afsløringen af
Weston-klanens største hemmelighed lu-
rer lige under overfladen.

Trods mange fremragende skuespille-
re er Familien ikke helt vellykket. Skuespil-
lerne stjæler billedet, og det fungerede
måske på teatret, men gør det ikke i fil-
men. Filmen er mørk og morsom, men i
længden anstrengende. pj.

[143] FOOTNOTE
HEARAT SHULAYIM. Israel 2011
Instr. og manus: Joseph Cedar Medv:
Shlomo Bar-Aba, Lior Ashkenazi, Aliza Ro-
sen, Alma Zack Udl: Miracle Film Læng-
de: 102 Prem: 6/9 2012
Format: DCP

En overordentlig vellykket israelsk film,
der både fortæller en far-søn-historie,
men også om akademisk magtkamp.  Hi-
storien handler som udgangspunkt om

far og søn, der begge er forskere ved det
hebraiske universitet i Jerusalem. Faren
har lidt nørdet og kompromisløst arbej-
det med sit speciale uden for alvor at blive
anerkendt, mens sønnen har opnået en
popularitet både blandt forskere og den
israelske befolkning. Da en prestigefyldt
jødisk videnskabspris skal uddeles til søn-
nen, modtager faren ved en fejl brevet
om hæderen. Han bliver lykkelig, og søn-
nen nægter at oplyse ham om misforstå-
elsen. Det er grundhistorien for en fortæl-
ling om intriger og magt i det højeste vi-
denskabelige miljø. oc.

[144] FORTIDEN
LE PASSÉ. Frankrig 2013
Instr. og manus: Asghar Farhadi Medv:
Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa,
Pauline Burlet Udl: Camera Film Længde:
130 Prem: 13/3 2014
Format: DCP

Iranske Asghar Farhadi tager endnu et
favntag med ægteskabsdramaet, lige
som han gjorde det i den Oscar-belønne-
de Nader og Simin – en separation(2010).
Fortiden udspiller sig som et intrikat tre-
kantsdrama med ufattelig mange løse
ender, der i filmens løb afslører ikke så få
vidtåbne sår. Efter fire års fravær vender
iranske Ahmad tilbage til Paris for at un-
derskrive de skilsmissepapirer hans frase-
parerede kone Marie insisterer på at få i
orden. Det viser sig at være presserende,
da hun ikke alene er gravid med, men og-
så planlægger bryllup med sin nye kære-
ste, Samir. Men Ahmad ankommer til en
hvepserede af undertrykt vrede og uud-
talte problemer – ikke mindst mellem Ma-
rie og teenagedatteren Lucie – og d står
hurtigt soleklart, at fortiden kaster langt
mere end mørke skygger ind i familiens
nutid. Farhadi er formidabel til at skildre
konflikter. Han viser almindelige menne-
skers hverdag, så man føler sig hensat til
en thriller. I Nader og Simin var manden i
fokus. Fortiden følger med kvinden, som
på samme måde må navigere i nuet og
forholde sig til en kommende krise, end-
nu før den sidste er løst. Oplagt ti klub-
berne. pj.

[145] FORTÆL DET IKKE TIL 
NOGEN
NE LE DIS À PERSONNE. Frankrig 2006
Instr: Guillaume Canet Manus: Guillau-
me Canet, Harlan Coben, Philippe Lefebv-
re Medv: François Cluzet, Marie-Josée
Croze, André Dussollier, Kristin Scott Tho-
mas, François Berléand, Nathalie Baye,
Jean Rochefort Udl: Miracle Film Læng-
de: 125 Prem: 11/1 2008
Format: DVD

Børnelægen Alex mistede otte år tidlige-
re sin hustru under meget mystiske om-
stændigheder, hvor han selv blev mis-
tænkt for mord. Mistanken genoplives, da
han begynder at modtage e-mails - tilsy-
neladende fra sin afdøde kone. Det er en
vældig god kriminalhistorie fortalt med
psykologisk substans og god forståelse
for thrillergenrens sprog og virkemidler.

oc.
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[146] FOUR LIONS

Storbritannien 2010
Instr. og manus: Chris Morris Medv: Riz
Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay, Kayvan
Novak, Adeel Akhtar, Benedict Cumber-
batch Udl: Miracle Film Længde: 102
Prem: 7/10 2010 Format: DVD

En gakket britisk komedie af sitcom-in-
struktøren Chris Morris om tre andenge-
nerationsindvandrere og en konvertit,
der er fælles om at være umodne, tumpe-
de udover det sædvanlige og udrustede
med en ambition om at blive islamiske
martyrer. Omar (Riz Ahmed), som ynder
at fortælle en martyr-udgave af ’Løvernes
konge’ for sin søn, leder den lille muslim-
ske wannabe terrorcelle bestående af Waj
(Kayvan Novak), der får sig selv og Omar
sendt hjem fra mujahedin-træningslej-
ren i Pakistan for at være for tåbelige, den
etniske brite Barry (Nigel Lindsay), ivrig
efter at bevise sit engagement og derfor
den mest yderliggående af firkløveret,
samt Faisal (Adeel Akhtar), der desværre
sprænger sig selv og et får i luften og der-
for må erstattes af Hassan (Arsher Ali). De
fire fjollehoveder skændes om afskedsvi-
deoernes form, om egnede bombemål
og om, hvordan man mest effektivt afvi-
ser det imperialistiske Vestens materialis-
me og forbereder sig på Paradis. Filmen er
fyldt med urkomiske optrin og gags og
har høj underholdningsværdi, men de
mere politisk korrekte vil nok stødes af fil-
mens fremstilling af fanatisme og terror
som udslag af imbecile tumpers fjollerier.

aj.

[147] FRANCES HA
USA 2012
Instr: Noah Baumbach Manus: Noah
Baumbach, Greta Gerwig Medv: Greta
Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, Mi-
chael Zegen Udl: Miracle Film Længde:
86 Prem: 31/10 2013 Format: DCP

Danseren Frances Haliday på 27 bor rela-
tivt ubekymret i New York sammen med
bedsteveninden Sophie i et harmonisk
samliv, men da Sophie flytter ud og siden
gifter sig, havner Frances i limbo og flak-
ker rundt for at finde ud af, om hun vil bli-
ve ’voksen’. Kærligheden hænger ikke
nødvendigvis på træerne i Central Park,
dansen er aldrig rigtig blevet til en karri-
ere, og Frances er for gammel til at starte
forfra. Noah Baumbachs charmerende in-
die-portræt af den forvirrede Frances’
langsomme modning og forsøg på at fin-
de fodfæste er ualmindeligt velturneret,
holdt i sort-hvid med musik fra 60’ernes
franske filmbølge som underlægning og
Woody Allenske billeder af den metropol,
hvor Frances, eminent spillet af Greta Ger-
wig, skal forsøge at finde sine (danse-)ben
til tonerne af Bowies ’Modern Love’. Et
præcist tidsbillede og en feel good-film i
ordets allerbedste betydning. aj.

[148] FREE FALL
FREIER FALL. Tyskland 2013
Instr: Stephan Lacant Manus: Stephan
Lacant, Karsten Dahlem Medv: Hanno

Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan, Katha-
rina Schüttler Udl: Reel Pictures Længde:
100 Prem: 9/1 2014
Format: DCP

Free Fall er en af de seneste års bedste film
om homokærlighed. En usædvanlig
stærk film om forelskelse mellem to
mænd i et så ekstremt maskulint fælles-
skab som blandt unge politibetjente. Kay
er den fuldt erkendte skabsbøsse, der
med held lægger an på Marc, der socialt
har svært ved at give afkald på sin gravide
forlovede og sin forventningsfulde fami-
lie. oc.

[149] FRUITVALE STATION
FRUITVALE. USA 2013
Instr. og manus: Ryan Coogler Medv: Mi-
chael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia
Spencer, Kevin Durand Udl: Miracle Film
Længde: 100 Prem: 2/1 2014
Format: DCP

Den 1. januar 2009 blev den bagbundne
22-årige afroamerikaner Oscar Grant III
meningsløst og brutalt skudt af en politi-
betjent på Fruitvale Station, Bay Area i Ca-
lifornien. Sagen er blevet noget nær et
symbol på fortsatte raceuroligheder i
USA. Filmen fortæller historien om Oscar
Grants sidste døgn. Det er ganske bevæ-
gende, fordi historien er så tragisk – dog
uden at filmen på nogen måde flytter
kunstneriske hegnspæle. oc.

[150] GET LOW
USA 2009
Instr: Aaron Schneider Manus: Chris Pro-
venzano og C. Gaby Mitchell Medv: Ro-
bert Duvall, Bill Murray, Sissy Spacek, Lu-
cas Black Udl: Scanbox Længde: 100
Prem: 31/3 2011
Format: Blu-ray, DVD

Robert Duvall spiller en gammel særling
og eneboer i 1930ernes Tennessee, der er
almindelig foragtet i det lille samfund. Hi-
storien starter, da han vil arrangere sin
egen begravelse som en lokal begiven-
hed, mens han endnu er i live. Målet er at
afsløre nogle hemmeligheder fra fortiden
– blandt andet ansvaret for nogle tragiske
dødsfald og historien om hans ungdoms
kærlighed. Duvall er som næsten 80-årig
noget nær fremragende, men også Sissy
Spacek som kvinden fra hans fortid gør et
stort indtryk. Bill Murray som pengegrisk
bedemand er vittig. Der er i det hele taget
tale om en original og anderledes film,
der gør indtryk. oc.

[151] GINGER & ROSA
Storbritannien 2012
Instr. og manus: Sally Potter Medv: Elle
Fanning, Alice Englert, Alessandro Nivola,
Christina Hendricks Udl: UIP Længde: 90
Prem: 11/4 2013
Format: DVD

Ginger og Rosa er kamæleonen Sally Pot-
ters eminente efterkrigsgenerations-por-
træt, hvor hun spiller to jævnaldrende pi-

ger og veninder ud mod hinanden og ver-
den i Cuba-krise-årene. Vi følger pigernes
udviklingsproces fra 1962, hvor den 17-
årige sanselige Rosa (Alice Englert) mod-
nes seksuelt hurtigere end den intellek-
tuelle Ginger (suverænt spillet af Elle Fan-
ning) og drages af Gingers beundrede far,
den politiske charlatan og ansvarsløse
egoist Roland (Alessandro Nivola). Ginger
engageres selv politisk i anti-atomkraft-
bevægelsen i forsøget på at finde tilvæ-
relsens mening midt i skuffelsen over fa-
deren og venindens svigt. Der fokuseres
også på tidens kønspolitik, symboliseret
ved pigernes forhold til deres mødre –
Gingers mor opgav sin kunstnerkarriere
for mand og barn, Rosas foragtede mor
lever alene – begge kontrasteret af bøs-
seonklernes feministiske veninde (Anette
Benning). Filmen er en dannelsesfortæl-
ling, hvor den følsomme Ginger afsøger
mulighederne for at finde et personligt
og politisk ståsted midt i atomkrigsfryg-
tens kaostid. En stærkt anbefalelsesvær-
dig film. aj.

[152] GLORIA
Chile 2013
Instr. og manus: Sebastián Lelio Medv:
Paulina García, Sergio Hernández, Diego
Fontecilla, Fabiola Zamora Udl: Miracle
Film Længde: 110 Prem: 12/12 2013
Format: DCP

Gloria er en 58-årig fraskilt chilensk kvin-
de fuld af lyst til ny kærlighed. Efter for-
skellige mislykkede forsøg finder hun Ro-
dolfo, en tidligere søofficer. Det er meget,
der peger på, at det kan blive et godt for-
hold, men de har begge nogle dystre si-
der, de skal have kundgjort for hinanden.
Det er en velment og sympatisk film med
godt psykologisk indblik i sine personer.

oc.

[153] HABEMUS PAPAM
Italien 2011
Instr. og manus: Nanni Moretti Medv:
Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr,
Renato Scarpa, Margherita Buy Udl: Ca-
mera Film Længde: 102 Prem: 12/7 2012
Format: DCP

Den 86-årige Michel Piccoli er måske fy-
sisk, men absolut ikke kunstnerisk svæk-
ket i hovedrollen som katolsk kardinal i
Nanni Morettis underfundige komedie,
hvor Piccolis kardinal til sin egen forfær-
delse udnævnes til ny pave. Efterfølgen-
de forlader den let deprimerede kardinal
Vatikanet for at møde den virkelige ver-
den i Roms gader, mens både kirken og
resten af verden med længsel venter på at
få hans udnævnelse proklameret. Filmen
besidder ikke de store dybder, men er
dog en behagelig lille film med hjertet på
rette sted - især på grund af Michel Piccoli.

oc.

[154] HAMILTON: I NATIONENS 
INTERESSE
HAMILTON: I NATIONENS INTRESSE. Sve-
rige 2012
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Instr: Kathrine Windfeld Manus: Hans
Gunnarsson, Stefan Jaworski, Stefan
Thunberg efter roman af Jan Guillou
Medv: Mikael Persbrandt, Pernilla
August, David Dencik, Leo Gregory Udl:
Walt Disney Længde: 108 Prem: 23/3
2012
Format: DCP

Endnu en filmatisering af en af Jan Guil-
lous fortællinger om den svenske agent
Hamilton. Denne gang er han involveret i
en sag om den svenske våbenindustris in-
teresser i Afrika. Historien fortælles lidt
trægt, men fungerer i kraft af fremragen-
de svenske skuespillere som Mikael Pers-
brandt (Hamilton), Pernilla August og ik-
ke mindst Lennart Hjulström i en central
birolle. oc.

[155] HEADHUNTERNE
HODEJEGERNE. Norge 2011
Instr: Morten Tyldum Manus: Lars Gud-
mestad, Jo Nesbø, Ulf Ryberg Medv: Ak-
sel Hennie, Nikolaj Coster-Waldau, Eivind
Sander, Synnøve Macody Lund Udl: Nor-
disk Film Længde: 98 Prem: 22/9 2011
Format: DCP

Norske Jo Nesbø er tidens hotteste krimi-
forfatter, og det måtte komme til en filma-
tisering af en af hans efterhånden mange
romaner. Valget faldt på Hodejegerne fra
2008, som handler om headhunteren Ro-
ger (Aksel Hennie), gift med galleristen
Diana (Synnøve Macody Lund), der lever
livet i overhalingsbanen og finansierer sit
luksusliv og sin high maintenance kone
med lidt kunsttyveri. På randen af økono-
misk ruin træffer Roger danskeren Clas
Greve (Nikolaj Coster-Waldau), kunstel-
sker, tidligere elitesoldat og kandidat til et
direktørjob, Roger skal besætte. Greve
har en Rubens hængende, som passende
kunne afhjælpe Rogers pengekvaler,
men efter et kluntet indbrud oplever
headhunteren pludselig selv at blive jag-
tet rent bogstaveligt og i morderisk øje-
med gennem Oslos gader. Morten Tyl-
dums tredje film er en skandinavisk acti-
onfilm af internationalt format, der
vægter flotte billeder, spænding og højt
tempo mere end sofistikeret personteg-
ning og fortælleteknisk logik, men resul-
tatet er en stilsikker genrefilm med godt
underholdningspotentiale. aj.

[156] HEARTBREAKER
L’ARNACOEUR. Frankrig 2010
Instr: Pascal Chaumeil Manus: Jeremy
Doner Medv: Romain Duris, Vanessa Pa-
radis, Julie Ferrier, François Damiens Udl:
Miracle Film Længde: 105 Prem: 28/7
2011 Format: Blu-ray

En overordentlig charmerende moderne
fransk komedie om Alex, der ernærer sig
ved at ødelægge parforhold. Hvis foræl-
dre eksempelvis ønsker deres svigerbarn
ud af familien, kontakter de Alex, der in-
trigant arrangerer en kile i forholdet. Alex’
vanskeligste opgave bliver den rige og
smukke Juliette, der ikke er så let at ma-
nipulere. Og da Alex’ egne følelser kom-
mer i spil, bliver der rigtig svært. De er en

let komedie, men særdeles underholden-
de og indtagende. oc.

[157] HENDE
HER. USA 2013
Instr. og manus: Spike Jonze Medv: Joa-
quin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy
Adams, Olivia Wilde Udl: UIP Længde:
120 Prem: 27/2 2014
Format: Blu-ray, DVD

Filmen foregår i en nær fremtid i Los An-
geles, hvor den komplekse, men ensom-
me Theodore (Joaquin Phoenix), lever af
at skrive emotionelle breve på vegne af
andre mennesker, der har svært ved at
udtrykke følelser. Hans eget hjerte er
knust efter en skilsmisse fra sin ung-
domskæreste. En dag ser han en reklame
for et nyt, avanceret Operativ System til
sin computer, OS1, der markedsføres som
et unikt og selvstændigt værktøj, der vil
ændre brugerens tilværelse. Under instal-
lationen vælger han en kvindelig stemme
til systemets talefunktion, og da OS1 er
installeret bliver han glædeligt overra-
sket over at møde ’Samantha’ en melo-
disk og behagelig kvindestemme (Scar-
lett Johansson), der ikke alene viser sig at
være behagelig, men også indsigtsful,
følsom og overraskende morsom. Efter-
hånden som hans afhængighed af hende
– og hendes nyvakte behov og drømme –
vokser fra assistent, via fortroligt venskab,
til noget, der i mistænkelig grad ligner
kærlighed, får deres forhold uventede
konsekvenser for begges fremtid.

Hende er en charmerende, afdæmpet
og underholdende film om mennesker af
også den kropsløse slags – og så er det jo
også ’bare’ en historie om parforhold, for-
elskelse og kærlighed. Den er et begavet
forsøg på at fremskrive udviklingen og
det moderne menneskes stigende
technofetichisme og teknologiafhæn-
gighed på en ganske realistisk og trovær-
dig facon. pj.

[158] HOLY MOTORS
Frankrig 2012
Instr. og manus: Leos Carax Medv: Denis
Lavant, Edith Scob, Kylie Minogue, Eva
Mendes, Michel Piccoli Udl: Camera Film
Længde: 115 Prem: 15/11 2012
Format: DCP

At næsten alt kan lade sig gøre på film er
Leos Carax’ eksperimentelle Holy Motors
et eksempel på. Det besynderlige plot
koncentreres om hovedpersonen Mon-
sieur Oscar (Denis Lavant), der forlader sin
palæ-villa for at lade sig køre rundt i en
hvid limousine, ført af chaufføren Céline
(Edith Scob) til en række møder rundt om
i Paris, som han undervejs forbereder sig
på via instrukser fra en mappe. Oscar er en
menneskelig kamæleon, som ved "mø-
derne" optræder i forskellige forklædnin-
ger (familiefar, lejemorder, subsistensløs),
som han ifører sig i bilen, og udfører en
række mere eller mindre groteske opga-
ver, iscenesat af Oscars chef (Michel Pic-
coli), fx en Quasimodosk kidnapning af en
supermodel (Eva Mendes), der dernæst
iklædes burka! Carax er et virtuost lege-

barn, der udfolder sit menneske- og ver-
denssyn i et absurd, fremmedgjort uni-
vers spækket med intertekstuelle refe-
rencer og barokke indfald, men der er
langt fra storfilmen De elskende fra Pont-
Neuf til denne helt uforudsigelige film,
som nok er krukket ud over alle grænser,
men også forunderligt poetisk. aj.

[159] HONNING
HONEY. Tyrkiet 2010
Instr: Semih Kaplanoglu Manus: Semih
Kaplanoglu, Orçun Köksal Medv: Bora Al-
taþ, Erdal Beþikçioglu, Tülin Özen, Alev
Uçarer Udl: Miracle Film Længde: 105
Prem: 19/8 2010
Format: DVD

Filmen foregår i det anatolske højland,
hvor drengen Yusuf sammen med sin far
biavleren Yakup klatrer op i skovens hø-
jeste træer for at hente den fine sorte
honning, der er karakteristisk for stedet.
Yusuf, der har levet i sin egen drømmever-
den, nærmest i pagt med naturen, er
stammer. Det bliver et problem, da han
begynder at gå i skole. Filmen er minima-
listisk, dvælende med sin egen rytme og
uden musik. Stilen kalder instruktøren Se-
mih Kaplanoglu for ’spirituel realisme’.
Der sker ikke meget i filmen, men bille-
derne og rytmen formidler det særlige
forhold til naturen, som Yusuf har. Der er
temaer som forræderi og forsoning, glæ-
de og sorg og medfølelse, men det bæ-
rende i filmen er de stille billeder f.eks. da
månen spejler sig i en spand vand - og bli-
ver væk. Man skal være tålmodig, når man
ser filmen, men den giver ro i sjælen. lg.

[160] HOWL
USA 2010
Instr. og manus: Rob Epstein, Jeffrey
Friedman Medv: James Franco, David
Strathairn, Mary-Louise Parker Udl: Mira-
cle Film Længde: 90 Prem: 25/11 2010
Format: DVD

Vi befinder os i San Francisco, 1957. Beat-
poeten Allen Ginsbergs digt Howl slæbes
for retten af advokaten Ralph McIntosh.
Han mener, den svært forståelige tekst er
obskøn og bør forbydes. Forsvareren,
Jake Ehrlich, slår på tromme for værkets
intellektuelle og kunstneriske kvaliteter.
Sideløbende med retssagen fortæller
den unge poet om sin kreative proces,
mens teksten vækkes til live i animerede
sekvenser. Retssagen kom på en måde til
at definere beatgenerationen og lancere
den som fænomen var en lige så utilsigtet
som forudsigelig konsekvens af retssa-
gen. Den originalt tænkte, dramatiserede
dokumentarfilm er ikke blot beatnostal-
gi, men en evigt aktuel hyldest til kunst-
nerisk og seksuel ytringsfrihed – og til
Ginsbergs ligefremme person og ærlige
poesi. pj.

[161] HUNGER
Irland-Storbritannien 2008 (svenske un-
dertekster)
Instr: Steve McQueen Manus: Steve
McQueen, Enda Walsh Medv: Michael
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Fassbender, Stuart Graham, Helena Bere-
en Udl: Miracle Film Længde: 96 Prem:
20/5 2009
Format: DVD

Davey Gillen og Gerry Campbell sidder
begge bag tremmer i Maze-fængslet i
Nordirland i starten af 1980’erne. De er
IRA-sympatisører og får regelmæssigt
tæv af fangevogterne. Samtidig kæmper
de for at få IRA anerkendt som politisk or-
ganisation, så de kan blive anerkendt
som politiske fanger. Deres kamp fører ik-
ke rigtig nogen vegne. En dag beslutter
en anden IRA-fange, Bobby Sands, at tage
nye metoder i brug og starter en sulte-
strejke.

Hunger rummer grumme scener af
voldsomme mishandlinger, og synet af
den langsomt døende Bobby Sands er
grufuldt. På undertegnede virkede fil-
men uaktuel til trods for at filmen er et
dybt personligt projekt for instruktøren,
som fortæller, at han som 11-årig var
stærkt fascineret af billederne af den sul-
testrejkende Bobby Sands i nyhederne.
Hunger er en både provokerende og kon-
troversiel film. McQueens noget glorifice-
rende skildring af Bobby Sand er et væ-
sentlig kritikpunkt mod filmen. pj.

[162] HUSHPUPPY
BEASTS OF THE SOUTHERN WILD. USA 
2012
Instr. og manus: Benh Zeitlin Medv:
Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy
Easterly, Lowell Landes Udl: Miracle Film
Længde: 93 Prem: 3/1 2013
Format: DCP

Hushpuppy er en pige på seks år, som bor
i et sumområde kaldet Badekarret i det
sydlige Louisiana. Hun er filmens fortæl-
ler, og hun fører os i ord og billeder ind i
den verden, hvor fattige, men livskraftige
familier lever i et slags parallelsamfund i
deres hjemmebyggede huse på pæle
udenfor lands lov og ret. Filmen handler
om overlevelse, og det ser vi scene for
scene, hvor Hushpuppy og hendes fami-
lie rammes af katastrofer. Det sker bl.a. i
form af en storm, der nærmest ødelæg-
ger familiernes eksistensgrundlag. Men
filmens nerve er det liv og den kraft, der
udgår fra Hushpuppy – i magiske billeder,
hvor hele universet er med, oplever vi den
sammenhæng Hushpuppy føler, der er
mellem hende selv og alt levende. Filmen
er hverken realisme eller fantasi eller my-
tologi, men noget, der er større. Det er ik-
ke en moralsk film, der handler om, at det
er synd for stakkels udstødte mennesker,
men en intens vibrerende film, der drager
en ind i sit særligt sansede univers. Det er
en film, der ikke rigtig ligner andre, men
lever i kraft af sin egen visuelle stil og af
amatørskuespillernes intense filmiske
nærvær. lg.

[163] HVAD GØR VI NU?
ET MAINTENANT, ON VA OÙ?. Frankrig 
2011
Instr. og manus: Nadine Labaki Medv:
Claude Baz Moussawbaa, Leyla Hakim,

Nadine Labaki, Yvonne Maalouf Udl:
Scanbox Længde: 110 Prem: 7/6 2012
Format: DCP, DVD

Hvad gør vi nu? er en historie om en grup-
pe kvinder, der med stor opfindsomhed
prøver at løsne op for de ulmende religi-
øse spændinger, der truer med at øde-
lægge deres landsbysamfund. Filmen er
delvist optaget i de Hizbollahkontrollere-
de områder mellem Beirut og Damaskus,
mens andre dele er filmet i de kristne om-
råder nord for hovedstaden, og det er
netop sigende for filmen, der skildrer livet
i en fredelig landsby midt i et område
præget af strid. Selv om der er mange
morsomme indslag i Hvad gør vi nu?, der
også indeholder musicalnumre, er den
mere charmerende end decideret vellyk-
ket. Absolut en anderledes film. pj.

[164] HVAD MED KEVIN?
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN. Storbri-
tannien 2011
Instr: Lynne Ramsey Manus: Rory Kinne-
ar, Lynne Ramsay Medv: Tilda Swinton,
John C. Reilly, Ezra Miller Udl: Film-
compagniet Længde: 112 Prem: 12/4
2012
Format: DCP

Skotske Lynne (Ratcatcher) Ramsay har
lavet denne omdiskuterede filmatisering
af Lionel Shrivers roman, der rejser
spørgsmålet, om ondskab er medfødt el-
ler opstår som resultat af miljø og omgi-
velser. Det er det spørgsmål, moderen
Eva, spillet af den eminente Tilda Swin-
ton, må forholde sig til, da den tyranniske
søn, Kevin (Ezra Miller), hun har tilsidesat
liv og karriere for, men måske aldrig el-
sket, som teenager begår en helt utilgive-
lig handling. Eva har tidligere været glo-
betrotter, men er siden ægteskabet med
Franklin (John C. Reilly) og sønnens fødsel
henvist til en klaustrofobisk provins, hvor
hun må drømme sig til at vågne op i et
barnegrådsfrit Frankrig. Barnets opvækst
former sig som en psykologisk (magt-
)kamp mellem mor og søn, måske egent-
ligt begge lige monstrøse, hvilket under-
streges af, at Swinton og Miller ligner hin-
anden i uhyggelig grad. Titlen viser hen til
den manglende dialog mellem ægtefæl-
lerne om den problematiske søn. Filmen
er krydsklippet og labyrintisk i sin blan-
ding af tidsplaner med en konstant tone
af krybende uhygge. Et særligt scoop er i
denne forbindelse Ramsays brug af un-
derlægningsmusikken. En mesterlig film,
som blev alt for overset på grund af kon-
troverser omkring den i den amerikanske
presse. aj.

