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

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

Danmark 2015
Instr: Roni Ezra Manus: Tobias Lindholm
Medv: Lars Mikkelsen, Pilou Asbæk, Gustav Dyekjær Giese, Sebastian Bull Sarning, Joachim Fjelstrup, Martin Greis, Michael Brostrup Længde: 93 Prem: 12/3
2015 Format: DCP Udl: Nordisk Film
I 9. april befinder vi os ved den dansk-tyske grænse den skæbnesvangre nat i
1940, hvor Europas stærkeste hær invaderer Danmark. Danmark er i krig, og for
at bremse overmagten sendes en dansk
fortrop bestående af cykel- og motorcykeldelinger i felten. Sekondløjtnant Sand
og hans deling, på cykler, skal som de første møde fjendens kampvogne og overlegne militære magt. Alligevel kæmper
de danske soldater en indædt kamp for
fædrelandet hvorved 16 soldater faldt.
Roni Ezra spillefilmdebuter med denne
film om et dunkelt kapitel i Danmarkshistorien. Filmen er ikke en dokumentarisk
rekonstruktion, men stemningen i delingen, de militære rutiner bliver skildret loyalt og realistisk. I hele sit anlæg og forløb
en sympatisk, afdæmpet og autentisk virkende skildring af kampene i Sønderjylland og fint karakteriserende typespil i
samtlige roller. Personkredsen er fiktiv,
men til slut taler Ezra og Lindholm med en
håndfuld af de sidste levende soldater,
som alle er over 90 år.
pj.
[2] 45 ÅR
45 YEARS. Storbritannien 2015
Instr: Andrew Haigh Manus: David Constantine, Andrew Haigh Medv: Charlotte
Rampling, Tom Courtenay, Geraldine
James, Dolly Wells Længde: 95 Prem: 8/
10 Format: bd, dvd Udl: UIP
Kate og Geoff har været gift i 45 år og
planlægger fejringen i Andrew (Weekend) Haighs kammerspil om det modne
ægtepar, stivnet i rutinesamlivet, der
pludselig konfronteres med mandens
tidligere kæreste, Katya, som omkom i en
gletcherspalte for et halvt århundrede siden og nu er dukket op smuk og velpræserveret i en bunke is. Er Geoffs intense
erindringer om den døde eks og Kates
pludselige, uventede jalousi overfor hende, en død kvinde, en trussel mod deres
vaneægteskab, har alt været en løgn, og
hvorfor hedder Geoffs to kvinder næsten
det samme og ligner hinanden så meget?
Er det hele tilfældigheder? Filmen leger
med mulighederne og udfordrer beskueren: Hvor er det egentlige drama? Selvom
Kate fungerer som hovedperson skifter
synsvinklen frem og tilbage mellem de to
gamle ægtefæller, der spilles eminent af
Charlotte Rampling og Tom Courtenay.
45 år er en rigtig voksenfilm, der snyder
ved at ligne småkedelig engelsk hverdagsrealisme helt ned i farvetonerne,
men i virkeligheden er det et stærkt psykologisk drama om valg og konsekvens,
hvor den til tider lovligt bastante symbolik, også på lydsiden, helt overdøves af
det sublime samspil mellem de to skuespilveteraner, bestemt den Sølvbjørn
værd, de vandt i Berlin.
aj.

[3]

1001 GRAM

Norge 2014
Instr. og manus: Bent Hamer Medv: Ane
Dahl Torp, Laurent Stocker, Hildegun Riise, Stein Winge Længde: 93 Prem: 16/7
2015 Format: DCP Udl: 41SHADOWS
Marie er fysiker og arbejder på det norske
Justervæsen, som er en statslig instans,
som definerer den objektive standard i alle forhold, som har med vægt og mål at
gøre, Her trives hun godt i en verden,
hvor præcision og målingskonstanter definerer verden. Da hendes far får forfald,
må Marie tage til det årlige kilogramseminar i Paris, hvor repræsentanter fra hele
verden mødes for at kalibrere deres kilogram. Her møder hun PI, som hun langsomt knytter et særligt bånd til. Resten af
filmens handling skal ikke afsløres, men
filmen knytter på underfundig måde med
sin særegne norske humor an til debatten
om, hvad der er vigtigt i livet. Den opruller
dilemmaet: ét er hvor meget 1000 gram
vejer i naturvidenskabelige kredse, men
noget andet er: hvor meget vejer et menneskes sjæl? Kærligheden eller livet? Filmen stiller filosofiske spørgsmål, men ligesom i en af Ben Hamers tidligere film
Salmer fra køkkenet holder filmen en fin
ironisk distance til de store spørgsmål.
Det er en klog, underfundig melankolsk
lille filmperle.
lg.
[4] A BLAST
Grækenland 2014
Instr. og manus: Syllas Tzoumerkas
Medv: Angeliki Papoulia, Vassilis Doganis, Maria Filini, Themis Bazaka Længde:
83 Prem: 17/9 2015 Format: DCP Udl:
Øst for Paradis
Vi befinder os i et økonomisk kriseramt
Grækenland, hvor vi møder Maria, der er
mor til tre børn, gift med en kaptajn, som
aldrig er hjemme, og ydermere på grund
af en uansvarlig mors lån i familiens købmandsbutik fanget i et uoverskueligt
økonomisk og familiemæssigt kaos. Hun
er vred, vred over mange ting: at hun aldrig fik gjort sin uddannelse færdig, at livet er blevet som det er. Hun er ulykkelig
og desillusioneret, men Marias ituslåede
liv bliver aldrig rigtigt interessant, så vi for
alvor føler med hendes oplevelse af livets
meningsløshed. Sex fylder meget i filmen, hvor der også råbes og skriges og
svedes meget, og hver eneste scene kan
opleves som et slag med en knytnæve i
hovedet. Filmen er et stor temperamentsfuldt vredesudbrud fyldt med passion – men som tilskuer bliver man aldrig
rigtigt ramt, men kun trist.
lg.
[5] A GIRL WALKS HOME ALONE
AT NIGHT
USA 2014
Instr. og manus: Ana Lily Amirpour
Medv: Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh, Mozhan Marnò, Dominic Rains Længde: 101 Prem: 9/7 2015 Format:
DCP Udl: Reel Pictures
Ana Lily Amirpour har med sin iranske
bd = Blu-ray disc
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vampyrwestern A Girl Walks Home Alone
at Night skabt en unik filmoplevelse. Den
skematiske handling fortæller om en
kvindelig vampyr iført chador, der hævner den unge James Dean-wannabe
Arash, hvis drømmebil er blevet annekteret af den klamme heroindealer Saeed
som betaling for den gæld, Arashs i mere
end en forstand afhængige far har oparbejdet. De lever alle i et trøstesløst miljø i
den fiktive Bad City, der virkelig er ’bad’