[165] HVIS IKKE OS, HVEM SÅ
WER WENN NICHT WIR. Tyskland 2011
Instr: Andres Veiel Manus: Gerd Koenen,
Andres Veiel Medv: August Diehl, Lena
Lauzemis, Alexander Fehling, Maria-Vic-
toria Dragus Udl: Miracle Film Længde:
124 Prem: 22/9 2011
Format: Blu-ray

I disse år skrives der en del af 1960ernes
og 1970ernes vesttyske terroristmiljø.

Der laves også film, og heriblandt er
Hvem ikke os, hvem så? en af de absolut
mest spændende. Den handler om Gud-
run Ennslin – en af stifterne af Rote Armé
Fraktion. Eller rettere: Den handler om
hendes første mand, Bernward Vesper,
der var søn af en nazistisk forfatter, men
som – uden at miste kærligheden til sin
far – slutter sig til venstreterrorismen. Han
er en kompleks figur, der aldrig falder til
hos hverken det konforme eller det sam-
fundsomstyrtende. Modsat hans kone,
der magter kunsten at hengive sig til det
ekstreme. Filmen gør et stort indtryk i sin
beskrivelse af et Vesttyskland, der absolut
ikke er kommet sig over Det tredje Rige,
og hvis borgere befinder sig i et rodet og
udefineret mentalt og politisk vakuum.

oc.

[166] HYDE PARK ON HUDSON
Storbritannien 2012
Instr: Roger Michell Manus: Richard Nel-
son Medv: Bill Murray, Laura Linney, Oli-
via Williams, Blake Ritson Udl: Film-
compagniet Længde: 94 Prem: 20/6
2012
Format: DCP

Bill Murray spiller præsident Roosevelt,
der i 1939 opholder sig på et landsted,
hvor han med fruens accept har sidelø-
bende affærer kørende, og hvor han
modtager den britiske konge, som han
forsøger at få som allieret i forhold til den
britiske regering, hvad angår den forven-
tede snarligt kommende krig. Det er en
lille film, men med en vis humor og feel
good. oc.

[167] HYPNOTISØREN
HYPNOTISÖREN. Sverige 2012
Instr: Lasse Hallström Manus: Paolo Va-
circa efter roman af Lars Kepler Medv: To-
bias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Erik Ma-
ria Bark, Lena Olin Udl: Filmcompagniet
Længde: 122 Prem: 6/12 2012
Format: DCP

Lasse Hallström er efter mange år på den
anden side af Atlanten tilbage i Sverige
for at instruere Lars Keplers kriminalro-
man om mordet på en hel familie - og den
efterfølgende kidnapning af en mindre-
årig dreng. Det er blevet en solidt under-
holdende kriminalfilm, der dog ikke sæt-
ter sig de store spor hos sit publikum. oc.

[168] HYSTERIA
Storbritannien 2011
Instr: Tanya Wexler Manus: Jonah Lisa
Dyer, Stephen Dyer Medv: Maggie
Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan Pryce,
Rupert Everett, Felicity Jones Udl: Scan-
box Længde: 95 Prem: 1/12 2011
Format: DCP, DVD

Filmen hævder at fortælle den sande hi-
storie om opfindelsen af vibratoren. Det
foregår i 1880erne i Victoriatidens Lon-
don. Den unge stræbsomme læge Morti-
mer Granville bliver ansat hos byens føre-
nde kvindelæge, der behandler kvinde-
sygdommen hysteri. De populære
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behandlinger kvinderne får på klinikken
kurerer alt lige fra hovedpine, stress, rast-
løshed og svage nerver. Lægen giver
nemlig stimulerende bækkenbundsmas-
sage. Det er anstrengende i længden, så
vibratoren opfindes. En stor hjælp. Det er
ikke nogen tung og alvorlig film om man-
gel på forståelse for kvinders seksuelle
behov, men en munter komedie af feel
good slagsen, som spilles fornøjeligt af
nydelige skuespillere. Man er pænt un-
derholdt - men så heller ikke mere. lg.

[169] HÅBETS LAND
KIBÔ NO KUNI. Japan 2012
Instr. og manus: Shion Sono Medv: Isao
Natsuyagi, Naoko Ohtani, Jun Murakami,
Megumi Kagurazaka Udl: Øst for Paradis
Længde: 133 Prem: 12/9 2013
Format: DCP

Da et atomudslip rammer den japanske
by Nagashima, evakuerer myndigheder-
ne alle beboere inden for en radius af
præcis 20 km fra kraftværket. Familien
Onos gård ligger lige på den anden side af
evakueringsgrænsen. Trods strålingsfa-
ren vælger gamle Yasuhiko at blive på
gården for at passe sin demente kone.
Imens flytter hans søn og gravide sviger-
datter så langt væk fra området som mu-
ligt. Udformet som en ret uspiselig blan-
ding af sentimentalt familie-melodrama
og jordstrygende folkekomedie vader fil-
men rundt i katastrofen, hvis uhygge kun
glimtvis bliver nærværende trods en alt
for lang spilletid. pj.

[170] I DINE HÆNDER
CONTRE TOI. Frankrig 2010
Instr. og manus: Lola Doillon Medv:
Kristin Scott Thomas, Pio Marmaï, Jean-
Philippe Écoffey Udl: Miracle Film Læng-
de: 81 Prem: 4/8 2011 Format: Blu-ray

En kvindelig læge - eminent spillet af
Kristin Scott Thomas bliver bortført og
spærret inde af en yngre mand - spillet af
den smukke Pio Marmai. Hvorfor nu det?
I den første og mest interessante del af fil-
men er den kidnappede læge Anna alene
i mørket med sin angst og sine overvejel-
ser. Hun aner ikke, hvorfor hun er kommet
i den situation. Er hun politisk gidsel, offer
for en samler, en sadist eller hvad? Det vi-
ser sig, at kidnapperen er mand til en pa-
tient, som er død på operationsbordet, og
derfor holder han Anna ansvarlig for ko-
nens død - han vil have hævn. Filmen for-
løber videre som en udvikling af det så-
kaldte Stockholm syndrom, hvor et gidsel
solidariserer sig med gidseltageren. Ud af
dette møde har instruktøren Lola Doillon
lavet et minidrama af en kærlighedsfilm,
hvor skyld og soning er nogle af de cen-
trale emner. Selvom Kristin Scott Thomas
lyser op som altid, er det snarere et stykke
filmet teater, der virker for konstrueret og
mystisk. lg.

[171] I LOSSENS TIME
Danmark 2013
Instr: Søren Kragh-Jacobsen Manus: Jo-
nas T. Bengtsson, Søren Kragh-Jacobsen,

Tobias Lindholm efter teaterstykke af Per
Olov Enquist Medv: Sophie Gråbøl, Signe
Egholm Olsen, Frederik Johansen, Søren
Malling, Börje Ahlstedt, Jens Jørn Spottag
Udl: Filmcompagniet Længde: 100
Prem: 23/5 2013
Format: DCP

Det er et ambitiøst projekt for Søren
Kragh-Jacobsen at filmatisere Per Olov
Enquists krævende og gådefulde skue-
spil fra 1989, men det er lykkedes over al
forventning. Historien om den unge
mand på et lukket psykiatrisk hospital,
der sidder til behandling efter brutalt at
have likvideret et fredeligt ægtepar i det
svenske hus, hvor han en kort periode i
sin barndom boede med sin morfar. Hen-
holdsvis en præst og en psykolog be-
handler ham, og det er blandt andet i de-
res forskellige livsforståelse, dramaet ud-
spiller sig. Filmen er ligesom skuespillet
gådefuldt – og formår samtidig at bevæ-
ge sit publikum, men på en overordentlig
smertelig måde. oc.

[172] I LOVE YOU PHILLIP 
MORRIS
Frankrig 2009
Instr. og manus: Glenn Ficarra, John Re-
qua Medv: Jim Carrey, Ewan McGregor,
Leslie Mann, Rodrigo Santoro Udl: Scan-
box Længde: 102 Prem: 15/4 2010
Format: Blu-ray, DVD

Jim Carrey spiller Steve Russell, en regel-
ret politibetjent i et klassisk ægteskab,
der forlader sit kristne miljø og overgiver
sig til homoseksualitet og omfattende
svindlervirksomhed. Hans store kærlig-
hed bliver Phillip Morris. Det kan lyde
tungt og alvorligt, men filmen er fortalt
meget let og med betydelig humor – en
særegen fortællestil, hvor Jim Carreys
specielle humor får rige udfoldelsesmu-
ligheder. Carreys talent har ikke tidligere
haft så velfungerende rammer at bevæge
sig indenfor. Og med Ewan McGregor
som den blide og sarte Phillip Morris er et
af den nyere filmhistories mest originale
og inciterende bøssepar skabt. oc.

[173] INSIDE LLEWYN DAVIS
USA 2012
Instr. og manus: Ethan Coen, Joel Coen
Medv: Oscar Isaac, Justin Timberlake, Ca-
rey Mulligan, John Goodman, F. Murray
Abraham Udl: UIP Længde: 105 Prem: 6/
3 2014
Format: Blu-ray, DVD

Vi befinder os i New York 1961. Sangeren
Llewyn Davis er den ene halvdel af en mo-
derat succesrig folkduo, indtil hans mak-
ker, Mike, begår selvmord. Llewyn prøver
at stable en solistkarriere på benene, men
det er i den grad op ad bakke. Samtidig
byder Llewyns privatliv på mange udfor-
dringer. Akut pengemangel tvinger ham
til at sove på venners sofaer, og en kvin-
delig, gift kollega venter hans barn efter
en kort affære.

Brødrene Coen besøger 1960ernes
Greenwich Village og kommer hjem med

en yderst seværdig film. Handlingen er el-
liptisk komponeret i et markante billed-
forløb så vi begynder med slutningen og
slutter med begyndelsen, men til slut får
en forklaring på begyndelsens gåde. Man
kan trygt se denne film. pj.

[174] IO SONO L’AMORE
IO SONO L’AMORE. Italien 2009
Instr: Luca Guadagnino Manus: Luca
Guadagnino, Barbara Alberti Medv: Tilda
Swinton, Flavio Parenti, Edoardo Gabbri-
ellini, Alba Rohrwacher, Gabriele Ferzetti
Udl: Scanbox Længde: 120 Prem: 2/12
2010
Format: DVD

Filmens første scene viser nærmest det
hele. Vi er i Milano ved årtusindskiftet til
en pragtmiddag hos familien Recchi, der
er rige og mægtige indehavere af et ver-
denskendt tekstil brand. Patriarken
Eduardo vil ved fødselsdagsfesten med-
dele, at han vil overdrage sit imperium til
sønnen Tancredi, der er gift med den kon-
trollerede og kontrollerende Emma og
overraskende nok også til barnebarnet
Edo, som slet ikke har lyst til at gå den vej.
Hele historien rummer undergang og for-
fald. For hvem er Emma egentlig? Ja, hun
er den russiske pige, som Tancredi fandt
for mange år siden, og som han gav en ny
identitet. Da hun møder Edos ven Anto-
nio, en charmerende og begavet kok, slås
benene bogstaveligt væk under hende.
De indleder en affære, som får fatale føl-
ger. I lyset af passionen ser hun nu sit tid-
ligere liv og forstår instinktivt, hvad hun
har ofret for at få en ny identitet. Filmen
rummer mængder af skønne billeder, og
ingen detalje er uvæsentlig. Men det er
Tilda Swinton i den dominerende hoved-
rolle, der løber med filmen. Man ser hen-
des forvandling i filmen fra tilknappet og
utilnærmelig overklassefrue til en kvinde
i sine lidenskabers vold. Hun siger, at hun
er kærligheden - og den er som bekendt
større end alt. lg.

[175] JAGTEN
Danmark 2012
Instr: Thomas Vinterberg Manus: Tho-
mas Vinterberg, Tobias Lindholm Medv:
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars
Ranthe, Susse Wold, Anne Louise Hassing,
Alexandra Rapaport, Lasse Fogelstrøm,
Annika Wedderkopp, Bjarne Henriksen
Udl: Nordisk Film Længde: 110 Prem: 10/
1 2013
Format: DCP

14 år efter Festen, som handlede om ta-
buemnet incest, er Thomas Vinterberg på
banen igen med en film om et andet ta-
buemne, nemlig pædofili. Vi møder bør-
nehavepædagogen Jacob, der er ved at
komme på fode igen efter en grim skils-
misse. Han har fået en ny kæreste og for-
holdet til teenagesønnen Marcus går og-
så godt. Men så sker det : Klara i børneha-
ven, som rigtigt godt kan lide Jacob, da
han har bedre tid til at lytte til hende end
de evigt stridende forældre, anklager
ham for at have blottet sig for hende. Det
er selvfølgelig ikke sandt, og det ved vi
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også godt, men lavinen ruller, og der bli-
ver ikke blot en sag ud af det, men også et
personligt mareridt, ja, en jagt på Jacob
begynder. Han bliver udstødt og forfulgt
– det lille samfund viser sin grimmeste
vrangside af fordomme og foragt. Anmel-
dere har kaldt filmen både "kraftfuld, ner-
vepirrende og tankevækkende". Det sid-
ste er rigtigt, men på trods af glimrende
skuespilpræstationer af børn og Mads
Mikkelsen, forbliver filmen forudsigelig
og klichéagtig, underligt stiv og gammel-
dags manieret. Man er ikke ramt og be-
rørt af den. lg.

[176] JEG HEDDER ERNESTO
INFANCIA CLANDESTINA. Argentina 2011
Instr. og manus: Benjamín Ávila Medv:
Teo Gutiérrez Moreno, Natalia Oreiro, Er-
nesto Alterio, César Troncoso Udl: Film-
bazar Længde: 112 Prem: 16/1 2014
Format: DCP, DVD

Handlingen udspiller sig Argentina 1979.
Drengen Juan og hans familie vender
hjem fra eksil med nye identiteter. Juans
forældre og onkel er i opposition til lan-
dets militærjunta og lever i konstant fare
for at blive pågrebet. Det bekymrer dog
ikke Juan, eller Ernesto, som han kalder
sig over for sine nye skolekammerater. En
stormende forelskelse i pigen Maria sæt-
ter dog Juan i et dilemma i forhold til for-
ældrenes leveregler. Instruktøren og
medforfatteren Benjamín Ávila har base-
ret filmen på sine egne oplevelser, og den
er glimtvist et fascinerende forsøg på at
forstå historiens betydning for en barn-
dom. Latinamerikanske film oversvøm-
mer just ikke danske biografer, så impor-
ten af denne film er i sig selv fortjenstfuld.

pj.

[177] JERNLADYEN
THE IRON LADY. Storbritannien 2011
Instr: Phyllida Lloyd Manus: Abi Morgan
Medv: Meryl Streep, Jim Broadbent, Oli-
via Colman, Alexandra Roach, Richard E.
Grant Udl: Scanbox Længde: 105 Prem:
23/2 2012
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Phyllida Lloyds film om Storbritanniens
konservative premierminister mellem
1979 og 1990, Margaret Thatcher, er sær-
deles vellykket. Filmen skildrer Fru That-
cher fra den tidlige ungdom til den be-
gyndende demente alderdom. Filmen
forholder sig overhovedet ikke til Fru
Thatchers politiske bedrifter og/eller
ulykker, men alene til et portræt af et en-
gageret menneske med en indre driv-
kraft, der fører hende til magtens tinder,
men hvis egenrådighed og selvtilstræk-
kelighed vælter hende igen. Et portræt af
et af verdens mest magtfulde mennesker,
der samtidig er plaget af ensomhed. Fil-
mens store gevinst er selvsagt Meryl
Streeps enestående præstation som Fru
Thatcher. Hun formår at samle alle enkelt-
delene - gløden, magtbegæret, længslen,
ensomheden, m.m. - til en højere helhed.

oc.

[178] JUAN

Danmark 2011
Instr: Kasper Holten Manus: Kasper Hol-
ten og Mogens Rukov baseret på Mozarts
Don Giovanni Medv: Christopher Malt-
man, Mikhail Petrenko, Eric Halfvarson,
Maria Bengtsson, Peter Lodahl, Elizabeth
Futral, Katija Dragojevic, Ludvig Lind-
ström Udl: Filmcompagniet Længde:
104 Prem: 7/4 2011
Format: DCP

Kan man lave en god film ud af en opera
eller er de to kunstarter for forskellige? Fil-
men dynamisk og operaen statisk. Hand-
lingen i Mozarts Don Giovanni foregår i
Spanien i 1600-tallet - operaen er fra 1787
- her har Kasper Holten flyttet den til det
20. århundrede. Det er selvfølgelig fordi
den historie, der fortælles er en moderne
mands. Historien om den evige kvinde-
bedårer, der i virkeligheden ikke er besat
af erotik, men af jagtens destruktive kraft.
Han er umættelig, søger noget han aldrig
kan finde, og derfor dør han naturligvis
også - i sin bil. Man er vel moderne. Selv-
om alle medvirkende synger strålende og
også ser glimrende ud, lod filmen mig
ganske kold. Der er megen god musik i fil-
men og mange interessante billeder, men
ofte tænker man: hvorfor skal jeg nu lige
se dette? Jeg vil hellere lytte til Mozarts
geniale musik og lade mig forføre af den.
Men et flot og ambitiøst projekt er filmen
da. lg.

[179] JUD SÜSS - I ONDSKABENS 
TJENESTE
JUD SÜSS - FILM OHNE GEWISSEN. Tysk-
land 2009
Instr: Oskar Roehler Manus: Klaus Rich-
ter efter forlæg af Friedrich Knilli Medv:
Tobias Moretti, Martina Gedeck, Moritz
Bleibtreu, Justus von Dohnanyi Udl: Mira-
cle Film Længde: 119 Prem: 14/4 2011
Format: DVD

I 1939 bliver den østrigske skuespiller Fer-
dinand Marian (Moretti) tilbudt hovedrol-
len i den store nazi-produktion Jud Süß
(som havde premiere i Berlin efteråret
1940) af Det Tredje Riges propagandami-
nister Joseph Goebbels. Veit Harlan
(Dohnanyi) skal instruere. Marian er ner-
vøs for at blive typecastet som jøde, men
giver efter for Goebbels og forsøger at
overbevise sig selv og sin kone om, at han
kan give denne rollekarakter et strejf af
medmenneskelighed. Det giver bagslag,
da filmskaberne kun lader hans figur
fremstå endnu mere suspekt. Marians in-
volvering er minituøst planlagt propa-
ganda, som vil påvirke hans liv resten af
hans dage (han døde 1946 i en trafikulyk-
ke). Jud Süss - i ondskabens tjeneste er ikke
en vellykket film. Oskar Roehler anvender
stort set de samme virkemidler som for-
gængeren. Filmen er også fyldt med hi-
storiske unøjagtigheder. Han lader Mari-
ans kone være en fjerdedelsjøde, men
han skjuler også en jødisk kollega for na-
zisterne. Begge dele er ikke historisk kor-
rekte. Marian bliver delvis tvuget til at tur-
nere med filmen og kommer bl.a. til byen
Oswiecim, dvs. Auschwitz. På det tids-

punkt ligger Oswiecim i det Stortyske Ri-
ge hvor alle polske byskilte er angivet på
tysk. Da Oswiecim ikke er oversat til dansk
går hermed en vigtig pointe tabt. På man-
ge måde forholder Roehlers film lige så
frit til virkeligheden som 1940-udgaven. I
rollen som Joseph Goebbels er Moritz
Bleibtrau en spektakulær og karismatisk
Mefistofeles. Mange var overrasket over
at han ville tage denne rolle. Ved presse-
forevisningen ved Berlinfestivalen 2010
blev filmen med rette buhet ud. pj.

[180] JULIA’S EYES
LOS OJOS DE JULIA. Spanien 2010
Instr: Guillem Morales Manus: Guillen
Morales, Oriol Paulo Medv: Belén Rueda,
Lluís Homar, Pabko Derqui, Dimas Franc-
esca Orella Udl: Miracle Film Længde:
117 Prem: 21/7 2011
Format: Blu-ray

Spansk gyser om to tvillingesøstre, der li-
der af den samme øjensygdom. Sara er
blind og begår selvmord under mystiske
omstændigheder. Julia vil undersøge
omstændighederne nærmere – og det
kommer der en voldsomt uhyggelig hi-
storie ud af. Det er en effektjagende gyser,
der er ganske virkningsfuld, men derud-
over ikke gør det store indtryk. oc.

[181] KAMÆLEONEN
IDES OF MARCH. USA 2011
Instr: George Clooney Manus: George
Clooney eter forlæg af Beau Willimon
Medv: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman, Evan Rachel
Wood, Paul Giamatti Udl: Filmcompagni-
et Længde: 94 Prem: 15/3 2012
Format: DCP

George Clooneys nye film står i gæld til en
række af 70’ernes politiske thriller og
handler om spin og mudderkastning i en
amerikansk valgkamp, hvor kampagne-
strategen Stephen (Ryan Gosling) kom-
mer under vejr med noget snavs om kan-
didaten Mike Morris (Clooney), som han
arbejder for. Spørgsmålet er så, om Ste-
phen forsat skal støtte sin kandidat, gå til
medierne eller give efter for modkandi-
daten, der bejler til ham. Til at stive mora-
len af har Stephen makkeren Paul Zara
(Philip Seymour Hoffman) og praktikan-
ten Molly (Evan Rachel Wood), mens
modstanderens skruppelløse spindoktor
(Paul Giamatti) spiller både på den plud-
seligt tvivlende idealist og den skandale-
hungrende presse, personificeret af den
kyniske journalist (Marisa Tomei). West-
wing-fans får ingen åbenbaringer om
råddenskaben i amerikansk politik og
præsidentkampagner her, men Clooney
er efterhånden en dreven instruktør, og
selvom filmen virker en smule uforløst,
især mod slutningen, er den langt hen ad
vejen medrivende og spændende. aj.

[182] KAPRINGEN
Danmark 2012
Instr. og manus: Tobias Lindholm Medv:
Pilou Asbæk, Søren Malling, Dar Salim,
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Roland Møller Udl: Nordisk Film Længde:
120 Prem: 20/9 2012 Format: DCP

Fragtskibet MV Rozens skibskok Mikkel
(Pilou Asbæk) ringer til sin kone Amalie
(Ihle Alstrup) for at fortælle hende, at
hjemkomsten er udsat to dage. Det er op-
takten til den intense debut fra Tobias
Lindholm om somaliske piraters kapring
af et dansk skib i det indiske ocean – dvs.
kapringen ser vi ikke, dramaet er fokuse-
ret på forhandlingssituationen, hvor re-
deriets direktør Peter Ludvigsen (Søren
Malling) i en parallel-scene beder en un-
derordnet kontakte hans kone og med-
dele, at han ikke kommer hjem den dag,
en diskret modstilling af afmagt og magt,
selvom det skal vise sig, at også Ludvig-
sen står afmægtig overfor forhandlinger-
ne med piraterne om nedbringelse af kra-
vet om 15 millioner dollars for skib og
gidsler. De overlades til eksperten (Gary
Porter), som kan mønstre den umenne-
skelige hårdhed, der kræves i en sådan si-
tuation, hvor modparten (Abdihakin As-
gar) har al magten og tiden på sin side i
det udmarvende, psykologiske maraton,
som gidselforhandlinger er. Lindholm har
skabt en fremragende film, stilfærdig,
autentisk (MV Rozen har faktisk været
kapret, og Gary Porter er også gidselfor-
handler i virkeligheden) og realistisk, i sin
skildring af forhandlere, gidsler og gidsel-
tagere, der hverken dæmoniseres eller
glorificeres. Vi er milevidt fra amerikansk
ramasjang og fransk melodrama her i
årets absolut mest seværdige danske
film. aj.

[183] KARTELLET
Danmark 2014
Instr: Charlotte Sachs Bostrup Manus:
Charlotte Sachs Bostrup, Henrik Kristen-
sen Medv: Anders W. Berthelsen, Lene
Maria Christensen, Leif Sylvester, Gitte
Siem, Lars Ranthe, Benjamin Boe Rasmus-
sen, Jesper Asholt, Flemming Enevold,
Lars Brygmann, Jacob Ulrik Lohmann,
Kurt Ravn, Henrik Prip, Kristian Ibler Udl:
Nordisk Film Længde: 100 Prem: 27/2
2014
Format: DCP

Efter nogle år i udlandet vender den unge
entreprenør Lars Halbo hjem til Danmark
for at overtage sin fars el- og VVS-firma.
Men Lars’ stolte og stædige enegang gør
ham upopulær i branchen, der er gen-
nemsyret af korruption og kartelvirksom-
hed. Lars nægter at indgå ulovlige prisaf-
taler med de store byggeselskaber, og det
sætter både ham selv, hans firma og hans
familie under voldsomt pres.

Kartellet er ikke nogen stor film. Men
den er konstant underholdende, sågar
sympatisk med sin historie om en mand
oppe imod et gustent miljø. pj.

[184] KATYN
Polen 2007
Instr. og manus: Andrzej Wajda Medv:
Artur Zmijewski, Maja Ostaszewska, An-
drzej Chyra, Danuta Stenka Udl: Miracle
Film Længde: 117 Prem: 30/1 2009
Format: DVD

Polen invaderes af Tyskland den 1.sep-
tember 1939. To uger senere angreb Rus-
land fra øst. At 15.000 polske officerer for-
svandt var længe et uløst mysterium,
men i foråret 1943 fandt man ofrene i en
kæmpe massegrav. Henrettelserne hav-
de fundet sted efter direkte ordre fra Sta-
lin, men den fuldstændige sandhed blev
fortiet helt indtil afslutningen af "den kol-
de krig". Filmen bygger på beretninger,
breve og dagbøger som alle bærer vid-
nesbyrd om en af Stalins største ugernin-
ger. Andrzej Wajdas far var selv en af dem,
som blev henrettet. Wajda, fortæller
spredt, men stedvist virkningsfuldt om
en traumatisk massakre i Polens Anden
Verdenskrigs-historie. Likvideringerne, i
filmens slutning, hvor de polske officerer
dræbes med et nakkeskud, skildres med
en brutalitet og nøgternhed som ikke la-
der en upåvirket, forfærdende at være til-
skuer til.

Katyn er ikke det vægtige værk, der
hvad kunstnerisk format angår kan stå
mål med værkerne fra Wajdas ungdom.

pj.

[185] KEEP THE LIGHTS ON
USA 2012
Instr: Ira Sachs Manus: Ira Sachs, Mauri-
cio Zacharias Medv: Thure Lindhardt, Za-
chary Booth, Julianne Nicholson, Souley-
mane Sy Savane Udl: Reel Pictures Læng-
de: 101 Prem: 1/11 2012
Format: DCP

Thure Lindhardt spiller i denne amerikan-
ske film hovedrollen som en yngre homo-
seksuel dokumentarfilminstruktør, Erik,
som vi følger i nogle år omkring årtusin-
deskiftet. Erik lever et særdeles promisku-
øst sex-liv, men forsøger med begrænset
held at etablere sig med den jævnaldren-
de Paul. Filmen giver et ganske overbevi-
sende portræt af Eriks senmoderne van-
skeligheder med at vælge mellem det
etablerede forhold og det løse, men frie
liv - begge dele fremstilles som på én
gang tiltrækkende og frastødende. Thure
Lindhardt er aldeles glimrende, og filmen
gør et betydeligt indtryk. oc.

[186] KILIMANJAROS SNE
LES NEIGES DU KILIMANDJARO. Frankrig 
2011
Instr: Robert Guédiguian Manus: Robert
Guédiguian efter forlæg af Victor Hugo
Medv: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Dar-
roussin, Gérard Meylan, Marilyne Canto
Udl: Camera Film Længde: 107 Prem: 14/
6 2012
Format: DCP

Robert Guédiguian har skabt en humani-
stisk fortælling fra et arbejderklassemiljø
i Marseille. Hovedpersonen er den mid-
aldrende Michel, der mister sit arbejde i
forbindelse med fabrikkens besparelser.
Den fyrede skal vælges ved lodtrækning,
og Michel kan som tillidsmand få særbe-
handling, men hans socialistiske hjerte
ønsker det ikke. Kollegerne giver ham og
hans frue som tak en rejse til Kilimanjaro,
men pengene bliver brutalt stjålet under
et hjemmerøveri. For Michel er det ry-

stende, for røveren må være en person
med kendskab til gaven. Han er forfærdet
på flere niveauer. Hvem er det, der har
brudt solidariteten? Og hvem er det, der
lider så meget nød, at han er nødt til at be-
gå en sådan forbrydelse. Kilimanjaros sne
er et sympatisk og medrivende drama
med hjertet på rette sted. oc.

[187] KLOVN THE MOVIE
Danmark 2010
Instr: Mikkel Nørgaard Manus: Casper
Christensen, Frank Hvam Medv: Frank
Hvam, Mia Lyhne, Casper Christensen,
Iben Hjejle Udl: Nordisk Film Længde: 94
Prem: 16/12 2010
Format: DCP

Tv-serien Klovn kan roligt betegnes som
de senere års største kultserie i dansk tv.
Og de fleste af os har også haft morsom-
me oplevelser i selskab med Frank, Ca-
sper, Mia og Iben. Det blev betragtet som
lidt dristigt at overføre serien til film, men
det er faktisk overraskende vellykket. Fil-
men er ret morsom i sin historie om Frank
og Caspers kanotur gennem Jylland. Hu-
moren adskiller sig ikke markant fra tv-se-
rien, men det overraskende er, at det for-
holdsvis problemfrit er blevet overført fra
korte tv-afsnit til en hel spillefilm. oc.

[188] KOKKEN
COMME UN CHEF. Frankrig 2012
Instr. og manus: Daniel Cohen Medv:
Jean Reno, Michaël Youn, Raphaëlle
Agogué, Julien Boisselier Udl: Miracle
Film Længde: 84 Prem: 23/8 2012
Format: DCP

Den gamle mesterkok Lagarde på restau-
ranten med de 3 Michelinstjerner er ved
at køre træt og får efter restaurantens sle-
ske ejers mening ikke nok nye idéer. Men
så dukker den talentfulde Jacky op, og
han har både gå-på-modet og de friske
nye idéer. De to vidt forskellige kokkety-
per skal nu sammen skabe noget – nej –
ikke mad, men gastronomi, ja vel egentlig
kunst. Det er der kommet en meget un-
derholdende og munter fransk folkeko-
medie ud af. Der er grovkornet satire over
alle tidens modestrømninger indenfor
gastronomien – ja, især rammer den i
Danmar så fejrede molekylære gastrono-
mi med eksempler på retter som hånd-
plukket revlkrat og tissemyrer i eget
skum. Ret morsomt. Filmen er ikke noget
kunstværk selv, men man er godt under-
holdt i de 84 minutter den humoristiske
sag varer. lg.

[189] KON-TIKI
Norge 2013
Instr: Joachim Rønning, Espen Sandberg
Manus: Petter Skavlan Medv: Pål Sverre
Valheim Hagen, Anders Baasmo Christi-
ansen, Gustaf Skarsgård, Odd Magnus
Oddmson, Søren Pilmark Udl: Nordisk
Film Længde: 119 Prem: 4/4 2013
Format: DCP

Dette er filmen om den norske opdagel-
sesrejsende – ja, man kunne vel også kal-
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de ham videnskabsmand Thor Heyer-
dahl, der i 1947 besættes af tanken om, at
øriget Polynesien blev befolket via både
fra Peru. Han bygger derfor en flåde af
balsatræ, på hvilken han sammen med 5
venner og en papegøje skal tage den
8000 km lange tur for at bevise sin på-
stand. På 101 dage lykkes det dem at
komme frem, og Thor Heyerdal bliver en
folkehelt og en veritabel mediestjerne,
som udgiver bøger og også selv laver do-
kumentarfilmen Kontiki. Er det nødven-
digt at lave en spillefilm om denne begi-
venhed? Ja, hvis man som instruktørerne
Espen Sandberg og Joachim Rønning vil
lave et helteepos, der forkynder, at stæ-
dighed og ukueligt mod samt en evne til
aldrig at tvivle på et projekts bæredygtig-
hed, så skal man lave en sådan film. Det er
en film om en ener, en enøjet fantast. Bil-
lederne på havet er flotte, og også her
blev man søsyg. Vi kommer dog aldrig ind
på andre personer end Heyerdal, som fyl-
der det hele. Det er nok mest en film for
drenge og så selvfølgelig nordmænd. lg.

[190] KRIGER
KRIEGERIN. Tyskland 2011
Instr. og manus: David Wnendt Medv:
Alina Levshin, Jella Haase, Sayed Ahmad,
Gerdy Zint Udl: Angel Films Længde: 100
Prem: 2/5 2013 Format: DCP, DVD

Marisa lever i et skinhead-miljø som bøl-
len Sandros bandebrud med karseklippet
isse og kroppen fuld af fascistiske slogan-
tattoos. Hun deltager i gruppens racisti-
ske overfald på asylansøgere og anderle-
des tænkende med et had og en dødsfor-
agt, som er fostret af en udsigts- og trø-
stesløs (øst-)tysk provinsvirkelighed med
høj arbejdsløshed og manglende opgør
med fortiden. En fortid symboliseret ved
Marisas betonhoved af en bedstefar, som
stopfodrede hende med forkvaklet nazi-
stisk ideologi. Efter et besøg hos den en-
lige og foragtede mor, i hvis supermarked
hun hjælper til, kører Marisa to asylansø-
gere ned, og det bliver starten på alvorli-
ge moralske og politiske anfægtelser.
Samtidig er 14-årige Svenja, smækfuld af
teenage-oprør og had mod en diktatorisk
stedfar, så småt ved at gøre Marisa rangen
stridig som det højre-ekstreme miljøs
dronning. Det er svært ikke at trække pa-
ralleller til det hjemlige bandemiljø, når
man ser David Wnendts portræt af disse
skinheads og deres forskruede tanke-
gang og samværsformer i denne noget
ujævne, men velspillede og absolut se-
værdige film. aj.

[191] KVARTETTEN
QUARTET. Storbritannien 2012
Instr: Dustin Hoffman Manus: Ronald
Harwood Medv: Maggie Smith, Billy Con-
nolly, Pauline Collins, Tom Courtenay, Mi-
chael Gambon, Sheridan Smith, Luke
Newberry Udl: Filmcompagniet Læng-
de: 98 Prem: 28/2 2013 Format: DCP

Vi befinder os på et plejehjem for ældre
operasangere. Den største og vigtigste
begivenhed er den rælige koncert, som
gives i anledning af komponisten Verdis

fødselsdag. Men så sker der noget uven-
tet: den store operadiva Jean Horton an-
kommer som ny beboer. Nogle af bebo-
erne er meget glade for hendes ankomst
– andre – hendes tidligere mand – vil
straks flytte. For Jean er diva med stort D,
men på sine gamle dage har hun nægtet
at synge.

Det ville ellers være et scoop for den år-
lige koncert, hvis den ’gamle’ kvartet kun-
ne genopstå med Jean som stjerne – men
kan man overtale Jean til at synge. Dustin
Hoffman debuterer som instruktør, og
han har skabt en komedie med nogle af
engelsk teaters og skuespils største stjer-
ner.

Denne film gør det virkelig svært at be-
vare sin sunde skepsis overfor operagen-
ren som kunstart og sit eventuelle mis-
mod over alderdommens svækkelser.
Man bliver i så godt humør af denne film,
der er spækket med en stjernerække af
engelsk films ypperste kunstnere bl.a.
Maggie Smith. Det er bevægende, sjovt
og meget charmerende. lg.

[192] KVINDERNE PÅ SJETTE SAL
LES FEMMES DU 6EME ETAGE. Frankrig 
2011
Instr: Philippe Le Guay Manus: Philippe
Le Guay, Jérôme Tonnerre Medv: Fabrice
Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia Ver-
beke, Carmen Maura Udl: Miracle Film
Længde: 105 Prem: 13/10 2011
Format: Blu-ray

Vi befinder os i Paris, 1960. Jean-Louis
Joubert lever en rolig men også småke-
delig bourgeoise-tilværelse med sin ko-
ne. Arbejdet på kontoret passes til punkt
og prikke, børnene går på kostskole og
kommer kun hjem til højtiderne. Men en
dag sættes den perfekte ramme over styr,
da en flok spanske stuepiger flytter ind på
tjenestepigernes sjette sal ovenover æg-
teparrets herskabslejlighed. I Kvinderne
på sjette sal er alt, hvad man kan ønske sig
af lun charme og gode vibrationer i en
fransk film om at lade sig friste af fremme-
de kulturer og skønne spanske stuepiger.
Den kan virke lidt gammeldags, men an-
befales alligevel. pj.

[193] KÆRLIGHED I KOLERAENS 
TID
LOVE IN THE TIME OF CHOLERA. USA 2007
Instr: Mike Newells Manus: Ronald Har-
wood, Medv: Benjamin Bratt, Gina Ber-
nard Forbes, Javier Bardem, Giovanna
Mezzogiorno Udl: Scanbox Længde: 139
Prem: 25/4 2008 Format: DVD

Mike Newell har ambitiøst påtaget sig at
filmatisere Gabriel Garcia Marques’ be-
rømmede bestseller om den mangeårige
sydamerikanske kærlighed mellem Flo-
rentina og Fermina. En kærlighed, der
først gennemgribende forløses efter me-
re end 50 år. At romanen er aldeles ufil-
matisérbar, har været den almindelige
vurdering gennem mange år. Den ende-
lige film bekræfter denne forestilling. Fil-
men er påfaldende uinteressant, og dens
erotik og sanselighed fremstår postule-
ret. oc.

[194] KØBMANDEN I VENEDIG

THE MERCHANT OF VENICE. USA-Italien 
2004
Instr: Michael Radford Manus: Michael
Radford efter William Shakespeares skue-
spil Medv: Al Pacino, Jeremy Irons, Jo-
seph Fiennes, Lynn Collins, Allan Cordu-
ner, Charlie Cox, Gregor Fisher, Mackenzie
Crook, Kris Marshall, Tony Schiena Udl:
Scanbox Længde: 131 Prem: 11/2 2005
Format: DVD

Købmanden i Venedig er et af Shakespea-
res vanskeligst spillelige skuespil på
grund af dets indlysende antijødiske ind-
hold. Ågerkarlen og jøden Shylock er en
væmmelig fyr, for hvem det næsten lyk-
kes at hævne sig på de ydmygelser, han
som jøde - ifølge Shakespeare retfærdigt
- har gennemlevet, men da han afslutten-
de oplever den totale ruin og ultimative
ydmygelse, synes den gode orden gen-
oprettet. Det er svært at spille i dag, men
ser man bort fra det politisk ukorrekte, er
det naturligvis i sig selv et stort skuespil,
og det er imponerende grad lykkedes Mi-
chael Radford at skabe en stor og under-
holdende film, hvor Al Pacino næsten
overmenneskeligt formår at give Shy-
lock-figuren alt. oc.

[195] LAWLESS
USA 2012
Instr: John Hillcoat Manus: Nick Cave
Medv: Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason
Clarke, Guy Pearce Udl: Filmcompagniet
Længde: 115 Prem: 11/10 2012
Format: DCP

Effektiv gangsterfilm, der udspiller sig i
USA under 1930ernes spiritusforbud. I
centrum står tre Virginia-hjemmebræn-
dere, der som kynisk og farlig modspiller
får en Chicagopolitimand. Filmen er un-
derholdende, brutal og blodig, men også
med plads til en vis psykologisk interesse
for personerne, herunder deres kærlig-
hedsliv. oc.

[196] LES MISÉRABLES
LES MISÉRABLES. USA 2012
Instr: Tom Hooper Manus: William Ni-
cholson efter roman af Victor Hugp
Medv: Anne Hathaway, Hugh Jackman,
Amanda Seyfried, Russell Crowe, Helena
Bonham Carter, Sacha Baron Cohen Udl:
UIP Længde: 158 Prem: 21/3 2013
Format: Blu-ray, DVD

Siden 1985 har musicalversionen af Vic-
tor Hugos klassiske roman været en af de
største musicalshits på alverdens scener.
Filmversionen er overraskende god. Den
er smukt tilpasset filmmediet, så historien
sår meget stærkt og elegant suppleres af
musikken. oc.

[197] LET ME IN
USA 2010
Instr. og manus: Matt Reeves Medv: Ko-
di Smit-McPhee, Chloe Moretz, Richard
Jenkins, Cara Buono Udl: Miracle Film
Længde: 116 Prem: 2/3 2011
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Format: DVD

Genindspilning af Tomas Alfredssons
svenske succesgyser Lad den rette komme
ind. Instruktøren af Cloverfield, Matt Re-
eves, genskaber den originale stemning,
hvor handlingen nu er hensat til en sne-
fyldt vinter i New Mexico, 1983, hvor den
ensomme 12-årige Owen bliver ven med
den mystiske pige, Abby, der flytter ind
ved siden af. Let Me In er en overflødig,
men hæderlig genindspilning. pj.

[198] LIBANON
LEBANON. Israel 2009
Instr. og manus: Samuale Maoz Medv:
Reymond Amsalem, Ashref Barhom,
Oshri Cohen, Yoav Donat Udl: Miracle
Film Længde: 93 Prem: 6/5 2010
Format: DVD

Handlingen foregår under den den første
Libanon-krigs tre første døgn i juni 1982.
En enlig tank og dens soldater sendes af
sted for at holde en fjendtlig by i skak. En
ganske simpel mission, som ender i et
mareridt. De fire soldater i tanken er plud-
selig fanget i en voldsom situation, de ik-
ke kan komme ud af. Drevet af frygt og
det grundlæggende overlevelsesinstinkt
forsøger de at finde en mulig vej ud af kri-
gens kaos. Filmens scoop består i at hele
handlingen foregår i kampvognens
skramlende indre. Libanon er et rystende
og gribende kammerspil som ikke lader
en upåvirket. pj.

[199] LIFE DURING WARTIME
USA 2009
Instr. og manus: Todd Solondz Medv: Al-
lison Janney, Ciarán Hinds, Shirley Hen-
derson, Paul Reubens, Ally Sheedy, Mi-
chael Lerner, Charlotte Rampling Udl: Mi-
racle Film Længde: 96 Prem: 29/7 2010
Format: DVD

I 1998 skabte Todd Solondz sit hoved-
værk, den fremragende Happiness, der
med knugende nænsomhed skildrede en
pædofiliramt familie. Life During Wartime
elleve år yngre fortsættelse, hvor vi mø-
der familien. Faren er i fængsel, og moren
har overfor børnene forklaret hans fravær
med, at han er død. De er endvidere flyttet
til en anden stat, og moren er på vej til at
indlede et nyt liv med en ny mand. Da fa-
ren løslades fra fængslet, opsøger han fa-
milien, hvad der skaber liv i gamle sår. Det
er filmens styrke, at der ikke er gode og
dårlige mennesker, men kun ofre for
manglende kærlighed og en omverden,
hvor der ikke er plads til ægte følelser. Life
During Wartime er en værdig opfølger til
Happiness. oc.

[200] LIMBO
Norge 2010
Instr. og manus: Maria Sødahl Medv: Li-
ne Verndal, Henrik Rafaelsen, Lena Endre,
Bryan Brown Udl: Camera Film Længde:
105 Prem: 31/5 2012 Format: DCP

Lena Endre er aldeles fremragende i ho-
vedrollen som den svenske kvinde Sonia,

der i 1970erne sammen med sine børn
rejser til Trinidad for at leve sammen med
sin udstationerede karrieremand. De le-
ver et tilsyneladende privilegeret liv, som
imidlertid ender med ikke at fungere. Fil-
men er overordentligt overbevisende i
sin fremstilling af et familieliv i opløsning
- blandt andet båret oppe af særdeles
overbevisende skuespil. oc.

[201] LIVETS BLOMST
LA FLEUR DE L’ÂGE. Frankrig 2012
Instr: Nick Quinn Manus: Santiago Ami-
gorena, Andreia Barbosa Medv: Pierre
Arditi, Jean-Pierre Marielle, Julie Ferrier,
Audrey Fleurot Udl: Miracle Film Læng-
de: 83 Prem: 30/1 2014
Format: DCP

Gaspard Dassonville er 63 år gammel,
kendt tv-producer og eftertragtet. Han
tror selv, han kun er 30 og opfører sig der-
efter, hvilket betyder, han fornægter et-
hvert tegn på at han nærmer sig livets ef-
terår. Han ender dog pludselig med at stå
ansigt til ansigt med virkeligheden, da
hans skrøbelige far, Hubert, pludselig får
brug for hans hjælp. De hyrer en syge-
hjælper, Zana, med lidt tvivlsomme refe-
rencer. Begge bliver de - på hver sin måde
- betaget af denne nye, ukonventionelle
kvinde i deres liv. Før de ved af det, roder
de sig ind i et hundeslagsmål om at vinde
hendes gunst. Begge skal de ende med at
blive lidt klogere på livet.

Filmen er ikke vellykket. Langt det me-
ste af tiden er filmen en typisk fransk over-
spillet og krukket affære, der i stedet for at
komme i dybden på et interessant emne
skøjter rundt på banaliteternes overflade.

pj.

[202] LORE
Tyskland 2012
Instr. og manus: Cate Shortland Medv:
Saskia Rosendahl, Kai Melina, Nele Trebs,
André Fried, Mika Seidel Udl: Miracle Film
Længde: 109 Prem: 4/4 2013
Format: DCP

Handlingen udspiller sig i Tyskland i 1945
nær 2.verdenskrigs afslutning. Lore ser
sig nødsaget til at tage ansvaret for sine fi-
re yngre søskende, da deres naziforældre
er taget af de allierede. Børnene ser for
første gang den fulde alvor af deres for-
ældres gerninger og står i en håbløs situ-
ation, hvor de er ude af stand til at klare
sig selv og med udsigt til en sand rædsels-
rejse, sætter de sig for at krydse et hærget
land for at nå frem til deres bedstemors
hjem omkring 900 kilometer længere
nordpå. På deres rejse møder de den ka-
rismatiske, unge Thomas, der viser sig at
være jødisk flygtning. Lores verden er
splittet mellem håb og had: Hun er både
fascineret og bange for den unge mand,
men ser sig nødsaget til at stole på ham;
en person, der er indbegrebet af alt, hen-
des forældre har lært hende at frygte og
foragte. Det kræver en del af Shortland at
få de meget unge skuespillere til i den
grad at virke ægte og upolerede, men det
lykkes, Saskia Rosendahl er fremragende
i titelrollen. Lore viser hvor svært det var

for de børn, der voksede op som nazister,
men som i sidtse ende nok skal blive til
rettroende humanister. En seværdig film.

pj.

[203] LYKKELIGE 
OMSTÆNDIGHEDER
UN HEUREUX ÉVÉNEMENT. Frankrig 2011
Instr. og manus: Rémi Bezançon Medv:
Louise Bourgoin, Pio Marmaï, Josiane Ba-
lasko, Gabrielle Lazure Udl: Angel Films
Længde: 107 Prem: 5/7 2012
Format: DCP, DVD

Franskmanden Rémi Bezancon har skabt
en lille komedie om et ungt par, hvis liv
forandres, da ungdommens frihed erstat-
tes af ansvaret for et lille barn. En foran-
dring på godt og ondt - og en uundgåelig
krise. Plottet er set før og bedre, men fil-
men er ikke ucharmerende. oc.

[204] LYKKEN ER LUNEFULD
PARTIR. Frankrig 2009
Instr: Catherine Corsini Manus: Catheri-
ne Corsini, Gaëlle Macé Medv: Kristin
Scott Thomas, Sergi López, Yvan Attal
Udl: Miracle Film Længde: 86 Prem: 5/8
2010
Format: DVD

Det er måske ikke jordens mest originale
plot, vi møder i Catherine Corsinis franske
drama, men det gør indtryk, og vi følsom-
me gemytter forlader ikke biografen upå-
virket. Det er historien om overklasselæ-
gefruen, der bryder sin sociale tryghed og
heraf følgende kedsommelige ægteskab
for at følge sine drifter og den smukke
håndværker. Det får dramatiske konse-
kvenser. Kristin Scott Thomas er aldeles
fremragende i hovedrollen. oc.

[205] LYMELIFE
USA 2008
Instr: Derick Martini Manus: Steven og
Derick Martini Medv: Rory Culkin, Alec
Baldwin, Jill Hennessy, Emma Roberts, Ti-
mothy Hutton, Cynthia Nixon Udl: Mira-
cle Film Længde: 93 Prem: 23/9 2010
Format: DVD

Man kan undre sig over filmens titel, men
den er selvfølgelig symbolsk. Lyme er den
flåt, der giver en borelia, hvis man bliver
bidt af den. Det er der nogen, der bliver i
filmen. Vi er ellers i forstaden Long Island
ved New York i slutningen af 70’erne. Men
det er ikke nogen idyl, for de forskellige
familier, vi møder, har det ikke godt. Ho-
vedpersonen er nok den kejtede Scott,
der er forelsket i naboens datter Adrian-
na. Hans far ligger i med Adriannas mor,
og Scotts mor lader som om hun ikke ved
det. Lyder det bekendt? Vi er i samme uni-
vers, som film som American Beauty og
The Ice Storm også udspiller sig i. Der er
bedrag og opløsning i den amerikanske
mellemklassefamilie. Der er mobning,
utroskab, kærestesorger, og megen
uenighed og mange misforståelser i fil-
men. Spillet er ofte overbevisende, og
man føler da også med mange af perso-
nerne. Men det er altså et melodrama,
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man har set bedre før. Flåten trænger ind
og gør fortræd, men hvad kommer der ud
af det? lg.

[206] LYS EFTER MØRKE
POST TENEBRAS LUX. Mexico 2012
Instr. og manus: Carlos Reygadas Medv:
Adolfo Jiménez Castro, Nathalia Acevedo,
Willebaldo Torres Udl: Øst for Paradis
Længde: 115 Prem: 18/7 2013
Format: DCP

Mexicaneren Carlos Reygadas laver art ci-
nema efter sit eget hoved. I Danmark har
vi haft lejlighed til at se Stille lys fra 2008.
Lys efter mørke handler om et yngre æg-
tepar Juan og Nataliasom flytter ud i den
mexicanske vildmark med deres to børn.
Naturen omkring dem er betagende og
mystisk. Juan forguder sin smukke kone
og overøser børnene med kærlighed.
Men han gemmer også på en indre ond-
skab, der for eksempel kommer frem til
overfladen, når han gennembanker en af
sine hunde. Da han sammen med en be-
kendt deltager i et 12-punkts AA-møde
(Anonyme Alkoholikere), afsløres det og-
så, at Juan er afhængig af porno og har
deltaget i en swingerklub.

Lys efter mørke delte vandene ved ver-
denspremieren i Cannes. Nogle elskede
den, og flere hadede den. Det forstår man
godt. Trods de meget fine anmeldelser er
det en film som er svær at blive klog på.
Den stiller store krav til sin tilskuer. pj.

[207] MADEMOISELLE 
CHAMBON
Frankrig 2009
Instr: Stéphane Brizé Manus: Stéphane
Brizé, Florence Vignon Medv: Vincent
Lindon, Sandrine Kiberlain Udl: Miracle
Film Længde: 101 Prem: 2/9 2010
Format: DVD

Jean tilbringer sit liv sammen med sin el-
skede hustru og deres søn og deler tiden
ligeligt mellem arbejdet og hjemmet. Et
liv han trives med lige indtil den dag han
skal hente Kevin fra skole og støder ind i
Mademoiselle Chambon, sønnens lærer-
inde. Hun ligner ingen anden kvinde, han
tidligere har mødt og Jeans velorganise-
rede liv sættes på spidsen. Mademoiselle
Chambon er en aldeles betagende og gri-
bende film. Af en eller anden grund er det
lykkedes instruktøren Stephane Brize, at
gøre det forståeligt hvad der foregår mel-
lem to ganske almindelige mennesker,
der mødes et ganske almindeligt sted og
fatter en ganske almindelig interesse for
hinanden. Kan varmt anbefales. pj.

[208] MAGIC MIKE
USA 2012
Instr: Steven Soderbergh Manus: Reid
Carolin Medv: Matthew McConaughey,
Channing Tatum, Alex Pettyfer, Olivia
Munn, Cody Horn, Joe Manganiello, Ga-
briel Iglesias Udl: Miracle Film Længde:
110 Prem: 23/8 2012Format: DCP

Hollywoods forvandlingskugle Steven
Soderbergh har instrueret denne film, der

ikke rigtig ved, om den vil være en kome-
die eller et drama. Udgangspunktet er
Magic Mike (Channing Tatum), som er
mandestripper i Florida og lever det gode
liv med damer og dates, men er begyndt
at overveje, hvad der skal ske, når han ikke
længere kan arbejde som stripper i den
stripjoint, der ledes af ex-stripperen Dal-
las (Matthew McConaughey). Til at hjæl-
pe sig i overvejelserne over, om han skal
realisere drømmen om egen møbelvirk-
somhed, har han nybegynderen Adam
(Alex Pettyfer), der hurtigt kommer på
glatis, og især dennes attraktive søster
Brooke (Cody Horn), som ikke er synder-
ligt imponeret over stripverdenen og det
misbrug, der truer lillebroderens karriere.
Det er ikke revolutionerende filmkunst,
og der lægges ikke meter til vores indsigt
i den småklamme del af storbyens under-
holdningsverden, men det er en velspillet
og velinstrueret film og til tider ganske
morsomt at følge Mike og hans kumpa-
ner i det miljø, som filmens stjerne Chan-
ning Tatum i øvrigt kender indefra, idet
han selv startede sin karriere som strip-
per. aj.

[209] MANDELA: VEJEN TIL 
FRIHED
MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM. 
Storbritannien-Sydafrika 2013
Instr: Justin Chadwick Manus: William
Nicholson Medv: Idris Elba, Naomie Har-
ris, Tony Kgoroge, Terry Pheto Udl: Scan-
box Længde: 146 Prem: 23/1 2014
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Filmen om den sydafrikanske politikers
storhed og lidelsesrejse former sig som
en veltimet og velfortalt serie af højde-
punkter. Ikke så meget mere. Og så allige-
vel også som en diskussion af den volde-
lige modstands berettigelse. Andre har
forsøgt sig med filmiske testamenter for
Mandela – Clint Eastwoods Invictus fra
2009 og Bille Augusts Goodbye Bafana fra
2007 – men dette er den første film, der er
optaget og produceret alene i Sydafrika,
og det er også den film, der giver mest lyst
til at fordybe sig yderligere i den frygteli-
ge historie om det smukkeste land. Man-
dela: Vejen til frihed er en sober og gedi-
gen gennemgang af det meste af Nelson
Mandelas liv. pj.

[210] MARY AND MAX
Australien 2009
Instr. og manus: Adam Elliot Medv: Ani-
mation. Stemmer: Toni Collette, Philip
Seymour Hoffman, Eric Bana, Bethany
Whitmore Udl: Miracle Film Længde: 92
Prem: 21/1 2009
Format: DVD

Australsk animationsfilm, der fortæller en
ganske smuk og bevægende historie om
det særegne venskab, som en ensom og
overvægt pige på otte år fra Australien
indleder med en 44-årig mandlig New
York-jøde, der tilmed lider af mild autis-
me. Venskabet udfoldes gennem mange
års brevveksling, og de møder aldrig hin-
anden fysisk. Filmen er både varm og livs-
bekræftende i sin kærlighed og loyalitet

overfor de to hovedpersoner og deres
venskab - to udstødte outsidere, der trods
enorme forskelle oplever et stort fælles-
skab på tværs af kloden. De animerede fi-
gurer minder mest om modellervoks,
men bliver ikke desto mindre nærværen-
de som mennesker. oc.

[211] MATCHMAKING MAYOR
Tjekkiet 2010
Instr. og manus: Erika Hníková Medv: Jo-
zef Gajdos, Dana Paseková, Monika Ma-
xová, Janco Ogurcák Udl: Øst for Paradis
Længde: 80 Prem: 23/8 2012
Format: DCP

Zemplinske Hámbre er en tjekkisk lands-
by med ca. 1.300 indbyggere. Byen er ved
at uddø - blandt andet fordi borgerne er
fyldt med singler, der ikke skaber nye ge-
nerationer. Det vil den flamboyante borg-
mester - en pensioneret general - gøre
noget ved, og han sætter fantasifulde ini-
tiativer i gang for at koble indbyggerne.
Det kunne lyde som idéen til en under-
fundig komedie, men det er faktisk en do-
kumentarfilm om borgmesterens arbej-
de i den lille by. Og det er endvidere en
charmerende film i sit portræt af såvel
borgmesteren som byen og dens indbyg-
gere. oc.

[212] MELANCHOLIA
Danmark 2011
Instr. og manus: Lars von Trier Medv: Kir-
sten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Kiefer
Sutherland, Charlotte Rampling, John
Hurt, Alexander Skarsgård, Stellan Skars-
gård, Brady Corbet, Udo Kier, Jesper Chri-
stensen Udl: Nordisk Film Længde: 136
Prem: 26/5 2011
Format: DCP

Intet mindre end jordens undergang er
temaet i Lars von Triers seneste film Me-
lancholia. Apokalypsen er nært forestå-
ende i filmens første del, da Justines (Kir-
sten Dunst) og Michaels (Alexander
Skarsgård) storslåede bryllupsfest afbry-
des af den depressive Justines sammen-
brud til søsteren Claires (Charlotte Gains-
bourg) irritation og gommens frustration.
I anden del er Justines depression i fuldt
flor under et ophold hos søsteren og den-
nes mand. En kæmpemæssig blå planet
nærmer sig jorden og truer med udslet-
telse og skræmmer livet af Claire, mens
Justine langsomt accepterer den forestå-
ende undergang. Trier udforsker i resten
af filmen, hvordan det rationelle menne-
ske og den melankolske fatalist, med lidt
tung symbolik repræsenteret af hhv. mør-
ke Gainsbourg og lyse Dunst, reagerer
konfronteret med egen dødelighed – det
perfekte afsæt for Trier til at gennemspille
flere af de tilbagevendende temaer i sine
film, f.eks. forholdet mellem tro og skep-
sis. Den altid kontroversielle instruktør er
om noget en billedmager, og hele filmen
er en visuel tour de force, især i de dvæ-
lende billeder af planeten, der uafvende-
ligt nærmer sig jorden, støttet af Wagner
på lydsiden som dramatisk understreg-
ning af budskabet og skønheden i under-
gangen. Filmen er (for) lang (136 min.) og
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ikke fri for at være en anelse stillestående
i perioder, men samtidig er den klassisk
Trier i sine tematiske valg og fremstillings-
form og dermed et must. aj.

[213] METÉORA
METÉORA. Grækenland 2012
Instr. og manus: Spiros Stathoulopoulos
Medv: Theo Alexander, Tamila Koulieva-
Karantinaki Udl: Øst for Paradis Længde:
82 Prem: 22/8 2013
Format: DCP

Skønheden er bogstaveligt talt blænden-
de i Spiros Stathoulopoulos’ film om en
umulig forelskelse mellem en nonne og
ung munk. Deres vaneprægede liv, de
daglige ritualer og ikke mindst løftet om
askese udfordres kraftigt, da de to får øj-
nene op for hinanden. Ved hjælp af sig-
naler og flygtige møder nærer de deres
spirende forelskelse, alt imens de begge
må stille spørgsmål til deres religiøse hen-
givenhed, efterhånden som de mere
menneskelige lidenskaber griber fat i
dem. Billederne af Thessaliens afsvedne
sletter, der udvider den traditionelle orto-
dokse ikonografi til også at fortælle histo-
rien om en kærlighed, der er udspændt
mellem himmel og jord.

Metéora er en smuk, visuelt original og
dristig, om end lidt banal film med lange,
dvælende indstillinger og betagende
landskabsbilleder. pj.

[214] MICMACS
Frankrig 2009
Instr: Jean-Pierre Jeunet Manus: Jean-
Pierre Jeunet, Guillaume Laurant Medv:
Dany Boon, Domenique Pinon, Julie Fer-
rer Udl: Scanbox Længde: 105 Prem: 9/9
2010
Format: Blu-ray, DVD

Jean-Pierre Jeunet er fra film som Delika-
tessen (1991) og De fortabte børns by
(1995) kendt for at skabe sit helt originale
filmunivers. Det fornægter sig ikke i Mic-
macs, hvor vi møder Bazil, der render
rundt med en pistolkugle i hovedet efter
et vådeskud. Han er arbejdsløs og hjem-
løs, men får husly i en underjordisk af-
faldsgrotte befolket med skæve eksisten-
ser. De går sammen om at hævne sig på
den våbenindustri, der er skyld i Bazils
ulykke. Micmacs er ikke så gennemført
som Jeunets tidligere film, og den er i det
hele taget ikke så underholdende. oc.

[215] MIDNIGHT IN PARIS
Spanien-USA 2011
Instr. og manus: Woody Allen Medv:
Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion
Cotillard, Michael Sheen, Kathy Bates,
Adrien Brody, Carla Bruni-Sarkozy Udl:
Scanbox Længde: 94 Prem: 11/8 2011
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Gil Pender, en succesfuld men desillusio-
neret manuskriptforfatter i Hollywood, er
på rejse til Paris sammen med sin forlove-
de og hendes forældre. Mens mor og dat-
ter er på shoppingtrip i antikbutikkerne i
Latinerkvarteret og svigerfar er irriteret

over alt fransk ligefra udenrigspolitik til
vin og mad, giver Gil, som faktisk er en
drømmer og fantast, der blot vil leve en
enkel tilværelse på et usselt hummer,
hvor han kan skrive en stor roman, sig ud
på et natligt nostalgitrip. Han bliver ført
tilbage til 1920’ernes Paris og møder alle
sine idoler: Scott og Zelda Fitzgerald, Ger-
trude Stein, Hemingway, Picasso og ikke
mindst hans dejlig muse Adriana. Det er
en vidunderlig film, der både er poetisk,
intelligent og raffineret. Cole Porter mu-
sikken spiller en stor rolle og sangen Let’s
Do It, Let’s Fall in Love er som en ledetråd i
filmen. Woody Allen, som nu er 75 år vir-
ker veloplagt som ingen sinde. Selvfølge-
lig er der også en slags morale i filmen,
nemlig den, at der bag om klichéerne,
som filmen er fyldt med, gemmer sig liv
og ikke mindst ægte livslyst. Filmen er en
kærlighedserklæring ikke bare til Paris og
de store kunstnere fra 1920’erne, men og-
så til livet selv. lg.

[216] MINE EFTERMIDDAGE MED 
MARGUERITTE
LA TÊTE EN FRICHE. Frankrig 2010
Instr: Jean Becker Manus: Jean Becker,
Jean-Loup Dabadie Medv: Gérard Depar-
dieu, Gisèle Casadesus, Maurane, Patrick
Bouchitey Udl: Miracle Film Længde: 82
Prem: 17/3 2011
Format: Blu-ray

Mine eftermiddage med Margueritte er en
lille men usædvanlig dejlig og charme-
rende film lavet af den nu 78-årige Jean
Becker. At den er så vellykket skyldes bl.a.
Gerard Depardieu her har fået en rolle,
der giver ham plads til at folde hele sit ta-
lent ud. Germain (Depardieu), et stort
brød af en arbejdsmand, som efter da-
gens dont søger sjælefred ved at tælle du-
er i den lokale park, hvor han hilser på den
95-årige Margueritte (Gisèle Casadesus),
som af sin livserfaring øser visdom og po-
sitivitet. Germain er mildest talt ikke bog-
ligt begavet, men hans venskab med den
belæste Margueritte åbner op for talen-
ter, som overrasker hans venner i lands-
byen, der ellers betragter ham som en
godmodig sinke. Man er berørt af scener-
ne mellem den godmodige Germain og
den nu 96-årige Marguerittes samtaler
om liv og litteratur. Mine eftermiddage
med Margueritte er en film som vores film-
klubpublikum vil elske at se. pj.

[217] MINE HELTE
MES HÉROS. Frankrig 2012
Instr. og manus: Eric Besnard Medv: Jo-
siane Balasko, Gérard Jugnot, Clovis Cor-
nillac, Pierre Richard Udl: Miracle Film
Længde: 97 Prem: 7/11 2013
Format: DCP

Maxime driver et lille firma, som er ved at
gå bankerot og hans problemer med for-
retningen går også ud over familien. Ko-
nen har indledt en hemmelig affære og
børnene taler ikke længere til ham. En
skønne dag får han et opkald fra politiet,
der beretter, at hans mor er blevet arre-
steret. Efter at have stillet kaution får han

sig endnu en overraskelse. Det viser sig
nemlig, at moderen har indvilget i at skju-
le en lille dreng, Tiemoko, for myndighe-
derne, idet drengens mor står til at blive
udvist af Frankrig. Maxime beslutter at ta-
ge en weekend væk fra familien for at løse
situationen og finder i sit barndomshjem
en gnist af svunden glæde og lykke. Man
anfægter ikke hjertets placering, men
budskabet bøjes i neon, og følelsen smø-
res på med en skovl. Dét bliver på alle må-
der for meget. pj.

[218] MIRAKLET I LE HAVRE
LE HAVRE. Frankrig 2011
Instr. og manus: Aki Kaurismäki Medv:
André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre
Darroussin, Blondin Miguel, Elina Salo
Udl: Camera Film Længde: 93 Prem: 15/
3 2012
Format: DCP

Den finske filmmager Aki Kaurismäki er
kommet til Frankrig, Le Havre, og det er
der kommet en stor, lille og meget finsk
film ud af. Marcel er skopudser på statio-
nen i Le Havre, hvor der ikke er meget at
lave – folk går nemlig mest i kondisko. Ko-
nen Arletty bliver alvorligt syg, og det ser
sort ud - hvis ikke! Så møder Marcel en
afrikansk flygtningedreng Idrissa, som
han bliver nødt til at hjælpe med at kom-
me til England, så han kan blive genfor-
enet med sin mor. Hvordan skal ikke rø-
bes. Filmen er fyldt med sort humor og
præcist kort og elegant underspil, som jo
er Kaurismäkiskuespillernes kendemær-
ke. Filmen handler egentlig om, hvad go-
de mennesker kan og bør være for hinan-
den. Det er en nødvendig og opløftende
fabel. lg.

[219] MIRAL
Frankrig 2010
Instr: Julian Schnabel Manus: Rula Jebre-
al Medv: Hiam Abbass, Freida Pinto, Om-
ar Metwally, Alexander Siddig Udl: Scan-
box Længde: 112 Prem: 13/1 2011
Format: DVD

Jøden Julian Schnabel (Dykkerklokken og
sommerfuglen) har lavet denne film om
palæstinensernes tragiske skæbne med
afsæt i en selvbiografi om hovedperso-
nen Miral (spillet af Freida Pinto), der af
den palæstinensiske idealist Hind Hus-
seini (Hiam Abbass) optages i hendes hus
og skole for hjemløse og forældreløse
børn. Filmen forsøger på baggrund af
den voksne Mirals engagement i den pa-
læstinensiske frihedskamp at skildre Pa-
læstina-konfliktens opståen, bl.a. med
dokumentariske indslag, den strejfer
Husseinis historie, giver lidt baggrundsvi-
den om Mirals mor, Nadia, og beskriver en
række andre ofre for Israels hårdhænde-
de fremfærd overfor især de palæstinen-
siske kvinder. Som filmen skrider frem,
bliver det tydeligt, at disse mange spor
gør det vanskeligt at fokusere, og selvom
Schnabel er ude i et sympatisk ærinde, en
solidarisk skildring af palæstinensernes
livsvilkår, bliver filmen aldrig helstøbt nok
til også at være ægte vedkommende og
rigtigt engagerende. aj.
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[220] MODSTAND

DEFIANCE. USA 2008
Instr: Edward Zwick Manus: Clayton
Frohman, Edward Zwick Medv: Daniel
Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell, Alexa Da-
valos Udl: Scanbox Længde: 137 Prem:
20/5 2009
Format: DVD

Dramatisk historie om tre jødiske brødre
i Polen, der i 1941 starter en slags gueril-
lakrig i de polske skove mod den tyske be-
sættelsesmagt. Historien er baseret på
virkelige hændelser, og brødrene har an-
giveligt æren for mange jøders overlevel-
se. Historien er god og vigtig, men er til
gengæld fortalt selvhøjtideligt, og filmen
føles meget lang. oc.

[221] MONSIEUR LAZHAR
Canada 2011
Instr. og manus: Philippe Falardeau
Medv: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse,
Émilien Néron, Danielle Proulx Udl: Øst
for Paradis Længde: 94 Prem: 11/10 2012
Format: DCP, DVD

Vi er i Quebec, hvor Bachir Lazahr, en mid-
aldrende immigrant fra Algier, søger po-
litisk asyl. I hans CV står der, at han har 19
års erfaring med undervisning, og derfor
er lederen af en folkeskole, hvor klasselæ-
reren lige har hængt sig, glad for, at denne
vikar er dukket op. Men hvem er han
egentlig? Vi oplever hans anderledes un-
dervisning og tilgang til børnene, hvoraf
filmen følger specielt Simon og Alice tæt,
da de begge føler sig involverede i lære-
rens selvmord. Filmen er et livsklogt dra-
ma, der ikke blot præsenterer et kultur-
møde i skolen, men også viser os, at med-
menneskelighed og respekt er
grundlæggende værdier. Filmen stiller
mange spørgsmål, men giver ingen enkle
svar – en sjældent vedkommende film.

lg.

[222] MOONRISE KINGDOM
USA 2012
Instr: Wes Anderson Manus: Wes Ander-
son, Roman Coppola Medv: Bruce Willis,
Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swin-
ton, Harvey Keitel, Frances McDormand,
Bob Balaban Udl: Camera Film Længde:
94 Prem: 13/9 2012
Format: DCP

Den antiautoritære tolvårige spejder Sam
og den ligeledes tolvårige læsehest Suzy
flygter som uskyldigt forelsket par i Wes
Andersons ny, stjernespækkede film ad
en gammel indianer-sti til en skjult bugt i
New England, skarpt forfulgt af forældre
(Frances MacDormand og Bill Murray), so-
cialforvaltningen (Tilda Swinton) spej-
derledere (Edward Norton og Harvey
Keitel) samt områdets politichef Sharp
(Bruce Willis), mens en storm nærmer sig.
Som altid er alting stiliseret hos Ander-
son, figurerne skøre og skæve og over-
drevne, optrinene groteske, men også
vidunderligt morsomme, og i denne po-
etiske film hylder han den uskyldige, un-
ge kærlighed mellem de to purunge el-

skende på tærsklen mellem barn og vok-
sen. Klassisk Anderson og absolut
seværdig. aj.

[223] MOR OG SØN
POZITIA COPILULUI. Rumænien 2013
Instr: Calin Peter Netzer Manus: Razvan
Radulescu, Calin Peter Netzer Medv: Lu-
minita Gheorghui, Bogdan Dumitrache,
Ilinca Goia Udl: Camera Film Længde:
112 Prem: 26/9 2013
Format: DCP

Mor og søn er den rumænske film, der
vandt Guldbjørnen i Berlin i 2013. Den 60-
årige Cornelia er en succesrig arkitekt, der
lever i Bukarests nyrige overklasse. Da
hendes 30-årige søn Barbu, som ikke vil
vide af hende, kommer til at dræbe en
dreng i en bilulykke, sætter hun alt ind på
at få sønnen frikendt. Hun skyer intet mid-
del, og filmen er et isnende portræt af en
omklamrende, hensynsløs og manipule-
rende mor. Filmen er uden underlæg-
ningsmusik, og dens fremragende dialog
demonstrerer, hvordan Cornelia ved
koldblodig kynisme forvandler løgne til
sandhed. Den rumænske instruktør Calin
Peter Netzer, som også gav os den rysten-
de 4 måneder, 3 uger og 2 dage fra 2007,
har skabt en film, hvor personlige temaer
rammer smertepunkter i samfundet. Det
er et på en gang kuldslået og lidenskabe-
ligt drama. lg.

[224] MOTHER AND CHILD
USA 2009
Instr. og manus: Rodrigo García Medv:
Naomi Watts, Annette Bening, Jimmy
Smits, Kerry Washington, Samuel L. Jack-
son Udl: Miracle Film Længde: 127 Prem:
18/11 2010
Format: DVD

Vi møder I filmen tre kvinder, der har en
ting til fælles: nemlig at adoption betyder
noget for deres liv. Karen, der spilles
blændende af Annette Benning, fik et
barn som 14-årig, bortadopterede det
straks efter fødslen, og hun føler stadig et
bånd til den datter, hun aldrig har kendt.
Datteren Elizabeth er derfor opvokset
som adoptivbarn, er en ambitiøs og suc-
cesrig advokat, men ensom i virkelighe-
den. Den tredje kvinde Lucy står sammen
med sin mand overfor at adoptere. Des-
værre er filmen ikke ret god. I begyndel-
sen kan man interessere sig for personer-
ne og deres søgen efter identitet og me-
ning, men efterhånden bliver filmen
både sentimental og banal. Den bliver et
følelsespornografisk melodrama, man
gerne ville have været foruden. lg.

[225] MUD
USA 2012
Instr. og manus: Jeff Nichols Medv: Mat-
thew McConaughey, Reese Witherspoon,
Tye Sheridan, Jacob Lofland Udl: Scanbox
Længde: 130 Prem: 21/11 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

14-årige Ellis (Tye Sheridan) og kammera-
ten Neckbone (Jacob Lofland) møder i

det Mark Twainske Mississippi-miljø, de
lever i, den eftersøgte morder Mud, frem-
ragende spillet af Matthew McConnaug-
hey, der er besat af kærlighed til den væ-
gelsindede Juniper (Reese Witherspoon).
Drengene drages trods deres skepsis ind
i Muds dramatiske historie og hjælper
ham med forsyninger og hemmelige be-
skeder til kæresten, alt imens dusørjæge-
re og politi rykker nærmere. Ellis savner et
maskulint ideal og er midt i pubertetens
romantiske fantasier henvist til at belure
de langt mere udviklede jævnaldrende
piger, mens hans forældre skændes og er
tæt på skilsmisse – moderen er træt af li-
vet på floden i husbåden og vil ind til by-
en. Muds fortælling om den store kærlig-
hed lokker ham, men der er som bekendt
intet paradis uden slanger, og det viser sig
snart vanskeligt at skelne sandhed fra
løgn og rigtigt fra forkert. Jeff Nichols
tredje film giver et følsomt portræt af den
coming of age proces, Ellis må igennem i
mødet med Mud som katalysator, støttet
af fremragende skuespilpræstationer fra
såvel Tye Sheridan som Matthew McCon-
naughey i de to hovedroller. aj.

[226] MY WEEK WITH MARILYN
Storbritannien 2011
Instr: Simon Curtis Manus: Adrian Hod-
ges baseret på dagbog af Colin Clark
Medv: Michelle Williams, Eddie Redmay-
ne, Kenneth Branagh, Judi Dench, Domi-
nic Cooper, Emma Watson, Julia Ormond
Udl: Scanbox Længde: 99 Prem: 26/1
2012
Format: DCP, DVD

En biografisk feel-good film om Marilyn
Monroe lyder måske som en selvmodsi-
gelse, men denne strimmel, der er base-
ret på to erindringsbøger af dokumentar-
filminstruktøren Colin Clark (Eddie Red-
mayne), lykkes faktisk, måske især takket
være Michelle Williams i hovedrollen som
Marilyn. Filmen handler om den uge, hvor
instruktørspiren Clark skal holde den psy-
kisk labile, pilleslugende og method-ac-
tende Marilyn med selskab under indspil-
ningen af en film med den arrogante, te-
ateruddannede Laurence Olivier
(Kenneth Branagh), efter at hendes selv-
optagede ægtemand, Arthur Miller
(Dougray Scott), er rejst tilbage til USA og
efterladende hende alene i England.
Hverken Colin Clarks kæreste, Marilyns
dramacoach eller hendes ekskæreste Mil-
ton Greene er nær så glade for det arran-
gement som forblændede Colin selv, der
netop i kraft af sin troskyldighed kommer
meget tæt på legenden Marilyn, der må-
ske kan spejle sin egen tabte uskyld i Co-
lin. Filmen, der er instrueret af Simon Cur-
tis, udforsker denne relation, og selvom
der ikke føjes noget til myten om Marilyn,
er det en absolut seværdig, charmant og
lidt nostalgisk film med glimrende skue-
spilpræstationer – en perlerække af stjer-
ner helt ned i birollerne. aj.

[227] MØDET I TOSCANA
COPIE CONFORME. Frankrig-Italien 2010
Instr. og manus: Abbas Kiarostami
Medv: Juliette Binoche, William Shimell



36 Filmkatalog Øvrige titler
Udl: Miracle Film Længde: 106 Prem: 26/
5 2011
Format: Blu-ray

Mødet i Toscana er historien om mødet
mellem en mand og en kvinde i en lille
smuk Toscansk by. Manden er en britisk
forfatter (manden som spilles af Shimell
er i virkeligheden operasanger og ikke
skuespiller), har netop udgivet en bog om
kopier i kunstverden og om kopiens vær-
di i kunsten. De tilbringer en dag sammen
i den lille by og diskuterer hans bøger.
Som dagen skrider frem vokser en kom-
pleks verden frem mellem dem. Måske
kender de hinanden temmelig godt; må-
ske er det ikke deres første møde. Måske
er de i virkeligheden et par, der har været
gift i 15 år – eller er det bare et spil? Hun
prøver forgæves at få manden til at huske
det hotel hvor de tilbragte bryllupsnatten
den gang. Mødet i Toscana er en ikke sær-
lig vellykket snakkefilm, hvor resultatet er
smagfuldt ligegyldigt, og de mange filo-
sofiske samtaler om mennesket og kun-
sten er forbløffende uinteressante. Den
70-årige Abbas Kiarostamis første spille-
film udenfor Iran er ingen succes. pj.

[228] NADAR OG SIMIN – EN 
SEPARATION
JODAEIYE NADER AZ SIMIN. Iran 2010
Instr. og manus: Asghar Farhadi Medv:
Peyman Moaadi, Leila Hatami, Sareh Ba-
yat Udl: Camera Film Længde: 123 Prem:
24/11 2011
Format: DCP

Filmen starter i skilsmisseretten, hvor Na-
der og Simin, der har været gift i fjorten år,
forklarer til dommeren, hvorfor de vil skil-
les. Det vil de egentlig ikke, men da Simin
ønsker at forlade Iran for sammen med
deres datter på elve år at finde et bedre liv
end i Iran "sådan som tilstanden er her i
landet", indvilger Nader i en skilsmisse.
Han kan ikke rejse, for hvem skal så tage
sig af hans demente far? Da Simin er flyt-
tet, må Nader ansætte en person til at ta-
ge sig af faderen, mens han selv er på ar-
bejde. Han ansætter Razieh, som aldrig
har prøvet den slags arbejde før, og som
samtidig er gravid og heller ikke har for-
talt sin arbejdsløse mand, at hun har måt-
tet tage et arbejde hos en enlig mand for
at betale hans spillegæld. Da Nader, der
ellers er både retskaffen og fornuftig, af-
skediger Razieh af forskellige grunde,
kommer han til at skubbe hende, så hun
falder ned ad trappen og efterfølgende
aborterer. Denne handling får forfærdeli-
ge konsekvenser for alle involverede. Det
er en fremragende film, som helt fortjent
vandt Guldbjørnen i Berlin. Der spilles
vedkommende af alle, og billedsiden
med de mange lukkede og åbne døre un-
derstreger filmens tematik. Nok er det en
film, der handler om problematikker i Iran
i dag f.eks. konflikter mellem religion og
samfund, samt æresbegreber, men det er
også en film om mennesker, der møder
moralske dilemmaer, som de ikke kan lø-
se. Der er mange tråde - hoved-og sidehi-
storier, men man går meget berørt ud af
biografen. lg.

[229] NAWALS HEMMELIGHED

INCENDIES. Canada-Frankrig 2010
Instr: Denis Villeneuve Manus: Denis Vil-
leneuve, baseret på teaterstykke af Wajdi
Mouawad Medv: Lubna Azaba, Mélissa
Desormeaux-Poulin, Mixim Gaudette, Ré-
my Girard Udl: Scanbox Længde: 130
Prem: 18/8 2010
Format: Blu-ray, DVD

Tvillingerne Jeanne og Simon reagerer
vidt forskelligt da deres mors testamente
bliver læst op for dem. De skal rejse til
Mellemøsten, hvor Jeanne skal opsøge
og give et brev til den far, hun troede var
død, og Simon skal finde og aflevere et
brev til den bror, hvis eksistens de ikke
vidste noget om. Vi følger med på rejsen,
hvor brikkerne til Nawals, moderens liv og
hemmelighed, bliver præsenteret. Fil-
men opruller således Nawals historie om
pigen, der blev straffet for at elske en kri-
sten, blev mor som følge af en voldtægt
og siden gjorde fælles front med oprørere
og likviderede en krigsherre. Nawals
hemmelighed er en knugende, meget
smuk og også undertiden en modbydelig
film. Filmen er et mesterværk, og var da
også Oscar nomineret som bedste uden-
landske film det år, hvor Susanne Biers
Hævnen løb med prisen. Filmen handler
om ofre i alle krige og til enhver tid. lg.

[230] NEBRASKA
USA 2013
Instr: Alexander Payne Manus: Bob Nel-
son Medv: Bruce Dern, Will Forte, June
Squibb, Bob Odenkirk, Stacy Keach Udl:
UIP Længde: 110 Prem: 13/2 2014
Format: Blu-ray, DVD

Woody Grant er gammel, sur, alkoholise-
ret og en smule senil. En husstandsom-
delt lotterireklame får Woody til at tro, at
han har vundet en million dollar. Hans
voksne sønner, David og Ross, prøver at
tale ham fra at afhente ’gevinsten’ i Ne-
braska. Men Woody insisterer og får Da-
vid til at agere chauffør. På turen, der går
igennem Woodys fødeby, lærer David fle-
re nye ting om sin stædige far. Alexander
Paynes sorthvide drama er et mageløst
underspillet mesterværk hvor Bruce Dern
er uforlignelig som Woody og de to søn-
ner, Will Forte (David) og Bob Odenkirk
(Ross), spiller fremragende. pj.

[231] NO
Chile 2012
Instr: Pablo Larraín Manus: Pedro Peira-
no Medv: Gael García Bernal, Alfredo Ca-
stro, Luis Gnecco, Antonia Zegers Udl: Re-
el Pictures Længde: 118 Prem: 13/6 2012
Format: DCP

I 1988 tvinger et massivt internationalt
pres den chilenske militærdiktator
Augusto Pinochet til at afholde folkeaf-
stemning om sit formandskab. Oppositi-
onens ledere overtaler en smart ung re-
klamemand, Rene Saavedra (Gael García
Bernal) til at stå i spidsen for kampagnen,
der skal få chilenerne til at stemme NEJ!
Med knappe ressourcer og trusler fra Pi-

nochets efterretningstjeneste kæmper
René en ulige og farlig kamp mod Goli-
ath. Lykken ser dog ud til at vende, da han
kommer op med en dristig og utraditio-
nel kampagne, der bruger et stærkt vå-
ben: humor.

Skønt No er et eksempel på intelligent
historieformidling, er den både for om-
stændelig og for indforstået i sin fortæl-
ling. Måske fordi den primært er lavet
med henblik på et chilensk publikum. pj.

[232] NOBELS TESTAMENTE
Sverige 2012
Instr: Peter Flinth Manus: Pernilla Ol-
jelund efter roman af Liza Marklund
Medv: Malin Crepin, Richard Ulfsäter,
Björn Kjellman, Leif Andrée Udl: Nordisk
Film Længde: 96 Prem: 7/6 2012
Format: DCP

Den danske instruktør Peter Flinth har
skabt en stemningsfuld og underholden-
de filmatisering af Liza Marklunds krimi-
nalroman om journalisten Annika, der
ved Nobelprisuddelingen bliver vidne til
mordet på en kontroversiel israelsk pris-
modtager. Mordet antages først at have
terrormotiver, men sagen viser sig at væ-
re langt mere kompliceret. Filmen er ef-
fektiv og velspillet - blandt andet af Malin
Crepin i hovedrollen, men også solide
skuespillere som Björn Kjellman og Björn
Granath. oc.

[233] NORDVEST
Dmrk 2013
Instr: Michael Noer Manus: Michael No-
er, Rasmus Heisterberg Medv: Gustav Dy-
ekjær Giese, Oscar Dyekjær Giese, Nicho-
las Westwood Kidd, Roland Møller Udl:
Nordisk Film Længde: 91 Prem: 18/4
2013 Format: DCP

I Nordvestkvarteret i København lever
den 18-årige Casper med sin mor, lillebror
og lillesøster. Han ernærer sig ved småkri-
minalitet arrangeret af bandelederen Ja-
mal. Da han møder rockeren Bjørn, der
kan levere penge, stoffer, fester og re-
spekt, starter han som chauffør for hans
østeuropæiske prostituerede. Men Jamal
lader ikke sådan uden videre et medlem
af sin bande gå over til konkurrenten – en
veritabel bandekrig bryder ud. Filmen er
både realistisk og dokumentaristisk i sin
skildring af miljøet i ghettoen, men det er
ikke bare en film om forholdene i Nord-
vestghettoen, om social arv og bandekri-
ge. Der spilles intenst nærværende af
Brødrene Gustav og Oscar Dyekjær Giese.
Karaktertegningen er ikke firkantet, som
miljøet ellers forsøger at gøre personerne
– der er nuancer, som kunne få en til at tro,
at der er håb for Casper. Som opvokset i
Nordvestkvarteret blev jeg foruroliget af
kulissen, som jeg genkendte. Filmen
handler ikke om Nordvest, men om magt
og magtmisbrug. Det gør den til vedkom-
mende og væsentlig. lg.

[234] NORWEGIAN WOOD
NORUWEI NO MORI. Japan 2010
Instr: Tran Anh Hung Manus: Tran Anh
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Hung efter roman af Haruki Murakami fra
1987, da. 2005 Medv: Kenichi Matsuya-
ma, Rinko Kikuchi, Kiko Mizuhara, Reika
Kirishima Udl: Camera Film Længde: 133
Prem: 6/10 2011
Format: DCP

Watanabe, er en ung studerende, som
gennemlever en vanskelig tid i forholdet
til sin kæreste, Naoko efter at deres fælles
ven er død under tragiske omstændighe-
der. Pludselig dukker Midori, en kvinde
der er alt, hvad Naoko ikke er, op på sce-
nen. Filmatiseringen af kultromanen Nor-
wegian Wood er betagende smuk og
yderst vellykket. Den følger romanen me-
get nøje på nær enkelte undtagelser som
ikke har indflydelse på filmens fortælling.
Tran Anh Hung har her skabt et dybt be-
vægende mesterværk hvor han meget
fint skildrer kærligheden mellem unge
mennersker og den smerte det medfører.
Den anbefales varmt til voksenfilmklub-
berne. pj.

[235] NYMPHOMANIAC
Danmark 2013
Instr. og manus: Lars von Trier Medv:
Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård,
Stacy Martin, Shia LaBeouf, Jamie Bell,
Connie Nielsen, Willem Dafoe, Uma Thur-
man, Mia Goth, Jean-Marc Barr, Udo Kier,
Jesper Christensen, Jens Albinus, Christi-
an Slater, Nicolas-Bro Udl: Nordisk Film
Længde: 330 Prem: 25/12 2013
Format: DCP

Vores egen store auteur Lars von Trier for-
tæller med Nymphomaniac igen om sine
yndlingstemaer seksualitet (den kvinde-
lige), religion, depressioner, forholdet
mellem børn og forældre, men denne
gang noget mere humoristisk end i Anti-
christ. Den ydre ramme er den aseksuelle,
men belæste Seligman (Stellan Skars-
gård), der en dag træffer på den forslåede
Joe (Charlotte Gainsbourg) i en baggård
og tager hende med hjem for at lappe
hende sammen. I løbet af natten fortæller
hun på hans opfordring sin livshistorie, en
beretning med mange og ofte meget
morsomme svinkeærinder om den unge
Joe (spillet af Stacy Martin), der udforsker
sin seksualitet gennem nysgerrige lege
og ender som sexnarkoman, den nymfo-
man, titlen refererer til. Undervejs kom-
menterer den filosofisk anlagte Seligman
Joes ikke altid helt sande fortællinger om
de seksuelle eskapader med en række lit-
terære citater, hvad enten de passer til be-
retningen eller ej. Filmens besætning
rummer udover Gainsbourg og Skars-
gård en række af Triers foretrukne skue-
spillere Willem Dafoe, Udo Kier, Nicolas
Bro og Jean Marc Barr. Denne version af
Nymphomaniac er en forkortet (til 4 ti-
mer) og beklippet version af Lars von
Triers 5¯ times originale film, og den ind-
ledes med et skilt, der udtrykkeligt gør
opmærksom på, at denne udgave er pro-
duceret uden Triers medvirken. Det til
trods er der rigeligt med de til tider bru-
talt ærlige sexscener, der har vakt interna-
tional furore, men som sagt også ustyrligt
morsomme scener samt Triers personlige
kommentarer, lagt i munden på skuespil-

lerne, til bl.a. den berygtede Cannes-sag,
hvor han blev stemplet som nazist. Selv-
om dette måske ikke er den ’ægte’ vare, er
det en meget seværdig og underholden-
de film. aj.

[236] OM GUDER OG MÆND
DES HOMMES ET DES DIEUX. Frankrig 
2010
Instr: Xavier Beauvois Manus: Xavier
Beauvois, Etienne Comar Medv: Lambert
Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabour-
din, Philippe Laudenbach Udl: Camera
Film Længde: 120 Prem: 7/4 2011
Format: DVD

Der ligger en autentisk historie bag den-
ne film. I 1938 blev der i Tibhrine i Atlas-
bjergene ca. 90 km syd for Algier by
grundlagt et trappistkloster med en otte
til ti munke. Natten mellem d. 26 og 27
marts 1996 blev syv af dem kidnappet, og
to måneder efter fandt man deres afhug-
gede hoveder, men aldrig deres kroppe.
Terrororganisation GIA (Groupe Islamiste
Armeé), der kæmpede for at rydde alle
udlændinge og anderledes troende end
dem selv af vejen, vedkendte sig morde-
ne. Men Om guder og mænd er ikke en film
om en massakre, men en film om tro og
tvivl, mod og afmagt. Vi kommer med ind
i det rituelle liv i klosteret, hvor munkene
møder en anden verden, som de jo også
har valgt. Men vi følger også hverdagen
med munkenes dagligliv sammen med
den muslimske befolkning i landsbyen,
som de lever i gensidig afhængighed
med. Filmens tempo er roligt, og billeder-
ne smukke, men dette understreger net-
op filmens tema: retten til ikke at vælge si-
de; retten til at leve et liv i tro og nægte at
lade sig involvere i den konflikt, der er i
verden udenfor klosteret. Det er ikke en
religiøs film, men en film om eksistensens
dilemmaer. Der spilles helt formidabelt
bl.a. af den engelske skuespiller Michael
Lonsdale. lg.

[237] ONE CHANCE
Storbritannien 2013
Instr: David Frankel Manus: Justin Zack-
ham Medv: James Corden, Alexandra
Roach, Julie Walters, Colm Meaney Udl:
Filmcompagniet Længde: 104 Prem: 16/
1 2014
Format: DCP

Her har vi så en film, der er – som man si-
ger: bygget på en virkelig historie. Det er
fortællingen om Paul Potts, mobiltelefon-
sælgeren, der voksede op i Port Talbot i
Wales, blev mobbet hele sin barndom på
grund af sin overvægt og store interesse
for opera. Han vinder så endelig i 2007
første sæson af tv-showet Britain’s Got Ta-
lent. Derefter kommer der en slags karri-
ere, hvor Paul Potts dog er ude for mange
nederlag og vanskeligheder, der nær-
mest slår ham ud. Men han er en ukuelig
fighter og støttet af sin søde kone, der tror
absolut på ham, kommer han igennem
det hele og får succes.

Lyder det sentimentalt og kvalmende –
denne den grimme ælling bliver en smuk
svane historie – så er det også rigtigt. Det

er et eventyr, der både er banalt og lidt ke-
deligt, men også sympatisk og rørende
og så er der dejlige scener fra Venedig, og
fint skuespil af Julie Waters og Colm Me-
aney som Paul Potts mor og far. lg.

[238] ONLY GOD FORGIVES
Danmark 2013
Instr. og manus: Nicolas Winding Refn
Medv: Ryan Gosling, Kristin Scott Tho-
mas, Vithaya Pansringarm, Rhatha Phon-
gam Udl: Scanbox Længde: 90 Prem: 30/
5 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Kristin Scott Thomas spiller en frygtind-
gydende matriark, der ankommer til
Bangkok og forlanger af sønnen Julian, at
han hævner broren Billy, som en ældre
herre – med politiets accept – har likvide-
ret som hævn for sin egen datters død.
Det er en stjernespækket film med sanse-
mættede og komponerede billeder, men
hvis indhold ikke gør det store indtryk.

oc.

[239] OSLO, 31. AUGUST
Norge 2011
Instr: Joachim Trier Manus: Eskil Vogt, Jo-
achim Trier Medv: Anders Danielsen Lie,
Hans Olav Brenner, Johanne Kjellevik Le-
dang, Kjærsti Odden Skjeldal Udl: Came-
ra Film Længde: 96 Prem: 27/10 2011
Format: DCP

Den stærke og barske Oslo, 31. august er
Joachim Triers anden film og endnu et
fremragende eksempel på hans formåen.
Vi følger Anders (fantastisk spillet af An-
ders Danielsen Lie), ensom og isoleret
narkoman i 30’erne, på en vandring rund
i storbyen en sensommerdag, hvor han
forsøger at finde en grund til at leve vide-
re efter i filmens start at have forsøgt selv-
mord i Oslofjorden. Mens Anders midt i
20’erne sank ned i misbruget på trods af
en privilegeret barndom og solid uddan-
nelsesmæssig baggrund, etablerede ven-
nerne omkring ham sig i faste jobs og for-
hold, og denne dag, hvor han holder fri fra
afvænningshjemmet og er til jobsamtale
og møder gamle venner, oplever han in-
tenst den spildte fortid og den udsigtslø-
se fremtid, men også savnet af det sus,
stofferne gav. Spørgsmålet er, om den
tomme skal, han føler sig som, kan fyldes
med mening og opnå et liv med et eller
andet mål af lykke, nok til at det er værd
forsat at forblive i live. Filmens billed- og
lydside understreger løbende Anders’
sindsstemninger og sansninger, mens
han er på besøg i de levendes land under
denne daglange, usentimentale tur rundt
i den smukke norske hovedstad. Det er
eminent godt lavet – en fremragende
film. aj.

[240] PAINLESS
Spanien 2013
Instr. og manus: Juan Carlos Medina
Medv: Àlex Brendemühl, Ilias Stothart,
Mot Stothart, Derek de Lint Udl: Camera
Film Længde: 100 Prem: 25/7 2013
Format: DCP
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David får konstateret lymfekræft og hå-
ber at kunne opnå en knoglemarvstrans-
plantation. Han håber at få sine adoptiv-
forældre til at afsløre hans biologiske op-
hav, der viser sig at være et resultat af
grusomme nazistiske menneske- og gen-
eksperimenter under den spanske bor-
gerkrig. Filmen er fortænkt og usympa-
tisk, men gør unægtelig et vist ubehage-
ligt indtryk. oc.

[241] PARADIS: HÅB
PARADIES: HOFFNUNG. Østrig 2013
Instr. og manus: Ulrich Seidl Medv: Me-
lanie Lenz, Verena Lehbauer, Joseph Lo-
renz, Viviane Bartsch Udl: Øst for Paradis
Længde: 110 Prem: 1/8 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Tredje del af Ulrich Seidls Paradistrilogi er
beretningen om Teresas (Paradis: Kærlig-
hed) teenagedatter Melanie, der er på
sommerlejr for at tabe sig, og her midt
imellem disciplinerende motionsøvelser
og pigekammer-sladder mellem Melanie
og den kyniske kammerat Verena forel-
sker sig i den 40 år ældre og ganske uan-
svarlige lejrlæge. Også i denne film bru-
ger Seidl en blanding af amatører og pro-
fessionelle skuespillere, statisk kamera og
tableauagtige scener, der til tider har næ-
sten dokumentarisk præg. Men Seidls tri-
logi-finale er langtfra så satirisk som de to
øvrige, og den er plotmæssigt tilstrække-
ligt tyndbenet til at bære vidnesbyrd om,
at Seidl oprindeligt ikke tænkte i tre, men
kun én film. Alligevel fornægter Seidls
sorte humor sig heller ikke i denne film,
som trods sine svagheder er ganske se-
værdig. aj.

[242] PARADIS: KÆRLIGHED
PARADIES: LIEBE. Østrig 2012
Instr. og manus: Ulrich Seidl Medv: Mar-
garete Tiesel, Peter Kazungu, Inge Maux,
Dunja Sowinetz Udl: Øst for Paradis
Længde: 120 Prem: 16/05 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Midaldrende, ensomme Teresa, mor til
den sure teenager Melanie (Paradis: Håb)
og søster til den religiøse Anna Maria (Pa-
radis: Tro), er taget til Kenya på ferie for at
realisere sit påtrængende seksuelle be-
hov og sin følelsesfulde og naive kærlig-
hedsdrøm. Hendes kejtede uskyld kon-
fronteres af kynismen, da hun bliver Su-
gar Mama for en indfødt gigolo. For
Teresa vil elskes, men de sorte mænd i det
lumre sexturisthelvede, hun er kommet
til, elsker kun MasterCards. Teresa ser ikke
den onde parodi på fordums imperialis-
me, hun selv bliver en del af, men det er fil-
mens fortjeneste, at den ikke entydigt til-
skriver den vulgære europæer ansvaret
for udbytningen – bl.a. ved at lade sin for-
tælling have et kvindeligt perspektiv. Det
er grotesk og enestående pinligt at være
beskuer til denne nådesløse udlevering
af sexturismen til den 3. verden. Filmen
gør brug af faste kameraindstillinger og
en dokumentarisk stil, og den er velspil-
let, især af den glimrende Margaret Tiesel
i hovedrollen som den kærlighedshung-
rende, halvgamle og laskefede Teresa,

der i enhver forstand klædes af i Seidls
komplekse, frastødende og samtidigt
smukke film. aj.

[243] PARADIS: TRO
PARADIES: GLAUBE. Østrig 2012
Instr. og manus: Ulrich Seidl Medv: Ma-
ria Hofstätter, Nabil Saleh, Natalja Barano-
va, Rene Rupnik Udl: Øst for Paradis
Længde: 113 Prem: 11/7 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Anden del af Ulrich Seidls groteske og sa-
tiriske Paradistrilogi handler ikke, som tit-
len kunne forlede til, om troen, men om
menneskelige lyster og laster udstillet i
den småborgerlige, rengøringsvanvitti-
ge radiograf Anna Maria, søster til Teresa
fra Paradis: Kærlighed. Anna Maria giver
den ganske vist som ærbar katolsk missi-
onær blandt muslimer og andre vantro i
byens udkantskvarterer, men hjemme
antager forholdet til den lidende Kristus
på korset så stærke erotiske dimensioner,
at beskueren ikke lades i tvivl om, at der er
andet end religiøs fanatisme på spil. Cho-
kerende er derfor ægtemanden Nabils til-
synekomst, da han ruller sin kørestol ind i
Anna Marias hjem og kræver sin ret, og
måske, måske ikke giver beskueren en
nøgle til forståelse af, hvad der har skabt
den kvinde, Anna Maria er blevet. Filmen
er som de øvrige film i Seidls trilogi præ-
get af hans særegne stil med fastlåst ka-
mera og dvælende indstillinger, men lov-
lig lang. aj.

[244] PHILOMENA
Storbritannien 2013
Instr: Stephen Frears Manus: Steve
Coogan, Jeff Pope Medv: Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley, Mare Win-
ningham Udl: Scanbox Længde: 98
Prem: 28/11 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Judi Dench yder endnu en af sin sene kar-
rieres ypperligste præstationer i titelrol-
len som en ældre irsk kvinde, der som pur-
ung blev uægteskabeligt gravid, og som
fødte barnet på et nonnekloster, der til
gengæld pålagde hende slavelignende
arbejde, og som tvang hende til at adop-
tere den lille søn, da han kun var tre-fire år
gammel. Hendes liv har siden været fyldt
med længsel og smerte, men mere end
50 år efter påbegynder hun sammen med
en journalist eftersøgningen i USA, hvor
han efter alt at dømme blev bortadopte-
ret til. Det fører til en chokerende, smer-
tefuld og dybt bevægende rejse. Stephen
Frears har skabt en helt fremragende og
overordentligt gribende film. oc.

[245] PINDSVINET
LE HÉRISSSON. Frankrig 2009
Instr: Mona Achache Manus: Mona
Achache efter roman af Muriel Barbery
Medv: Josiane Balasko, Garance Le Guil-
lermic, Togo Igawa, Anne Brochet, Ariane
Ascaride Udl: Miracle Film Længde: 100
Prem: 22/7 2010
Format: DVD

Bag et pindsvins stikkende ydre gemmer
der sig et lille blødt dyr. Det er tilfældet
med portnersken Renèe, der passer sit ar-
bejde høfligt og effektivt, men uden ven-
lighed overfor de mennesker, hun møder.
En af dem er den desillusionerede 11-åri-
ge Paloma, der mistrøstigt filosoferer
over sin overklassefamilies håbløse liv,
som hun ikke føler sig som en del af. Men
så flytter den japanske pensionerede en-
kemand Ozu ind i ejendommen. Han bli-
ver nøglen, der lukker de to umage men-
neskers liv op. For under overfladen har
de naturligvis begge et helt anderledes
og væsentligt liv. Det er en film om liv,
død, venskab og familie og om det mira-
kel, der sker, når vi gennem andre men-
nesker finder ud af, at livet alligevel er
værd at leve. Det er en varm og rørende
film. lg.

[246] PLAY
Sverige-Danmark 2012
Instr. og manus: Ruben Östlund Medv:
Kevin Vaz, Yannick Diakité, Anas Abdirah-
man, John Ortiz Udl: Øst for Paradis
Længde: 118 Prem: 16/8 2012
Format: DCP

Ruben Östlund fortæller en skræmmen-
de historie om en teenageindvandrer-
bande i Göteborg, der over det meste af
en dag gennem truende adfærd på det
nærmeste frihedsberøver mindreårige
drenge gennem en vandretur gennem
byen. Filmen er særdeles uhyggelig, fordi
børnene ikke opholdes med direkte vold
eller trusler, men indirekte intimideres
overordentligt effektivt og ondskabs-
fuldt. oc.

[247] POLISSE
Frankrig 2011
Instr: Maïwenn Manus: Maïwenn og Em-
manuelle Bercot Medv: Karin Viard, Joey-
starr, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle
Udl: Miracle Film Længde: 127 Prem: 25/
12 2011
Format: DVD

Polisse følger den daglige trummerum
hos politiets afdeling for beskyttelse af
mindreårige og det virvar af opgaver, som
ofte kryber helt tæt på efterforskernes
eget følelsesliv. Afhøringer af voldelige
forældre, anholdelser af kriminelle, opta-
gelse af vidneforklaringer, veltilrettelagte
politiaktioner og det almindelige sociale
samvær, der efter ophobning af mange
indestængte følelser pludselig kan åbne
op for ukontrollable grineflip på de mest
besynderlige tidspunkter. Den Cannes
belønnede film veksler mellem energisk
og direkte realisme, men skæmmes af en
rodet komposition og en psykologisk
overfladiskhed og en overlæsset dialog.

pj.

[248] POTICHE
Frankrig 2010
Instr: François Ozon Manus: François
Ozon, baseret på teaterstykke af Pierre
Barillet og Jean-Pierre Grédy Medv: Ca-
therine Deneuve, Gérard Depardieu, Fa-
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brice Luchinim, Karin Viard, Jérémie Reni-
er, Judith Godrèche Udl: Scanbox Læng-
de: 103 Prem: 16/6 2011
Format: DVD

Catherine Deneuve spiller den perfekte
midaldrende franske direktørhustru i
1970erne, Suzanne, der mest er til pynt
for sin mand. Han leder udueligt den pa-
raplyfabrik, Suzannes far grundlagde. Su-
zanne viser dog overraskende og hidtil
ukendte talenter, da hun må overtage le-
delsen under mandens pludselige syg-
dom. Fabrikken er pludselig veldrevet,
blandt andet fordi hun i samarbejde med
byens kommunistiske borgmester – hen-
des ungdomskæreste – får et bedre for-
hold til fagforeningerne. Da hendes
mand vender tilbage, starter der en ny
kamp mellem mand og kone om magten
over fabrikken. Potiche har i mange år væ-
ret et sikkert hit i det franske morskabste-
ater, men det er også en vittig, elegant og
underfundigt charmerende historie, som
François Ozon har skabt en særdeles un-
derholdende filmkomedie ud af. Catheri-
ne Deneuve har næppe været morsom-
mere, og med Gérard Depardieu som
borgmesteren og Fabrice Luchini som
hendes mand er man i godt selskab. oc.

[249] PRECIOUS
PRECIOUS: BASED ON THE NOVEL PUSH 
BY SAPPHIRE. USA 2009
Instr: Lee Daniels Manus: Geoffrey Flet-
cher efter roman Sapphire Medv: Ga-
bourey Sidibe, Mo’Nique, Paula Patton,
Mariah Carey, Lenny Kravitz, Sherri She-
pherd Udl: Miracle Film Længde: 109
Prem: 4/2 2010
Format: DVD

Aldeles rystende film om Precious - en
voldsomt utilpasset sort og ekstremt
overvægtig pige på seksten år. Hun har
født to børn efter gentagne gange at væ-
re blevet voldtaget af sin far - og bor hos
en mor, der ikke bestiller andet end at yd-
myge og håne hende, ligesom hun ikke
modtager megen forståelse hos omgivel-
serne. Precious udvikler derfor en kon-
trær og aggressiv personlighed. Gode
kræfter arbejder på at nå ind til hende og
udnytte de gode og godt skjulte begave-
de ressourcer, hun rummer. Det er en me-
get stærk og meget ubehagelig film -
sjældent er menneskelig fornedrelse ble-
vet skildret så indfølt. Ikke mindst på
grund af Gabourey Sidibe, der i titelrollen
leverer en af de mest hudløse præstatio-
ner i nyere filmkunst. oc.

[250] PROMISED LAND
USA 2012
Instr: Gus Van Sant Manus: John Krasin-
ski, Matt Damon Medv: Matt Damon,
John Krasinski, Frances McDormand, Ro-
semarie DeWitt, Hal Holbrook Udl: Angel
Films Længde: 106 Prem: 15/8 2013
Format: DCP, DVD

Matt Damon spiller Steve Butler, en yngre
repræsentant for et kapitalstærkt firma,
der kommer til en meget lille amerikansk
by med et tilbud til beboerne om rettig-

hederne til områdets naturgas. Butler er
skrupelløs, men mødet med fine menne-
sker i den lille by ændrer hans livssyn. Det
er en ganske smuk film med hjertet på det
rette sted og i den bedste humanistiske
amerikanske filmtradition. oc.

[251] RABBIT HOLE
USA 2010
Instr: John Cameron Mitchell Manus: Da-
vid Lindsay-Abaire efter dennes skeuspil
Rabbit Hole Medv: Nicole Kidman, Dian-
ne Wiest, Aaron Eckhart, Giancarlo Espo-
sito Udl: Miracle Film Længde: 91 Prem:
3/2 2011
Format: DVD

Lavmælt, men dybfølt drama om Becca
og Howie, et amerikansk ægtepar i tredi-
verne tynget af sorgen over deres lille
drengs død ved et meningsløst trafik-
uheld. De forsøger begge at komme vide-
re, men har vanskeligt ved at kommuni-
kere, og deres respektive sorgbearbejdel-
se modarbejder hinanden. Det er en
historie, der er blevet fortalt før, men sjæl-
dent så smukt og knugende, som det er
tilfældet i John Cameron Mitchells film,
hvor Nicole Kidman og Aaron Eckhart i
hovedrollerne når helt ned, hvor det gør
ondt. Det er smertefuldt, men også gri-
bende. oc.

[252] REACHING FOR THE MOON
FLORES RARAS. Brasilien 2013
Instr: Bruno Barreto Manus: Julie Sayres,
Matthew Chapman Medv: Glória Pires,
Miranda Otto, Tracy Middendorf, Marcel-
lo Airoldi Udl: Reel Pictures Længde: 118
Prem: 17/10 2013
Format: DCP

I 1950’erne rejser den amerikanske digter
Elizabeth Bishop til Brasilien for at kom-
me ud af en skriveblokade. Her møder
hun arkitekten og levekvinden Lota de
Macedo Soares, der fører et selvstændigt
og frisindet liv på trods af samfundet og
tidens konservative værdier. Den usikre
og tilbageholdne Elizabeth betages af
Lotas uafhængige og impulsive væsen.
Snart vokser kærligheden mellem dem
og Elizabeths digtning blomstrer.

Reaching for the Moon byder på smuk-
ke stemningsbilleder fra Rio og Manhat-
tan og tegner et indbydende tidsbillede,
der flankeres af bossanovarytmer på det
glimrende soundtrack. Lotas glasarkitek-
tur giver mulighed for flotte beskæringer
af billederne. Men hele filmen er tynget af
stereotype klichéer om iltre sydamerika-
nere og lesbiske kvinder. pj.

[253] REALITY
Italien 2012
Instr. og manus: Matteo Garrone Medv:
Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando
Paone, Nello Iorio Udl: Angel Films Læng-
de: 116 Prem: 13/6 2013
Format: DCP, DVD

Vi møder fiskehandleren Luciana i Napoli,
hvor han lever et almindeligt og egentlig
ordenligt liv, bortset fra lidt sortbørshan-

del. Han kan dog godt lide at optræde, og
ved fester giver han den som diva og drag
queen. Men så møder han Big Brother
stjernen Enzo ved et overdådigt bryllup,
og mødet med ham og hans banale på-
stand om, at alting kan lade sig gøre, hvis
man blot aldrig giver op, bliver startskud-
det til, at Luciano drømmer om at kunne
realisere et andet liv – nemlig livet som
kendis, som en del af celebrity kulturen.
Først støttes han af familien, men snart
går det galt. Han kan ikke længere skelne
virkeligheden fra ’reality’. Han tror sig
overvåget og hans tidligere fiskehandle-
ridentitet forsvinder ind i drømmene om
berømmelse og mange penge. Matteo
Garrone, der i 2008 sammen med Paolo
Sorrentino instruerede den fantastisk Go-
morra, har bevæget sig ind i en helt andet
verden. Filmen kan ses som en fabel, en
ubarmhjertig skildring af det moderne
menneskes mangel på evne til at erkende
– ja, virkelighed. Det er i første del af fil-
men en meget smuk og interessant film,
men filmen knækker på midten, og vi har
ikke længere lyst til at følge med i Lucia-
nos selvbedrag. Er filmen også et hip til
Berlusconi og den illusionsbranche, han
lever eller har levet af? lg.

[254] RENOIR
Frankrig 2012
Instr: Gilles Bourdos Manus: Gilles
Bourdos, Michel Spinosa, Jérôme Tonner-
re Medv: Michel Bouquet, Christa Theret,
Vincent Rottiers, Thomas Doret Udl: An-
gel Films Længde: 111 Prem: 17/1 2013
Format: DCP, DVD

Et smukt portræt af forholdet mellem to
generationer af store kunstnere: Kunst-
maleren Auguste Renoir og hans søn,
filminstruktøren Jean Renoir. Filmen ud-
spiller sig i 1915, hvor den meget gamle
Auguste i skyggen af første verdenskrig
arbejder på et af sine sidste værker. Han
benytter en ung smuk bondepige som
model, og hun bliver en såvel kunstnerisk
som personlig inspiration for begge ge-
nerationer. Filmen er fortalt følsomt og
med sans for de store kunstnere, og som
Auguste Renoir får vi et vemodigt gensyn
med en af fransk films store skuespillere,
den 87-årige Michel Bouquet. oc.

[255] RESERVATION ROAD
USA 2007
Instr: Terry George Manus: Terry George,
John Burnham Schwartz Medv: Joaquin
Phoenix, Elle Fanning, Mark Ruffalo, Jen-
nifer Connelly Udl: Scanbox Længde:
102 Prem: 30/5 2008
Format: DVD

Afmagten er derfor total for familien Lea-
rner, da en bilist mister herredømmet og
frontaltorpederer deres kun 10-årige søn
med døden til følge. Bilisten, der selv er
far til en jævnaldrende dreng, tøver men
flygter fra ulykkestedet. For både Lear-
ners og flugtbilisten bliver tilværelsen al-
drig den samme igen og mens politiets
efterforskning går i tomgang, mister de
to fædre på hver deres måde besindelsen.
Reservation Road svælger og udstiller sor-
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gen uden formål og når aldrig ind, hvor
det for alvor gør ondt. pj.

[256] ROOM 237
USA 2012
Instr: Rodney Ascher Medv: Bill Blake-
more, Geoffrey Cocks, Juli Kearns, John
Fell Ryan Udl: Miracle Film Længde: 102
Prem: 15/11 2012
Format: DCP

Denne film er en to timer lang dokumen-
tarfilm baseret på interviews og talrige
filmklip om alle de teorier, der er og har
været om de skjulte betydninger, der må-
ske, måske ikke er i den højtbegavede in-
struktør Stanley Kubricks klassiker Ond-
skabens Hotel/The Shining fra 1980. Teori-
erne er i sandhed mangfoldige, og
dokumentaren er elementært spænden-
de i afdækningen af de mange fortolk-
ningsmuligheder af filmen – at den er et
sindbillede på USA’s udryddelse af Nord-
amerikas indianere, at den er en symbolsk
fremstilling af Holocaust, at den afslører
Kubrick som iscenesætter af Apollo 11’s
månelanding for den amerikanske rege-
ring, for blot at nævne et par stykker. Tit-
len refererer til værelsesnummeret i Ond-
skabens Hotel, hvorfra uhyggen spredte
sig i den oprindelige film – dette nummer
spiller en central rolle i en del af teorierne.
Det er bestemt en seværdig dokumentar,
men den er lang og nok mest forbeholdt
cineaster, Kubrick-fanatikere og tilhæn-
gere af konspirationsteorier. aj.

[257] ROSA MORENA
Danmark-Brasilien 2011
Instr: Carlos Augusto de Oliveira Manus:
Morten Kirkskov Medv: Anders W. Ber-
thelsen, David Dencik, Iben Hjejle Udl:
Nordisk Film Længde: 90 Prem: 12/5
2011
Format: DCP

Thomas er enlig homoseksuel og er rejst
til Brasilien for at adoptere et barn. Det
bliver mere kompliceret end som så, indtil
han møder en kvinde, der er parat til at
sælge sit barn. Han er parat til at gå meget
vidt, også da moren fortryder, og også
selvom de efterhånden har udviklet et
nært venskab. Og Thomas begynder og-
så at udvikle moralske skrupler. Filmen er
ikke lydefri, men har sin styrke i sin indføl-
te fremstilling af den sårbarhed, der ken-
detegner alle filmens personer, herunder
deres ensomhed og kærlighedslængsel.

oc.

[258] SAMME DAG NÆSTE ÅR
ONE DAY. USA 2011
Instr: Lone Scherfig Manus: David Nicho-
lls Medv: Anne Hathaway, Jim Sturgess,
Patricia Clarkson Udl: Filmcompagniet
Længde: 107 Prem: 29/9 2011
Format: DCP

Lone Scherfigs engelske filmatisering af
David Nicholls’ romantiske bestsellerro-
man. Det er en køn historie om kærlighe-
den mellem Emma og Dexter, som vi føl-

ger hvert år mellem 1988 og 2008 den 15.
juli – den dag, de møder hinanden. Det er
ikke nogen grænseoverskridende film
med nye dybder i sin forståelse af kærlig-
heden, men en behagelig film skabt af en
dygtig instruktør, der behersker kunsten
at formidle en god kærlighedshistorie
uden at blive (alt for) sentimental. oc.

[259] SEARCHING FOR SUGAR 
MAN
Sverige 2012
Instr: Malik Bendjelloul Medv: Steve Se-
german Udl: Camera Film Længde: 86
Prem: 3/10 2012
Format: DCP

Malik Bendjellouls dokumentar handler
om den amerikanske sanger og sangskri-
ver Rodriguez, som gik i glemmebogen i
sit hjemland, mens han uafvidende fik
enorm succes i apartheidens Sydafrika,
hvor han rygtedes død ved selvmord. Der
er ikke tale om en klassisk dokumentar, fil-
men blander musik med drama og sus-
pense, men fastholder som rød tråd efter-
forskningen af de mange historier, myter
og gåder om fabriksarbejderen fra De-
troit, der venter så længe på succes, men
endelig realiserer sit potentiale med seks
udsolgte koncerter i Sydafrika i 1998, ef-
ter at hans døtre har opdaget interessen
for hans musik ude i den store verden. Fil-
men vandt juryens pris på Sundance-fe-
stivalen, men der er siden rejst spørgs-
målstegn ved dens grundpostulat om
den oversete musiker. Fra 1979-81 var
Rodriguez et stort hit i Australien og New
Zealand med mange solgte plader og sto-
re koncertarrangementer. Om man synes,
det rokker noget ved filmens kvalitet, er
op til beskueren. Musikken fejler i hvert
fald ikke noget. aj.

[260] SHAME
Storbritannien 2011
Instr: Steve McQueen Manus: Steve
McQueen, Abi Morgan Medv: Michael
Fassbender, Carey Mulligan, James Badge
Dale Udl: Camera Film Længde: 101
Prem: 8/3 2012
Format: DCP

Michael Fassbaender er overvældende
god som en Brandon - en ung mand med
succes på tilsyneladende alle niveauer:
Han har en god karriere, og han er tiltræk-
kende. Han har overordentligt let ved at
opnå erotiske kontakter, og hans seksuel-
le behov er enorme. Han mangler dog ev-
nen til at knytte dybere relationer til an-
dre mennesker. Det er dette skisma, Sha-
me fremstiller bemærkelsesværdig
intenst. Shame er en nærværende film,
der gør dybt indtryk. oc.

[261] SIDE EFFECTS
USA 2013
Instr: Steven Soderbergh Manus: Scott Z.
Burns Medv: Rooney Mara, Jude Law,
Channing Tatum, Catherine Zeta-Jones
Udl: Filmcompagniet Længde: 105
Prem: 2/5 2013
Format: DCP

En besynderligt uinteressant Steven So-
derbergh-film med mange sideløbende
historier, som det kan være svært at se
sammenhængen i. I hovedhistorien op-
træder Emily – hvis mand netop er hjem-
vendt efter fire år i fængsel – der går til
psykiater på grund af en depression. Psy-
kiateren udskriver noget angstdæmpen-
de medicin, hvilket får meget dramatiske
konsekvenser, og som hun siden søger at
få gjort psykiateren ansvarlig for. oc.

[262] SKYTTEN
Danmark 2013
Instr: Annette K. Olesen Manus: Michael
W. Horsten, Åke Sandgren, Lars K. Ander-
sen Medv: Trine Dyrholm, Kim Bodnia, Ni-
kolaj Lie Kaas, Kristian Halken, Lars Ran-
the, Marina Bouras, Carsten Bjørnlund,
Jens Jørn Spottag, Bent Mejding, Henrik
Prip, Søren Spanning Udl: Nordisk Film
Længde: 94 Prem: 28/2 2013
Format: DCP

Franz Ernst og Tom Hedegaard skabte i
1977 efter manuskript af Anders Bodel-
sen filmen Skytten, der var et moderat
mislykket forsøg på at skabe dansk film-
histories første politiske thriller. Den
handlede om en snigskytte, der påbe-
gyndte en række tilfældige mord i protest
mod magthavernes atomkraftpolitik. An-
nette K. Olesen har 35 år senere moderni-
seret plottet, som nu handler om en ter-
roristisk kamp mod den internationale
miljøpolitik og den fatale nedsmeltning
af isen på verdenshavene. Kim Bodnia har
overtaget Jens Okkings rolle som snig-
skytten, mens Trine Dyrholm (i 1977 var
det Peter Steen) er journalisten, som efter
nogle uigennemtænkte udtalelser ufor-
varende ender som skyttens ideologiske
alibi. Filmen er ikke vellykket - nogenlun-
de på niveau med forgængeren. Den kø-
rer tungt, og der er flere fortællemæssige
urimeligheder. oc.

[263] SMAGEN AF RUST OG BEN
DE ROUILLE ET D’OS. Frankrig 2012
Instr. og manus: Jacques Audiard Medv:
Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts,
Céline Sallette, Bouli Lanners Udl: Came-
ra Film Længde: 120 Prem: 14/3 2013
Format: DCP

Jacques Audiard, der lavede den Guldpal-
me-belønnede Profeten i 2009, har også
lavet denne uforudsigelige blanding af
melodrama og socialrealisme om den
småkriminelle slagsbror og dørmand Ali
(Matthias Schoenaerts), der efter eksko-
nens fængsling rejser til Antibes med sin
femårige søn. Her bliver Ali ven med Ste-
phanie (Marian Cotillard), der mister beg-
ge ben under træningen af spækhuggere
i en vandcirkus. Hendes liv er knust, men
Ali bliver hendes livline under den lang-
somme genoptræning både fysisk og
psykisk og mål for hendes genvakte sek-
suelle lyst. Beskueren følger det illusions-
løse, men gnistrende forhold mellem de
to, der rummer øjeblikke af fuldkommen
lykke, men også hele tiden trues af under-
gang. Heri ligger filmens spændingsmo-
ment. Filmens minimalistiske historie er
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meget omhyggeligt fortalt med dvælen-
de sekvenser, og den føles til tider en
anelse lang, hvad den også er med sine
120 spilleminutter. aj.

[264] SMÅ HVIDE LØGNE
LES PETITS MOUCHOIRS. Frankrig 2010
Instr. og manus: Guillaume Canet Medv:
Francois Cluzet, Marion Contillard, Benoît
Magimel, Gilles Lellouche, Jean Dujardin
Udl: Miracle Film Længde: 149 Prem: 16/
5 2012
Format: DCP

På trods af en tragisk ulykke beslutter en
gruppe venner sig for at afholde den årli-
ge strandferie som planlagt. Deres ind-
byrdes forhold og personlige overbevis-
ninger, skyldfølelse og hele essensen af
venskab bliver sat på en hård prøve, da
omstændighederne tvinger dem til at
skulle stå til regnskab for alle de små, hvi-
de løgne der er sluppet over læberne
gennem årene.

Skønt skuespillerne er storartede, bli-
ver filmen ikke rigtigt vedkommende og
man er lettet når man er sluppet for filmes
venner. pj.

[265] SOPHIE SCHOLL – DE 
SIDSTE DAGE
SOPHIE SCHOLL - DIE LETZTEN TAGE. 
Tyskland 2005
Instr: Marc Rothemund Manus: Fred
Breinersdorfer Medv: Julia Jentsch, Fabi-
an Hinrichs, Gerald Alexander Held, Jo-
hanna Gastdorf, André Hennicke, Florian
Stetter, Johannes Suhm, Maximilian
Brückner Udl: Miracle Film Længde: 116
Prem: 23/9 2005 Format: DVD

I Marc Rothemunds film om Sophie Scho-
lls sidste dage gentages den historie, som
to tidligere film fra 1982, Die fünf letzte Ta-
ge og Die Weisse Rose allerede har frem-
stillet. Det gør ikke den ny udgave mindre
rystende eller væsentlig. Sophie Scholl,
en ung kristen demokrat, grundlægger
sammen med sin bror den ikke-voldelige
modstandsgruppe Hvide Rose og arre-
steres kort tid efter for at uddele løbesed-
ler med opfordringer til civil ulydighed
overfor det udemokratiske nazistiske re-
gime. Filmen følger den unge Sophies
modige forsvar af sig selv, gruppen og de
demokratiske ideer under timelange for-
hør ledet af medløberen Robert Mohr, og
under den parodiske retssag, hvor døds-
dommen falder. Fordi slutningen er
kendt, kan vægten lægges på de intense
forhørssamtaler, og filmen former sig
som et stærkt og overbevisende kam-
merspil mellem de to hovedaktører, frem-
ragende spillet af Julia Jentsch som So-
phie og Gerald Alexander Held som Mohr.
Trods skønhedspletter, især er de suspen-
se-opbyggende sekvenser i filmens start
lidt trættende, er det en fascinerende film
om ukuelig idealisme og tapperhed. aj.

[266] SORAYA M.
THE STONING OF SORAYA M.. USA 2008
Instr: Cyrus Nowrasteh Manus: Betsy Gif-
fen Nowrasteh, Cyrus Nowrasteh efter

Freidoune Sahebjams De stenede hende
(1994). Medv: Mozhan Marnó, Shohreh
Aghdashloo, Jim Caviezel Udl: Scanbox
Længde: 116 Prem: 23/10 2009
Format: DVD

Filmen er baseret på en roman af en
fransk-iransk journalist og bygger på vir-
kelige hændelser i 1986, hvor en kvinde
idømtes dødsstraf for utroskab i det shia-
muslimske Iran på baggrund af en falsk
anklage fra hendes mand, der ønskede at
indgå et andet giftermål uden at skulle
betale skilsmisse-penge. Filmatiseringen
af den forfærdelige historie er detaljeret
og dramatisk, men desværre også unuan-
ceret - mænd skildres således næsten en-
tydigt negative, mens kvinder fremstår
mere facetterede. Filmens indignation
over det åbenlyse barbari, den skildrer, og
dens iver efter at slå budskabet fast, gør
den lovlig forenklet. aj.

[267] SORG OG GLÆDE
Danmark 2013
Instr: Nils Malmros Manus: Nils Malmros,
John Mogensen Medv: Jacob Cedergren,
Helle Fagralid, Nicolas Bro, Ida Dwinger,
Søren Pilmark, Kristian Halken, Niels Wey-
de, Helle Hertz, Maja Dybboe Udl: Nor-
disk Film Længde: 107 Prem: 14/11 2013
Format: DCP

Nils Malmros har bygget alle sine bedste
film på private historier. Det kulminerer i
Sorg og glæde, hvor han fortæller om sin
livs ultimative tragedie: Hans hustrus fød-
selsdepressive drab på deres nyfødte
barn i 1984. Det er en fremragende film –
ikke en nyfigen privat historie, men en
stor og følsom fortælling om svigt og om
evnen til kærlighed. En film, der synes
større end livet. oc.

[268] SOUL KITCHEN
Tyskland 2009
Instr: Fatih Akin Manus: Fatih Akin, Adam
Bousdoukos Medv: Adam Bousdoukos,
Moritz Bleibtreu, Birol Unel, Anna Beder-
ke, Pheline Roggan, Lucas Gregorowicz,
Udo Kier Udl: Miracle Film Længde: 100
Prem: 17/6 2010
Format: DVD

Fatih Akin siger selv, at han med Soulkit-
chen har lavet en Heimatskomedie. Ste-
det er forstaden Wilhelmsburg i Ham-
burg, hvor Zinos, af græsk oprindelse,
kæmper for at få sit spisested Soulkitchen
til at overleve. Han har meget at kæmpe
imod: en kæreste der tager til Shanghai,
skattevæsenet, sundhedsmyndigheder-
ne, sin kriminelle bror, en grisk økono-
misk svindler af en tidligere skolekamme-
rat, og så bliver han også ramt af dårlig
ryg- en diskopolaps. Men selv når alting
ser sortest ud, dukker de gode kræfter op.
Den koleriske kok Shayn forvandler det
platte tyske schnitzel og pommefrites-
køkken til et mekka af smagsoplevelser,
og frodig og sansemættet musik fylder
stedet. Der er glimt af Mike Leigh, Fass-
binder og vor egen Erik Clausen i denne
livsvarme og humoristiske film. Som John
Lennon synger: ’Life is what happens to

you while you are busy making other
plans’. Man går glad hjem fra denne film.

lg.

[269] SPIES & GLISTRUP
Danmark 2013
Instr: Christoffer Boe Manus: Christoffer
Boe, Simon Pasternak Medv: Pilou As-
bæk, Nicolas Bro, Trine Pallesen, Jesper
Christensen Udl: Nordisk Film Længde:
110
Format: DCP

Det velkendte venskab mellem Mogens
Glistrup og Simon Spies skildres i en gan-
ske vellykket og smuk film, der næppe tje-
ner som historisk kilde. Filmen sympati er
hos Glistrup, der fremstilles som et el-
skende familiemenneske med en vision,
mens Spies står som en uempatisk psyko-
pat. Begge er dog skildrede som særlinge,
men hvor Glistrup ender som et offer, der
dog er omgivet af kærlighed, slutter Spies
også tragisk, men som et ensomt menne-
ske uden evne til at knytte nære kontak-
ter. oc.

[270] STORMFULDE HØJDER
WUTHERING HEIGHTS. Storbritannien 
2011
Instr: Andrea Arnold Manus: Andrea Ar-
nold, Olivia Medv: Kaya Scodelario,
James Howson, Solomon Glave Udl: Mi-
racle Film Længde: 128 Prem: 24/5 2012
Format: DCP

Jo, filmen er endnu en filmatisering af
Emily Brontës roman fra 1847 om den fat-
tige og hjemløse Heathcliff, der adopte-
res af den rige Earnshaw familie i Yokshire.
Her knytter han et følelsesmæssigt bånd
til stedsøsteren Catherine, hvilket på tra-
gisk og destruktiv vis kommer til at præge
begges liv. Denne film er dog ingen al-
mindelig romanfilmatisering, men et fil-
misk storværk i sig selv, der fortæller med
sine egne særlige filmiske virkemidler. Fil-
men er underligt farvet, nærmest i sort
hvid, filmet i kvadratisk hjemmevideofor-
mat, og kameraet er ofte håndholdt, og
lydsporet reallyd, som hos dogmefilm-
magerne. Netop dette giver filmens dens
særlige sansemættede intensitet. Den
unge Heathcliff sammen med Catherine
på heden er i pagt med naturen. Heath-
cliff spilles af en sort skuespiller, og det er
en pointe. Filmen handler jo om, hvorle-
des de mørke kræfter tager over, når men-
nesker lever uden kærlighed. Det er en
stærk og betagende filmoplevelse, der
går ind under huden. lg.

[271] STUMPER OG STYKKER
BROKEN. Storbritannien 2012
Instr: Rufus Norris Manus: Mark O’Rowe
Medv: Tim Roth, Cillian Murphy, Rory Kin-
near, Bill Milner Udl: Miracle Film Læng-
de: 90 Prem: 11/7 2012 Format: DCP

Den kendte britiske sceneinstruktør Ru-
fus Norris filmdebuterer med et barsk so-
cialrealistisk drama fra et middelklasse-
miljø, hvor et voldeligt drama udvikler sig
mellem familierne på grund af seksual-
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angst og misforståelser. Det er en medri-
vende og stærkt fortalt film. oc.

[272] TAKE SHELTER
USA 2011
Instr. og manus: Jeff Nichols Medv: Mi-
chael Shannon, Jessica Chastain, Tova
Stewart, Shea Whigham Udl: Miracle Film
Længde: 120 Prem: 5/7 2012
Format: DCP

I en lille by i Ohio har Curtis LaForche (Mi-
chael Shannon) en række skræmmende
drømme af nærmest apokalyptisk karak-
ter, hvor folk i hans nærmeste omgangs-
kreds forsøger at gøre skade på ham. Han
søger medicinsk hjælp og rådgivning,
men af frygt for det værste begynder han
at opbygge et omstændeligt og dyrt
stormsikkert ly i deres baghave. Denne
fikse idé truer med at fremmedgøre ham
fra sine nærmeste og fratage ham status
i samfundet, men han bygger huslyet al-
ligevel for at sikre sin families liv. Take
Shelter handler det om helt almindelige
mennesker, der forsøger at forsone sig
med tanken om, at det hele måske snart
er forbi. Det er film, som i udpræget grad
skildrer det moderne menneskes mere el-
ler mindre udtalte angst for fremtiden og
en verden med terrorfrygt, klima- og na-
turkatastrofer, energi- og finanskrise,
brud på menneskerettigheder, sult og
krig. Take Shelter er et yderst velspillet og
giver et interessant portræt af den mo-
derne mand og de mekanismer, der giver
os stress og angst. pj.

[273] TAKE THIS WALTZ
Canada 2011
Instr. og manus: Sarah Polley Medv: Mi-
chelle Williams, Seth Rogen, Sarah Silver-
manUdl: Angel Films Længde: 11 Prem:
16/8 2012 Format: DCP, DVD

Sarah (Away from Her) Polleys smådepri-
merende, men autentiske og absolut se-
værdige Take This Waltz har den altid go-
de Michelle Williams i hovedrollen som
Margot, der efter en årrækkes trygt samliv
med kogebogsforfatteren Lou (Seth Ro-
gen) tiltrækkes af naboen Daniel (Luke
Kirby), som er alt det, Lou ikke er, og som
foranlediger Margot til at genoverveje sin
livssituation. Og hvad stiller man op, når
man er gift med en, man stadig elsker,
men har forelsket sig i en anden – det er
det dilemma, Margot må forholde sig til i
denne udforskning af, om livet kan leves
uden risiko. Polley er detaljens mester og
udforsker her hverdagslivet og dets små
rørelser og trivialitet, når det konfronte-
res med drømme om andre muligheder,
en anden slags liv. Filmen er stilfærdig,
grænsende til det stillestående, og me-
lankolsk, den har ingen helte og ingen
skurke og heller ingen færdige svar, men
dens fortjeneste er, at vi nok alle kan gen-
kende Margots eksistentielle overvejel-
ser – er det her virkelig det hele? aj.

[274] TERRAFERMA
Italien-Frankrig 2011
Instr: Emanuele Crialese Manus: Emanu-

ele Crialese, Vittorio Moroni Medv: Filip-
po Pucillo, Donatella Finocchiaro, Beppe
Fiorello, Martina Codecasa Udl: Camera
Film Længde: 88 Prem: 10/5 2012
Format: DCP

Emanuele Crialese vender med Terrafer-
ma tilbage til Sicilien, nærmere bestemt
den lille, undseelige ø Linosa. Øen har
stolte fisketraditioner, men da tiderne er
trange og fiskene færre end nogensinde
før, er det vanskeligt for de hårdtprøvede
fiskerfamilier at få mad på bordet. Øens
anden indtægtskilde er turismen. En tæt-
knyttet familie forsøger at sadle om fra fi-
skeri til turisme ved at udleje deres hus til
rejsende og dermed sikre sig en bedre
fremtid. Men projektet kompliceres vold-
somt, da en flok illegale, afrikanske ind-
vandrere strander på øen.

Sammenstillingen mellem de ubekym-
rede turister, de trængte øboere og de
forarmede afrikanske flygtninge fremstil-
les med stor indlevelse. Det er den 47-åri-
ge Emanuele Crialeses tredje film om Si-
cilien. Den udpræget autentisk virkende
lokalkolorit gør ikke det almengyldige
humanistiske sigte mindre klart i den vel-
fortalte film, hvor det menneskelige dra-
ma står lige så stærkt som de sollysende
billeder af hav og bjerge. pj.

[275] THE ANGELS’ SHARE
THE ANGELS’ SHARE. Storbritannien 2012
Instr: Ken Loach Manus: Paul Laverty
Medv: Paul Brannigan, John Henshaw,
Gary Maitland, Jasmin Riggins Udl: Ca-
mera Film Længde: 101 Prem: 6/6 2013
Format: DCP

Den lille mængde spiritus, der fordamper,
mens whisky lagres i tønder, kalder man
The Angels’ Share. For whisky – dens
smag og værdi – er omdrejningspunktet
i Ken Loachs seneste film. Filmen begyn-
der som en klassisk Loach i socialrealis-
mens verden, hvor den kriminelle og vol-
delige Robbie, venter barn med sin kære-
ste. Her møder han socialarbejderen
Harry, der får voldsdommen omstødt til
samfundstjeneste. Harry har en lidenskab
for whisky, og det viser sig, at Robbie er et
naturtalent til at smage og karakterisere
smagsoplevelserne. Vi kommer nu ind i
whiskyens vidunderlige verden og Rob-
bie udtænker nu sammen med nogle de-
sperate fæller et fantastisk kup, hvor de
fra et destilleri skal stjæle en meget me-
get dyr tønde. Det udvikler sig i bedste Ol-
sen Bande stil – umådeligt morsomt. Fil-
men bliver nu en folkekomedie med lune,
komik spænding og masser af overraskel-
ser. Det er både morsomt og utroligt un-
derholdende. Jeg er vild med den film.

lg.

[276] THE ARTIST
Frankrig 2011
Instr. og manus: Michel Hazanavicius
Medv: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John
Goodman, James Cromwell, Penelope
Ann Miller, Malcolm McDowell, Ed Lauter
Udl: Scanbox Længde: 100 Prem: 9/2
2012
Format: DCP, Blu-ray, DVD

The Artist er George Valentin, der i 1927
og i det hele taget gennem 1920erne har
fejret store triumfer som charmetrolden,
der bl.a. sammen med sin hund, var en af
stumfilmens største stjerner. I 1929 har ta-
lefilmen udkonkurreret stumfilmene, og
George Valentins karriere er slut, og han
når bunden både økonomisk og person-
ligt. Han har dog inden mødt Peggy Mil-
ler, som har forelsket sig i ham, og som nu
er på vej op i en karriere i talefilmen. Fil-
men er et kærlighedsmelodrama, men
fremfor alt en hyldest til filmkunsten. Den
er nemlig en sort-hvid stumfilm, hvor bil-
lederne har det gamle kvadratiske Acade-
my format, hvor der er mellemtekster og
musik, der på fornem vis understøtter de
skiftende stemninger, som filmen viser.
Filmen er både morsom og rørende, og
man går opløftet, næsten dansende fra
den, helt overbevist om, at film er den ma-
giske sammensmeltning af billede og
musik – ikke tale, men lyd. The Artist vandt
da også fortjent fem Oscars. Den er frem-
ragende. lg.

[277] THE BROKEN CIRCLE 
BREAKDOWN
Belgien 2012
Instr: Felix Van Groeningen Manus: Jo-
han Heldenbergh, Mieke Dobbels, Carl
Joos, Felix Van Groeningen Medv: Veerle
Baetens, Johan Heldenbergh, Nell
Cattrysse, Geert Van Rampelberg Udl:
Filmbazar Længde: 111 Prem: 31/10
2013
Format: DCP, DVD

En særdeles vellykket og meget gribende
belgisk film, der fortæller historien om to
mennesker, hvis meget dybe kærlighed
får svært ved at overleve deres lille datters
kræftsygdom og død. Filmen springer føl-
somt mellem fortid og nutid, alt imens
parrets fælles passion – countrymusikken
– danner en gribende ramme om den
smerte, dybe kærlighed og længsel, de-
res samliv er styret af. oc.

[278] THE BUTLER
USA 2013
Instr: Lee Daniels Manus: Lee Daniels,
Danny Strong Medv: Alex Pettyfer, John
Cusack, Robin Williams, Alan Rickman,
James Marsden, Forest Whitaker, Liev
Schreiber, Jane Fonda, Melissa Leo, Va-
nessa Redgrave, Oprah Winfrey Udl:
Scanbox Længde: 132 Prem: 19/9 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Filmen begynder i 1920erne i bomulds-
plantagerne i sydstaterne. Cecil ser sin far
blive dræbt, da han forsøger at forhindre,
at hans mor bliver voldtaget af den hvide
plantageejer. Han bliver opdraget som
house nigger og bliver hurtigt den per-
fekte tjenende ånd. Han forlader planta-
gen og kommer på hotel, og også her bli-
ver han den perfekte butler: dygtig, påli-
delig, intelligent og nem at omgås. Dette
fører ham til det hvide hus, hvor han bliver
chefbutler fra 1952-1986. Men Lee Dani-
els, hvis første film var den barske og ram-
mende Precious fra 2009 vil meget mere
end at portrættere en slags onkel Tom i
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denne film. Han vil fortælle om alle aspek-
ter og begivenheder i sorte afroamerika-
neres historie – fra tiden som slaver, over
borgerrettighedsbevægelserne, Viet-
namkrigen, og til Obama bliver valgt som
præsident i 2008. Det er næsten for me-
get. Men konflikterne mellem far og søn,
mand og kone, ypperligt spillet af Oprah
Winfrey er skruet sådan sammen, at histo-
rien dramatiseres. Filmen er en fiktionali-
sering af Eugene Allen, der tjente under
otte præsidenter. Filmen er både rør-
strømsk og sentimental, men det er alli-
gevel tankevækkende og vedkommende
at se den store amerikanske historie be-
lyst i det prisme, som Cecils historie er.

lg.

[279] THE DEEP BLUE SEA
USA 2012
Instr. og manus: Terence Davies Medv:
Rachel Weisz, Simon Russell Beale, Tom
Hiddleston, Harry Hadden-Paton Udl: Mi-
racle Film Længde: 98 Prem: 20/9 2012
Format: DCP

24 år efter "Fjerne stemmer, stille liv" er
den nu 66-årige britiske instruktør Teren-
ce Davies igen biografaktuel med det
smukke kærlighedsdrama The Deep Blue
Sea. Hester Page (Weisz) er gift med den
agtværdige ældre dommer Sir William
Collyer (Beale), da hun indleder et forhold
til den yngre fhv. Royal Air Force pilot
Freddie Page (Hiddleston). Såvel hendes
ægteskab som hendes affære er et stort
virvar af modstridende følelser og den li-
denskabelige affære kan ikke opveje det
lidenskabsløse ægteskab. Hester forbli-
ver en rastløs sjæl fanget mellem to ver-
dener, hvor hun ikke kan finde fodfæste.
Som filmet teaterstykke har The Deep Blue
Sea dramatikkens præcise dialog, men
samtidig også det liv i samspillet, der re-
aliserer dialogen som troværdig filmisk
realisme. Anbefales. pj.

[280] THE EYE
USA 2008
Instr: David Moreau, Xavier Palud Ma-
nus: Sebastian Gutierrez Medv: Jessica
Alba, Parker Posey, Alessandro Nivola, Ra-
chel Ticotin Udl: Scanbox Længde: 97
Prem: 4/4 2008 Format: Blu-ray, DVD

Der er tale om en amerikansk nyindspil-
ning af den japanske gyser af samme
navn fra 2002 og er historien om en ung,
kvindelig koncertviolinist, der genvinder
sit syn efter en hornhindeoperation. Efter
operationen begynder hun at se frygteli-
ge syner, og hun forsøger at opspore den
afdøde organdonors historie. Det viser
sig ikke overraskende, at øjnene gemmer
på en frygtelig hemmelighed. Det er en
ret konventionel gyser, som såmænd un-
derholder nogenlunde, men ikke hæver
sig over banaliteterne. oc.

[281] THE GIRL WITH THE 
DRAGON TATTOO
USA 2011
Instr: David Fincher Manus: Steven Zail-
lian Medv: Daniel Craig, Rooney Mara,

Robin Wright, Stellan Skarsgård, Christo-
pher Plummer, Joley Richardson, Steven
Berkoff Udl: Walt Disney Længde: 158
Prem: 21/12 2011
Format: DCP

David Fincher har skabt den amerikanske
version af Stieg Larssons Mænd der hader
kvinder. Den er allerede filmatiseret af
Niels Arden Oplev i en dansk-svensk ver-
sion i 2008, og den hjemlige udgave var
mere fokuseret på menneskene og de
psykologiske aspekter, mens Finchers
film synes mere udvendig. Ikke for det –
den to timer og tyve minutter lange film
er vældig underholdende. Det skyldes
blandt andet, at historien helt grundlæg-
gende er rigtig god, skønt den i den nye
film heller ikke er så klart fortalt, som vi er
vant til. Blandt skuespillerne stråler Chri-
stopher Plummer som den gamle indu-
strimagnat, hvis elskede niece sporløst
forsvandt fyrre år tidligere. oc.

[282] THE IMPOSTER
Storbritannien 2012
Instr: Bart Layton Medv: Frederic Bour-
din, Carey Gibson, Beverly Dollarhide,
Charlie Parker Udl: Miracle Film Længde:
95 Prem: 18/10 2012
Format: DCP

En sjælden dokumentarfilm med en hi-
storie fra det virkelige liv om en svindler,
der overfor en familie med held giver sig
ud for at være deres barn, der mange år
tidligere sporløst forsvandt - skønt de fy-
siske ligheder med den forsvundne er mi-
nimal. Filmen er genremæssigt meget
original, idet den bryder grænserne for al-
mindelig dokumentarfilm - men den er
spændende og foruroligende med et
særegent glimt i øjet, der gør værket ab-
solut seværdigt. oc.

[283] THE KIDS ARE ALL RIGHT
USA 2010
Instr: Lisa Cholodenko Manus: Lisa Cho-
lodenko, Stuart Blumberg Medv: Annet-
te Benning, Julianne Moore, Mark Ruffalo,
Mia Wasikowska, John Hutcherson Udl:
Scanbox Længde: 107 Prem: 19/9 2010
Format: Blu-ray, DVD

Der er mindst fem gode grunde til at se
denne film. Julianne Moore som livlige
Jules, Anette Benning som kontrolle-
re(n)de Nic og Mark Ruffalo som umodne
Paul udgør sammen med Mia Wasikows-
ka og Josh Hutcherson som de unger, der
er all right, den lille, skæve familie, som er
filmens fokus. Alle spiller formidabelt. Det
lidt metaltrætte ægtepar, gartneren Jules
og lægen Nic, fik for år tilbage begge do-
norbørn, og nu, da den ældste fylder 18 år,
vil børnene gerne lære far at kende, som
viser sig at være den selvfede Paul. Det er
samtidig Pauls sidste chance for at mod-
nes og blive voksen, da han møder bør-
nene, i virkeligheden små mentale kopier
af mødrene, som nyder hans afslappede
mandlige selskab, og af Jules, som slet ik-
ke er immun overfor maskulin charme.
Nic, den klippe, den lille alternative fami-
lie er bygget på, kan kun se til med stigen-

de animositet og afmagt, mens Paul helt
uanstrengt indynder sig hos hendes kone
og hendes børn. Lisa Cholodenko lavede
for mange år siden den ufortjent oversete
Laurel Canyon, og i The Kids Are All Right
genfindes i fuldt flor dens underfundige,
let vemodige tone, som nu blandes med
underholdende situationskomik og vel-
beskrevne figurer i denne lille perle af en
voksen feel-good film. aj.

[284] THE LADY
Frankrig-Storbritannien 2011
Instr: Luc Besson Manus: Rebecca Frayn
Medv: Michelle Yeoh, David Thewlis, Jo-
nathan Raggett, Jonathan Woodhouse
Udl: Scanbox Længde: 127 Prem: 26/4
2012
Format: DCP, Blu-ray, DVD

The Lady er historien om Aung San Suu
Kyi, der i mange år og med store person-
lige omkostninger har kæmpet imod det
burmesiske militærdiktatur. Filmen skil-
drer både hende og hendes familie, og
det er afgjort en gribende fortælling om
et stort menneske. Det er - næsten i sa-
gens natur - også en film uden hemme-
ligheder. Det er en underholdende samt
en stor og velfortjent hyldest til Aung San
Suu Kyi, men uden de store kunstneriske
ambitioner. oc.

[285] THE PLACE BEYOND THE 
PINES
USA 2012
Instr. og manus: Derek Cianfrance
Medv: Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva
Mendes, Ray Liotta Udl: Scanbox Læng-
de: 140 Prem: 28/3 2013
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Et bemærkelsesværdigt spændende dra-
ma over flere generationer om stuntdri-
veren Luke, der finder ud af, at han har en
søn med en gammel elskerinde, og som
kommer i konflikt med en yngre, magtbe-
gærlig politibetjent. Deres historie og
konflikt fortsætter ind i næste generation.
Det er ikke en dybere kunstnerisk kon-
struktion, men den er effektivt, underhol-
dende og engagerende fortalt. oc.

[286] THE SPIRIT OF ’45
THE SPIRIT OF ’45. Storbritannien 2013
Instr. og manus: Ken Loach Medv: Wins-
ton Churchill, Tony Benn, Winston Chur-
chill, Clement Attlee, Aneurin Bevan Udl:
Øst for Paradis Længde: 94 Prem: 21/11
2013
Format: DCP

Veteranen Ken Loach har lavet en doku-
mentarfilm med sit velkendte socialisti-
ske hjerte på rette sted. Den tager ud-
gangspunkt i 1945, hvor Labour i Storbri-
tannien vandt en parlamentarisk
jordskredssejr. Store dele af den britiske
arbejderklasse var euforisk i forventnin-
gerne til et opgør med ekstreme klasse-
forskelle og fattigdom. En forventning,
der ifølge filmen led en krank skæbne. Fil-
men veksler mellem historiske optagel-
ser og aktuelle interviews med aktører og
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arbejdere fra perioden. Filmen gør et
stort indtryk, især når aldrende arbejdere
fortæller om tidens fattigdom og uforløs-
te håb. oc.

[287] THE WAY BACK
USA 2010
Instr: Peter Weir Manus: Keith R. Clarke
og Peter Weir, baseret på en påstået selv-
biografisk polsk bog af Slavomir Rawicz
fra 1955 Medv: Colin Farrell, Mark Strong,
Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan
Udl: Scanbox Længde: 133 Prem: 31/3
2011
Format: Blu-ray, DVD

I 1955 udsendte russeren Slavomir Ra-
wicz sin roman om syv straffefangers
10.000 kilometer lange flugt i 1941 fra det
barbariske sibiriske gulagfængsel til Ti-
bet. Det har i sagens natur været en me-
get dramatisk rejse med en konstant
kamp mod sult og uvejr. 70 år efter flug-
ten og mere end 55 år efter bogudgivel-
sen er den blevet filmatiseret af Peter
Weir, der overraskende nok har forholdt
overordentligt konventionelt til fortællin-
gen, der bliver fortalt besynderligt uen-
gageret, om end ganske professionelt.
Man er som tilskuer heller ikke upåvirket.
Omvendt føles de 10.000 kilometer også
i biografen som en særdeles lang rejse.

oc.

[288] THE WEIGHT OF 
ELEPHANTS
Danmark 2013
Instr. og manus: Daniel Borgman Medv:
Demos Murphy, Angelina Cottrell, Cathe-
rine Wilkin, Matthew Sunderland Udl: Øst
for Paradis Længde: 83 Prem: 6/6 2013
Format: DCP

Den 11-årige Adrian bor hos sin mormor,
der har nok at gøre med at tage sig af on-
kel Rory, der lider af depressioner. Adrian
er et forladt barn, der også i skolen er
mobbet ud. Han er altid bange og ensom,
og filmen er set og fortalt gennem hans
frygtsomme blik. Vi er i New Zealand,
hvor naturen opleves sansemættet in-
tenst. Adrian møder nogle forhutlede pi-
ger, som har brug for en ven, men hvem er
de egentlig? Det er barnets fantasi og ver-
den, der driver denne nærmest plotløse
film frem. Forlægget er romanen Of a Boy
af Sonya Hartnett og den minder en om
Ken Loachs Kes, som også var baseret på
en roman. Titlen The Weight of Elephants
er filmens ledemotiv, men hvad betyder
den egentlig? Filmen er rystende, og man
kan ikke bagefter glemme nærbillederne
af børneansigterne. Denne film efterla-
der en knuget. Den er dansk produceret,
men lavet af den debuterende New Zea-
landske instruktør Daniel Borgman. lg.

[289] THE WOLF OF WALL STREET
USA 2014
Instr: Martin Scorsese Manus: Terence
Winter efter forlæg af Terence Winter
Medv: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill,
Margot Robbie, Matthew McConaughey
Udl: UIP Længde: 180 Prem: 9/1 2014

Format: Blu-ray, DVD

Scorsese laver aldrig dårlige film, og han
er en mester I at orkestrere fuldkomment
hudløst mennesker og miljøer, vi som til-
skuere både tiltrækkes af og frastødes af.
Sådan er det i den tre timer lange The Wolf
of Wall Street, der handler om børsmæg-
leren Jordan Belfort, der i 1990erne ind-
tager Wall Street og lynhurtigt får skabt
sig en formue på salgstalent, ufine meto-
der og arrogance. Filmens ’ulv’ og hans
venner tror de er uovervindelige og bru-
ger de mange penge på sprut, stoffer, da-
mer og vild og meget dyr luksus. Vi er
med hele vejen, og ind i mellem er det bå-
de underholdende og sjovt, men oftest er
det egentlig tragisk, da al denne facade
må krakelere. Det gør den selvfølgelig, for
filmen er en syndefaldshistorie, hvor al
uskyld går til grunde i sin egen korruption
og mangel på forståelse af konsekvenser
af handlinger. Lyder det som en moralsk
historie? Ja, måske nok, men nej! Scorsese
leverer et spejl for os med satire og hu-
mor, så man også morer sig under de gro-
teske udskejelser. Filmen er faktisk et
stort amerikansk epos om det lille men-
neskes storhed og fald. Der spilles emi-
nent af alle – ikke mindst Leonardo Di Ca-
prio som Jordan Belfort – og filmen be-
stemt ingen forherligelse af penge, magt
og stoffer – tværtimod: hovmod står for
fald. lg.

[290] TINTIN OG MIG
Danmark 2004
Instr. og manus: Anders Østergaard
Medv: Hergé (Georges Rémi), Michael
Farr, Numa Sadoul, Harry Thompson Udl:
Angel Films Længde: 75 Prem: 16/1 2004
Format: DVD

Anders Østergaard har med Tintin og mig
skabt en aldeles gribende og dybt fasci-
nerende dokumentarfilm om Tintins ska-
ber Hergé (dvs. Georges Rémi). I 1971 gav
den ellers lyssky Hergé et overraskende
og meget personligt interview, hvor han
for første gang fortalte om, hvordan
Tintins eventyr var tæt forbundet med
spændinger i hans eget privatliv. Denne
enestående dokumentarfilm er baseret
på disse originale optagelser. Filmen er
en selvbiografisk rejse gennem Hergés liv
og værk. Det skal understreges at Tintin
og mig også er en film for ikke tintinolo-
ger. Filmen anbefales varmt til voksen-
filmklubberne. pj.

[291] TO ROME WITH LOVE
USA 2012
Instr. og manus: Woody Allen Medv: Jes-
se Eisenberg, Alec Baldwin, Roberto Be-
nigni, Penélope Cruz, Ellen Page, Woody
Allen, Ornella Muti Udl: Scanbox Læng-
de: 111 Prem: 2/8 2012
Format: DCP, Blu-ray, DVD

To Rome With Love er endnu en af de film,
Woody Allen burde have undladt at lave.
Den repeterer uopfindsomt temaerne fra
hans øvrige produktion, denne gang i
form af en løst sammenhængende colla-
ge, der som Allens nylige film har en euro-

pæisk storby som backdrop, her Rom i
postkort-udgaven. De 4 historier, som
Rom binder sammen, er Allens vanlige
om den neurotiske kunstner, her en ope-
rainstruktør, der opdager en syngende
bedemand og vil gøre ham til stjerne,
hvilket han modsætter sig, fortællingen
om kontormands-kendissen (!) Leopoldo,
der indædt forstiller sig i medierne, en for-
viklings- og forvekslingshistorie om et
forlovet par og en prostitueret samt be-
retningen om den amerikanske student,
der falder for sin kærestes veninde. I glimt
fornemmer man Allens virtuositet, men
helhedsindtrykket er en klichéfyldt, for-
virret og ikke særlig morsom episodefilm,
der som vanligt hos Allen er spækket med
stjerner, men som slet ikke kan måle sig
med instruktørens bedste. aj.

[292] TYRANNOSAUR
Storbritannien 2011
Instr. og manus: Paddy Considine Medv:
Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Mar-
san, Paul Popplewell Udl: Camera Film
Længde: 91 Prem: 6/12 2012
Format: DCP

Paddy Considines debutfilm er en meget
vellykket socialrealistisk skildring af en
midaldrende enkemand, der lever et en-
somt, fattigt og udstødt liv i noget socialt
britisk boligbyggeri. Han er imidlertid og-
så en person med en udviklet retfærdig-
hedssans, og han reagerer voldsomt
imod dels en fars brutale behandling af
sin søn, dels en hyklerisk ægtemands mis-
handling af sin kone, der driver en kirkelig
genbrugsbutik. Den sidste udvikler han
et nært venskab med. Den følsomme film
er på trods af sit sindige tempo overor-
dentligt engagerende og nærværende.

oc.

[293] UNDER REGNBUEN – 
FORTRYLLET AF PARIS
AU BOUT DU CONTE. Frankrig 2013
Instr. og manus: Agnès Jaoui Medv:
Agathe Bonitzer, Arthur Dupont, Valérie
Crouzet, Jean-Pierre Bacri Udl: Miracle
Film Længde: 93 Prem: 28/11 2013
Format: DCP

Da unge Laura møder Sandro, tror hun, at
hun har fundet sit livs kærlighed. Inden
længe oplever hun dog at blive lige så fa-
scineret af impresarioen Maxime. Men
måske kan der godt finde mere end én
eneste ene? Samtidig rammes Sandros
far, Pierre, af midtlivskrise. Under regnbu-
en en underholdende lille film med lidt
for mange temaer og skæbnetråde – og
lidt for lidt gallisk syrlighed. Den kommer
ikke på højde med instruktørens tidligere
film De andres smag(2000) og Se på
mig(2004). pj.

[294] VALHALLA RISING
Danmark-Storbritannien 2009
Instr: Nicolas Winding Refn Manus: Nico-
las Winding Refn, Roy Jacobsen Medv:
Mads Mikkelsen, Gary Lewis, Jamie Sives
Udl: Scanbox Længde: 100 Prem: 31/3
2010
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Format: Blu-ray, DVD

Valhalla Rising er uden tvivl Nicolas Win-
ding Refns udadtil hidtil mest ambitiøse
projekt, men uden tvivl også hans mest
mislykkede. Hans ekstremt voldelige hi-
storie fra vikingetiden handler om den
enøjede kriger, der gennem mange år er
holdt fanget og er blevet misbrugt som
sikker vinder i utallige gladiatorkampe,
og som nu er på flugt sammen med en
slavedreng. Mads Mikkelsen spiller gladi-
atoren i denne besynderligt uinteressan-
te og prætentiøse film, der synes fortalt
helt uden mål og med, alene med ønsket
om at imponere gennem tomme og ind-
holdsløse, men ganske overvældende
billedkonstruktioner. oc.

[295] VICKY CRISTINA 
BARCELONA
USA 2008
Instr. og manus: Woody Allen Medv: Re-
becca Hall, Scarlett Johansson, Christo-
pher Evan Welch, Chris Messina, Patricia
Clarkson, Kevin Dunn, Julio Perillán, Ri-
chard Salom, Maurice Sonnenberg, Juan
Quesada Udl: Scanbox Længde: 96
Prem: 21/11 2008
Format: Blu-ray, DVD

Woody Allen er med Vicky Cristina Barce-
lona taget til Spanien, hvor vi følger to un-
ge amerikanske piger, der begge forel-
sker sig i Juan Antonio, en forførende
spansk kunstner med stor seksuel appe-
tit. Begge får realiseret forelskelsen, hvil-
ket falder mest naturligt for Cristina,
mens det er en større overvindelse for
Vicky, der er forlovet med en puritansk
amerikansk forretningsmand. Det skaber
en underfundig komedie om vanskelig-
hederne med at få vekslende forventnin-
ger til kærligheden forløst i praksis, og in-
trigen kompliceres yderligere, da Juans
ekskone møder op. Filmen er ikke blandt
Woody Allens største værker, men kærlig-
hedsproblematikken er ikke desto min-
dre både dyb og nærværende. oc.

[296] VOLCANO
ELDFJALL. Island 2011
Instr. og manus: Rúnar Rúnarsson Medv:
Theódór Júlíusson, Margrét Helga
Jóhannsdóttir, Þorsteinn Bachmann, El-
ma Lisa Gunnarsdóttir Udl: Øst for Paradis
Længde: 93 Prem: 24/5 2012
Format: DCP

Efter 37 år ansat som pedel bliver Hannes
pensioneret, og tilværelsen tegner ikke til
at blive let for den gnavne og ensomme
person. Selvom han har både børn og
børnebørn, der kunne forsøde hans al-
derdom og pensionisttilværelse, er han
dybt ensom. Men da konen Anna får et
slagtilfælde, og han beslutter sig for at ta-
ge sig af hende hjemme, bliver livet med
eet helt anderledes og får et formål. Vol-
cano er den islandske instruktør Rúnar
Rúnarssons debut indenfor spillefilmen
efter adskillige prisbelønnede kortfilm.
Filmen er både realistisk, som hos Mike
Leigh, men også poetisk på sin egen mi-
nimalistiske måde. Spillet mellem de to

modne mennesker er sublimt, og filmen
rummer en usentimental livspoesi om
kærlighedens svære valg i slutningen af
livet. Den er egentlig bedre en Hanekes
film Amour, som har helt samme proble-
matik. Den er enkel, stærk og meget gri-
bende. lg.

[297] VORES TID KOMMER
NOTRE JOUR VIENDRA. Frankrig 2011
Instr. og manus: Romain Gavras Medv:
Vincent Cassel, Olivier Barthelemy, Justi-
ne Lerooy, Vanessa Decat Udl: Miracle
Film Længde: 88 Prem: 5/5 2011
Format: Blu-ray

Olivier Barthelemy og Vincent Cassel spil-
ler to rødhårede franskmænd – en kikset
udstødt og ensom ung taber og en vel-
etableret, men besynderligt kynisk, desil-
lusioneret og ondskabsfuld midaldrende
psykolog – der påbegynder en fælles rej-
se og et besynderligt venskab. Filmen er
en slags road movie, men den er forun-
derligt uinteressant med en ubehagelig
tilstræbt kynisme. Meningen er givet at
ramme en tone, der signalerer hovedper-
sonernes indre tilstand, men det bliver på
ingen måde engagerende. oc.

[298] WALTZ WITH BAZIR
Israel 2008
Instr. og manus: Ari Folman Medv: Ani-
mationsfilm med enkelte dokumentari-
ske indslag. Udl: Miracle Film Længde: 91
Prem: 20/2 2009
Format: DVD

Waltz With Bazir er en dybt original og
meget bemærkelsesværdig blanding af
fiktion, dokumentar og overvejende ani-
mationsfilm, der på flere niveauer fortæl-
ler om krigens spor i sindet. Filmen fore-
går i Israel og fortæller om instruktøren
Ari Folman og en vens søgen efter en for-
tid, de med stort held har fortrængt: De-
res deltagelse i militære aktioner, herun-
der muligvis massakren på civile palæsti-
nensere i Libanon, 1982. Filmen
udfordrer såvel det traditionelle film-
sprog som tabuer og følelsesmæssige
grænser. Der er kun i ringe grad tale om et
indlæg i den israelsk-palæstinensiske
konflikt, men filmen giver et billede af
menneskene på begge krigens sider som
tabere, og som sådan gør den et meget
stærkt indtryk. oc.

[299] WEEKEND
Storbritannien 2011
Instr. og manus: Andrew Haigh Medv:
Tom Cullen, Chris New, Kieran Hardcastle,
Vauxhall Jermaine Udl: Reel Pictures
Længde: 97 Prem: 26/7 2012
Format: DCP

Andrew Haighs anden film efter doku-
mentaren Greek Pete er en smuk, auten-
tisk og usentimental kærlighedsfilm om
to unge bøsser, den trodsigt frigjorte
Glenn (Chris New) og den sky, stadig
halvt-inde-i-skabet børnehjemsdreng
Russell (Tom Cullen), som mødes på en
bar og har sex hjemme hos Russell i et af

Englands mange, anonyme betonpro-
jects. Morgenen efter vil Glenn intervie-
we Russell om nattens begivenheder, og
de to ender med at bruge hele weeken-
den på at lære hinanden bedre at kende.
Samtalerne mellem de to afslører ikke ba-
re deres livshistorier, men også deres
selvopfattelse og deres forhold til omver-
den, den ekstroverte, aggressive Glenn,
der dækker over såret, selvvalgt isolation,
mens han slås mod ethvert udslag af dis-
krimination med veltalenhed som våben,
og den introverte Russell, som ikke skilter
med sin seksualitet overfor naboerne og
tier, når homofobien viser sit grimme
fjæs, mens han modsat Glenn fastholder
kærlighedshåbet. Der bliver dyrket sex,
snakket, røget, sniffet og drukket i en såre
realistisk gengivelse af en hektisk by-
weekend, men central står den fine histo-
rie om kærlighedens modning mellem to
små-forkomne mennesker, som sådan
set er lavet mange gange før, men sjæl-
dent med to mænd som det elskende par.
Dette er suverænt en af årets bedste og
mest seværdige film. aj.

[300] WHAT MAISIE KNEW
USA 2012
Instr: Scott McGehee, David Siegel Ma-
nus: Carroll Cartwright, Nancy Doyne
Medv: Julianne Moore, Steve Coogan,
Alexander Skarsgård, Joanna Vanderham
Udl: Scanbox Længde: 99 Prem: 1/8
2012
Format: DCP, Blu-ray, DVD

Filmen er baseret på Henry James klassi-
ske roman fra 1897. Den 7-årige Maisie
må navigere i de voksnes kaos med al sin
uskyld, charme og betingelsesløse kær-
lighed, da hun bliver fanget i forældrenes
strid om forældremyndigheden og ka-
stes frem og tilbage mellem dem: Mode-
ren – en aldrende rockstjerne, der jagter
et sidste hit, og faderen, en travl kunst-
handler med mange rejsedage. Begge
gifter sig med nye partnere for at hævne
sig på hinanden, og gradvis indser Maisie,
at hun selv må være den voksne i sin egen
familie. Med enkle midler og suverænt
skuespil er det lykkedes instruktørparret
Siegel og McGeehee at gøre en roman fra
det 19. århundrede til en moderne fortæl-
ling om narcissisme og omsorgssvigt. Og
Onata Aprile som Maisie er et naturtalent.
Filmen er Maisie, De voksne er kun biper-
soner. Henry James skriver i sin roman:
"Hun havde den alder, hvor alle historier
er sande, og alle forestillinger er historier.
Det aktuelle var det absolutte, kun nuti-
den var levende". Det oplever vi i denne
fremragende film med barnets blik. lg.

[301] WHEN YOU’RE STRANGE
WHEN YOU’RE STRANGE. USA 2009
Instr. og manus: Tom DiCillo Medv:
Johnny Depp, Jim Morrison, John Dens-
more, Robby Krieger Udl: Miracle Film
Længde: 86 Prem: 1/7 2010
Format: DVD

Dokumentarfilm. som viser hidtil usete
klip med The Doors og forsangeren Jim
Morrison og dykker ned i den betydning
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deres musik fik for samtiden og efterti-
den. I filmen vises klip fra Jim Morrisons
og Doors karriere, i kombination med klip
fra ungdomsoprøret, Vietnamkrigen og
andre betydningsfulde historiske tildra-
gelser i 1960erne. pj.

[302] WHISTLEBLOWER
THE WHISTLEBLOWER. USA 2010
Instr. og manus: Larysa Kondracki
Medv: Rachel Weisz, Monica Bellucci, Be-
nedict Cumberbatch, Vanessa Redgrave,
David Strathairn, Nikolaj Lie Kaas Udl:
Scanbox Længde: 112 Prem: 23/6 2011
Format: DVD

Balkankrigen er backdrop for denne høj-
spændt-indignerede film af den canadi-
ske instruktør Larysa Kondracki om traf-
ficking i FN-regi. Politikvinden Kathryn
Bolkovac (Oscarbelønnede Rachel Weitz),
mor til en teenagedatter, der bor hos fa-
deren, udstationeres i Bosnien som del af
den fredsbevarende styrke og opdager,
at et foruroligende antal meget unge
kvinder på hendes datters alder indleve-
res på hospitalerne med voldsomme ska-
der på krop og sjæl, som de hævder, er på-
ført dem af FN-repræsentanter. Da Kath-
ryn begynder at forske i sagen, mødes
hun af en mur af tavshed og trusler, men
stædigt graver hun i sagerne og ender
med at afsløre en omfattende trafficking-
ring, organiseret af diplomater og FN-ud-
sendte. En række sidehistorier, bl.a. Kath-
ryns forelskelse i en hollænder (Nikolaj
Lie-Kaas) og skildringen af to ukrainske
pigers tragiske skæbner som sexslaver,
supplerer hovedhandlingen, men afleder
også opmærksomheden en smule, og
dette er filmens svaghed – at den vil for
meget. Men i de perioder, hvor fokus fast-
holdes på Weitz og hendes frygtløse og
retlinede karakter, fungerer filmen som
en stærk thriller og fortæller en væsentlig
historie om et desværre stadig sørgeligt
aktuelt emne. aj.

[303] WINTER’S BONE
WINTER’S BONE. USA 2010
Instr: Debra Granik Manus: Debra Gra-
nik, Anne Rosellini Medv: Jennifer Law-
rence, John Hawkes, Kevin Breznahan,

Dale Dickey, Garret Dillahunt, Shelley
Waggener, Lauren Sweetser Udl: Miracle
Film Længde: 100 Prem: 6/1 2011
Format: Blu-ray

Filmens hovedperson er den 17-årige Ree
Dolly, hvis far er sporløst forsvundet. Før
hans forsvinden har han stillet deres hus
i kaution og nu nærmer regnskabets time
sig med hastige skridt. I angst for at miste
hele sit eksistensgrundlag for sig selv, si-
ne to yngre søskende og en psykisk ulige-
vægtig mor, føler hun sig nødsaget til at
tage ud at lede efter ham. Winter’s Bone er
en nervepirrende spændingshistorie og
et hårdtslående portræt af klanliv og ære-
skodeks i Missouris afsides landskaber.
Den er et tankevækkende og medrivende
portræt af en fattig amerikansk region og
en stædig teenagepiges fundamentale
overlevelseskamp og hvor hovedperso-
nen Dolly spilles aldeles fremragende af
Jennifer Lawrence. Anbefales til voksen-
filmklubberne. pj.

[304] WOODY ALLEN: A 
DOCUMENTARY
USA 2011
Instr. og manus: Robert B. Weide Medv:
Woody Allen, Diane Keaton, Antonio Ban-
deras, Josh Brolin, Penélope Cruz, John
Cusack, Scarlett Johansson, Martin Scor-
sese, Chris Rock, Owen Wilson, Martin
Landau, Sean Penn, Dianne Wiest Udl:
Scanbox Længde: 113 Prem: 5/7 2012
Format: DCP, DVD

Det er sjældent, at portrætfilm om filmin-
struktører bliver stort lanceret i biografre-
pertoiret. Man kan måske undre sig over,
at det er sket med Robert B. Weides film
om Woody Allen, for den er egentlig ikke
specielt fremragende. For os, der elsker
Woody Allens film, er der naturligvis man-
ge gode scener, men den tilføjer intet nyt
eller spændende.  Omvendt er Woody Al-
len altid godt selskab, og man forlader
biografen med en inspireret lyst til at gen-
se hele hans produktion. oc.

[305] YOU WILL MEET A TALL 
DARK STRANGER
USA 2010

Instr. og manus: Woody Allen Medv: Na-
omi Watts, Anthony Hopkins, Antonio
Banderas, Freida Pinto, Josh Brolin Udl:
Scanbox Længde: 99 Prem: 25/11 2010
Format: Blu-ray, DVD

Som næsten altid hos Woody Allen er You
Will Meet a Tall Dark Stranger med en vid-
underlig og smittende veloplagthed og
underfundig poesi. Denne gang optræ-
der et meget stort persongalleri, hvis hi-
storier krydser hinanden, og som har det
til fælles, at de dels har det svært ved kær-
ligheden, dels ved livet som helhed. Såle-
des alvorlige emner, men alligevel fortalt
med en lethed, der ikke reducerer dyb-
den i personportrætterne. En ganske dej-
lig filmoplevelse med Woody Allen på
vanlig højde. oc.

[306] YOUTH IN REVOLT
USA 2009
Instr: Miguel Artera Manus: Gustin Nash
baseret på romanen Youth in Revolt: The
Journal of Nick Twisp af C.D. Payne Medv:
Michael Cera, Portia Doubleday, Steve
Buscemi, Justin Long, Ray Liotta, Jean
Smart, Udl: Scanbox Længde: 90 Prem:
10/6 2010
Format: Blu-ray, DVD

En komedie om nørden Nick Twisp (Mi-
chael Cera, ham fra kultfilmen Juno), der
har svært ved det med piger, og som, da
han på campingferie med mor møder
Sheeni (Portia Doubleday), opfinder en
ny identitet som skørtejægeren Francois,
der skal score pigen, før sportsidioten gør
det, og gøre en ende på Nicks dage som
jomfru. Det er den klassiske historie om
teenageren, der skal overvinde sine
hæmninger, blive voksen og følsom på
den rigtige måde og vinde pigen og det
halve kongerige, men denne forglemme-
lige film er noget anstrengt i sit oplæg.
Trods morsomme scener undervejs og
gode skuespillere i birollerne (Ray Liotta,
Steve Buscemi), er der skruet lige lovlig
meget op for fjotteriet, og det samlede
indtryk er en metervare blandt moderne
amerikanske teenagefilm. aj.
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DCP titler (2D digital)

10 timer til paradis
12 Years a Slave
 
A Dangerous Method
A Late Quartet
A Thousand Times Good 

Night
Adèles liv – kapitel 1 & 2
Ai Weiwei: Never Sorry
Albert Nobbs
Alperne
Amour
Anonyme romantikere
 
Bag fjendens linjer
Before Midnight
Betties tur
Birdman
Björn Afzelius: Tusen bitar
Blind
Blue Jasmine
Bluebird
Bon appétit, hr. præsident
Borgman
 
Camp X-Ray
Captive
Carrie
Cykeltur med Molière
Cæsar skal dø
 
Dallas Buyers Club
Dame, konge, es, spion
De urørlige
Den hundredårige der 

kravlede ud ad vinduet og 
forsvandt

Den skaldede frisør
Den store skønhed
Den usynlige kvinde
Der Kreis
Det andet liv
Det er aldrig for sent
Det store stilehæfte – 

krigsdagbogen
Die andere Heimat – En 

fortælling om længsel
Dirch
Don Fabijans bekendelser
Drengen fra bjerget
Drengen med cyklen
Drive
Dybet
 
Efter revolutionen
Elles
En chance til
En du elsker
En due sad på en gren og 

funderede over tilværelsen
En familie
En kongelig affære
En sang for Marion

Enough Said
Erindring om mine 

bedrøvelige ludere
Et hus i Marokko
 
Fading Gigolo
Familien
Fasandræberne
Footnote
Force majeure
Forelsket i New York
Fortiden
Frances Ha
Free Fall
Fruitvale Station
Før vinterkulden
 
Gensynet
Gett
Gloria
 
Habemus Papam
Hamilton: I nationens 

interesse
Headhunterne
Heli
Holy Motors
Human Capital
Hundredefodsrejsen
Hushpuppy
Hvad gør vi nu?
Hvad med Kevin?
Hyde Park On Hudson
Hypnotisøren
Hysteria
Håbets land
 
I Am Here
I lossens time
Ida
Inuk
 
Jagten
Jeg er stadig Alice
Jeg hedder Ernesto
Jernladyen
Joe
Juan
 
Kamæleonen
Kapgang
Kapringen
Kartellet
Keep the Lights On
Kilimanjaros sne
Klovn the Movie
Kokken
Kon-tiki
Korsvejen
Kraftidioten
Kriger
Kvartetten
 

Lawless
Leviathan
Limbo
Livets blomst
Living is easy with eyes 

closed
Lore
Lykkelige omstændigheder
Lys efter mørke
 
Magic in the Moonlight
Magic Mike
Mandela: Vejen til frihed
Matchmaking Mayor
Melancholia
Metéora
Midnight in Paris
Mig ejer ingen
Min lejlighed i Paris
Min søns familie
Mine helte
Miraklet
Miraklet i Le Havre
Monica Z
Monsieur Lazhar
Moonrise Kingdom
Mor og søn
Mr. Turner
Mud
My Sweet Pepper Land
My Week with Marilyn
 
Nadar og Simin – en 

separation
No
Nobels testamente
Nordvest
Norwegian Wood
Nymphomaniac
 
Oh Boy
Om heste og mænd
One Chance
Only God Forgives
Only Lovers Left Alive
Oslo, 31. august
 
Painless
Paradis: Håb
Paradis: Kærlighed
Paradis: Tro
Party Girl
Philomena
Play
Promised Land
 
Reaching for the Moon
Reality
Renoir
Room 237
Rosa Morena
 
Samme dag næste år

Searching for Sugar Man
Selv i de bedste hjem
Serena
Shame
Short Term 12
Side Effects
Skytten
Smagen af rust og ben
Små hvide løgne
Something Must Break
Sommersøndag
Sorg og glæde
Spies & Glistrup
Steppeulven
Stille hjerte
Stormfulde højder
Stratos
Stumper og stykker
 
Take Shelter
Take This Waltz
Terraferma
The Angels’ Share
The Artist
The Broken Circle Breakdown
The Butler
The Deep Blue Sea
The Double
The Girl With The Dragon 

Tattoo
The Homesman
The Imitation Game
The Imposter
The Lady
The Lunchbox
The Place Beyond the Pines
The Riot Club
The Salvation
The Spirit of ’45
The Tribe
The Trip to Italy
The Weight of Elephants
To dage, én nat
To Rome With Love
Tracks
Tyrannosaur
 
Under regnbuen – fortryllet af 

Paris
Ung og smuk
 
Vintersøvn
Volcano
 
Walesa – håbets mand
Weekend
What Maisie Knew
Woody Allen: A Documentary
 
Yves Saint Laurent
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Blu-ray og/eller DVD titler

4 måneder, 3 uger og 2 dage
 
A Dangerous Method
A Prairie Home Companion
Ajami
Animal Kingdom
Anna Karenina
Attenberg
 
Bag fjendens linjer
Benda Bilili!
Blue Jasmine
Bobby
Bobby Fischer Against the 

World
Bon appétit, hr. præsident
Borgman
Bottle Shock
Boyhood
Bronson
Buried
Bølgen
 
Captain Phillips
Carmen
Cassandra’s Dream
Che – Argentineren
Cold Souls
Colombiana
Cæsar skal dø
 
De urørlige
Den ukendte kvinde
Departures
Det er aldrig for sent
Det gode hjerte
Det hvide bånd
Det store stilehæfte – 

krigsdagbogen
Diplomati
Dogtooth
Down By Law
Drag me to Hell
Dykkerklokken og 

sommerfuglen
 
Efterskælv
Emmas lykke
En kvinde i Berlin
En nuance af blå
En sang for Marion

Evening
 
Familien
Fortæl det ikke til nogen
Four Lions
Foxcatcher
Før vinterkulden
 
Get Low
Ginger & Rosa
Good bye, Lenin!
 
Heartbreaker
Heftig og begejstret
Hende
Hesten fra Torino
Honning
Howl
Human Capital
Hunger
Hvad gør vi nu?
Hvis ikke os, hvem så
Hysteria
 
I dine hænder
I Love You Phillip Morris
Ikke her for at blive elsket
Inside Llewyn Davis
Io sono l’amore
 
Jeg hedder Ernesto
Jernladyen
Johanna
Jud Süss - i ondskabens 

tjeneste
Julia’s Eyes
 
Katyn
Kriger
Kvinder uden mænd
Kvinderne på sjette sal
Kærlighed i koleraens tid
Købmanden i Venedig
 
Labor Day
Les Misérables
Let Me In
Libanon
Libero
Life During Wartime
Lykkelige omstændigheder

Lykken er lunefuld
Lymelife
 
Mademoiselle Chambon
Magic in the Moonlight
Mandela: Vejen til frihed
Mary and Max
Micmacs
Midnight in Paris
Mig og Annie
Mine eftermiddage med 

Margueritte
Miral
Modstand
Monsieur Lazhar
Mother and Child
Mud
My Week with Marilyn
Mystery Train
Mødet i Toscana
 
Napola
Nawals hemmelighed
Nebraska
 
Oh Boy
Om guder og mænd
Om heste og mænd
Only God Forgives
Osama
 
Paradis: Håb
Paradis: Kærlighed
Paradis: Tro
Philomena
Pindsvinet
Polisse
Potiche
Precious
Promised Land
På vej – Na Putu
 
Rabbit Hole
Reality
Rejsen hjem
Renoir
Reservation Road
Rød som himlen
 
Sophie Scholl – de sidste 

dage

Soraya M.
Soul Kitchen
Stille kaos
Stille lys
Stranger Than Paradise
 
Take This Waltz
Teorien om alting
The Artist
The Broken Circle Breakdown
The Butler
The Double
The Eye
The Homesman
The Kids Are All Right
The Lady
The Lunchbox
The Place Beyond the Pines
The Riot Club
The Way Back
The Wolf of Wall Street
Til havet
Tintin og mig
To Rome With Love
Tracks
 
Unbroken
Ung og smuk
Universets engle
 
Valhalla Rising
Vicky Cristina Barcelona
Vinden der ryster kornet
Vores tid kommer
 
Waltz With Bazir
What Maisie Knew
When You’re Strange
Whiplash
Whistleblower
Winter’s Bone
 
You Will Meet a Tall Dark 

Stranger
Youth in Revolt
 
Ærens dage
 
Øst for Paradis
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Titelindeks –
opdelt efter land

Nye titler er angivet 
med fed skrift

Afghanistan
Osama

Argentina
Gigante
Jeg hedder Ernesto

Australien
Animal Kingdom
Mary and Max
Tracks

Belgien
Drengen med cyklen
The Broken Circle Break-

down
To dage, én nat
Ærens dage

Brasilien
Reaching for the Moon

Canada
Monsieur Lazhar
Nawals hemmelighed
Take This Waltz

Chile
Gloria
La Nana
No

Congo
Benda Bilili!

Danmark
10 timer til paradis
Den skaldede frisør
Det andet liv
Dirch
En chance til
En du elsker
En familie
En kongelig affære
Fasandræberne
I lossens time
Jagten
Juan
Kapgang
Kapringen
Kartellet
Klovn the Movie
Melancholia
Miraklet
Nymphomaniac
Only God Forgives
Rosa Morena
Skytten
Sorg og glæde
Spies & Glistrup
Steppeulven
Stille hjerte
The Salvation
The Weight of Elephants
Tintin og mig
Valhalla Rising

Dmrk
Nordvest

Finland
Juha

Frankrig
Adèles liv – kapitel 1 & 2
Amour
Anonyme romantikere
Betties tur
Bon appétit, hr. præsident
Captive
Che – Argentineren
Cykeltur med Molière
Dame, konge, es, spion
De urørlige
Diplomati
Drengen fra bjerget
Dykkerklokken og som-

merfuglen
Efter revolutionen
Elles
En nuance af blå
Et hus i Marokko
Fortiden
Fortæl det ikke til nogen
Før vinterkulden
Heartbreaker
Holy Motors
Hvad gør vi nu?
I dine hænder
I Love You Phillip Morris
Ikke her for at blive elsket
Kilimanjaros sne
Kokken
Kvinderne på sjette sal
Livets blomst
Lykkelige omstændighe-

der
Lykken er lunefuld
Mademoiselle Chambon
Micmacs
Min lejlighed i Paris
Mine eftermiddage med 

Margueritte
Mine helte
Miraklet i Le Havre
Miral
My Sweet Pepper Land
Mødet i Toscana
Om guder og mænd
Party Girl
Pindsvinet
Polisse
Potiche
Renoir
Selv i de bedste hjem
Smagen af rust og ben
Små hvide løgne
Sommersøndag
The Artist
The Lady
Under regnbuen – fortryl-

let af Paris
Ung og smuk
Vores tid kommer
Yves Saint Laurent

Grønland
Inuk

Grækenland

Alperne
Attenberg
Dogtooth
Metéora
Stratos

Holland
Borgman

Hongkong
Maskernes konge
Rejsen hjem

Indien
The Lunchbox

Iran
Half Moon
Nadar og Simin – en sepa-

ration

Irland
Hunger

Island
101 Reykjavík
Dybet
Havet
Om heste og mænd
Universets engle
Volcano

Israel
Ajami
Footnote
Gett
Libanon
Waltz With Bazir

Italien
1900 I
1900 II
After Midnight
Cæsar skal dø
Den gode, den onde og 

den grusomme
Den store skønhed
Den ukendte kvinde
Habemus Papam
Human Capital
Io sono l’amore
Le Quattro Volte
Leoparden
Libero
Mine aftener i paradis
Once Upon a Time in the 

West
Profession: Reporter
Reality
Rød som himlen
Stille kaos
Terraferma

Japan
At leve
De syv samuraier
Departures
Himmel og helvede
Håbets land
Livvagten
Mellem liv og død
Min søns familie
Nobody Knows

Norwegian Wood
Rødskæg

Kina
Badeanstalten
Efterskælv

Mexico
Erindring om mine bedrø-

velige ludere
Heli
Lys efter mørke
Stille lys
Til havet

Norge
A Thousand Times Good 

Night
Blind
Headhunterne
Heftig og begejstret
Kon-tiki
Kraftidioten
Limbo
Oslo, 31. august

Polen
Ida
Katyn
Walesa – håbets mand

Rumænien
4 måneder, 3 uger og 2 

dage
Mor og søn
Tirsdag efter jul

Rusland
Leviathan

Schweiz
Der Kreis

Serbien
Don Fabijans bekendel-

ser

Spanien
Buried
Julia’s Eyes
Living is easy with eyes 

closed
Midnight in Paris
Painless

Sri Lanka
Machan

Storbritannien
A Dangerous Method
Agent 007 - du lever kun to 

gange
Agent 007 - mission drab
Agent 007 i Hendes Maje-

stæts hemmelige tjene-
ste

Agent 007 i ilden
Agent 007 i skudlinjen
Agent 007 jages
Albert Nobbs
Anna Karenina
Bag fjendens linjer
Bronson
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Den usynlige kvinde
Diamanter varer evigt
En sang for Marion
For Your Eyes Only
Four Lions
Ginger & Rosa
GoldenEye
Goldfinger
Hvad med Kevin?
Hyde Park On Hudson
Hysteria
Jernladyen
Kvartetten
Lev og lad dø
Mandela: Vejen til frihed
Moonraker
Mr. Turner
My Week with Marilyn
Octopussy
One Chance
Only Lovers Left Alive
Philomena
Riff-Raff
Shame
Spionen der elskede mig
Stormfulde højder
Stumper og stykker
Teorien om alting
The Angels’ Share
The Double
The Imitation Game
The Imposter
The Riot Club
The Spirit of ’45
The Trip to Italy
Tomorrow Never Dies
Tyrannosaur
Vinden der ryster kornet
Weekend

Sverige
Björn Afzelius: Tusen bi-

tar
Den hundredårige der 

kravlede ud ad vinduet 
og forsvandt

En due sad på en gren og 
funderede over tilvæ-
relsen

Force majeure
Gensynet
Hamilton: I nationens inte-

resse
Hypnotisøren
Mig ejer ingen

Monica Z
Nobels testamente
Play
Searching for Sugar Man
Something Must Break

Sydafrika
Carmen

Tjekkiet
Matchmaking Mayor

Tyrkiet
Honning
Vintersøvn

Tyskland
Alle andre
Bølgen
Die andere Heimat – En for-

tælling om længsel
Emmas lykke
En kvinde i Berlin
Free Fall
Good bye, Lenin!
Hvis ikke os, hvem så
I Am Here
Jud Süss - i ondskabens tje-

neste
Korsvejen
Kriger
Kvinder uden mænd
Lore
Napola
Oh Boy
På vej – Na Putu
Sophie Scholl – de sidste 

dage
Soul Kitchen
Så fjern, så nær!

Ukraine
The Tribe

Ungarn
Det store stilehæfte – 
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ANGEL FILMS
Blomstervænget 52, 2800 Kgs. Lyngby.
Tlf. 7070 22 70, Fax: 7070 22 71.

CAMERA FILM
Mikkel Bryggers Gade 8, 1460 København K.
Tlf. 33 13 61 12, Fax: 33 15 08 82.

FILMBAZAR
Ved Trine Hauerslev, Østerbrogade 109
2100 København Ø.
Tlf. 29270224. 
Mail: trine@filmbazar.dk
www.filmbazar.dk

FILMCOMPAGNIET
Tobaksfabrikken
Halfdansgade 10, 2300 København S.
Tlf. 70 26 76 26, Fax: 70 26 76 27.

MIRACLE FILM
Dronningens Tværgade 44, 4 mf. 1302 København K. 
Tlf. 33 14 76 02.

NORDISK FILMS DISTRIBUTION A/S 
Mosedalvej 14-16, 2500 Valby. 
Tlf. 36 18 82 00, Fax: 36 18 95 00.

REEL PICTURES
c/o Empire Bio
Guldbergsgade 29 F, 2200 Københav N.
Tlf. 22 76 03 17

SCANBOX FILM DISTRIBUTION
Vermundsgade 40 A, 4. sal, 2100 København Ø. 
Tlf. 70 22 62 02, Fax: 70 302121.

UNITED INTERNATIONAL PICTURES (UIP)
Hauchsvej 13, 1825 Frederiksberg C. 
Tlf. 33 31 23 30, Fax: 33 23 34 20.

WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES A/S
Østergade 26 A, 3 sal, 1100 København K
Tlf. 33 73 22 74.

ØST FOR PARADIS
Paradisgade 7 , 8000 Århus C. 
Tlf. 86 11 64 44, Fax: 86 11 64 84.

DET DANSKE FILMINSTITUT
Gothersgade 55, 1123 København K. 
Tlf. 33 74 34 00, Fax: 33 74 34 01.
E-mail: dfi@dfi.dk
www.dfi.dk

BIBLIOTEK
Åbningstider: Tirsdag + torsdag:12.00 – 19.00, 
onsdag + fredag / 12.00 – 16.00. Mandag: lukket.
Gothersgade 55,1. 1123 København K. 
Tlf. 33 74 35 90. E-mail: bibliotek@dfi.dk

BILLED- & PLAKATARKIV
Åbningstider: Tirsdag: 12.00 – 19.00, 
onsdag – fredag: 12.00 – 16.00.
Gothersgade 55, 1123 København K. 
Tlf. 33 74 35 92, Fax: 33 74 35 89.

BOG- & VIDEOHANDEL
Åbningstider: Tirsdag – fredag: 9.30 – 22.00, 
lørdag – søndag: 12.00 – 22.00. Mandag lukket.
Gothersgade 55, 1123 København K. 
Tlf. 33 74 34 21. E-mail: bookshop@dfi.dk
http://eshop.dfi.dk/Shop/index.php

CINEMATEKET
Billetsalg: Tirsdag-fredag: 9.30– 22.00, lørdag: 12.00 – 
22.00, søndag: 12.00 – 19.30. Mandag: lukket.
Gothersgade 55, 1123 København K. 
Billetsalg tlf. 33 74 34 12.
www.cinemateket.dk

VIDEOTEK
Åbningstider: Tirsdag + torsdag:12.00 – 19.00, 
onsdag + fredag / 12.00 – 16.00. Mandag: lukket.
Gothersgade 55,1. 1123 København K.
Tlf. 33 74 35 90. E-mail: videotek@dfi.dk

EKKO
Ekko er et magasin om film og medier. Her kan du hol-
de dig ajour om nye film, læse interviews med instruk-
tører og andre filmfolk og komme bag om tidens 
medietendenser. Ekko udkommer fem gange om året.

Filmmagasinet Ekko
Carit Etlars Vej 3, 1814 Frederiksberg. Tlf. 88 38 92 92
Abonnement & administration, Henrik Mølgaard,
www.ekkofilm.dk
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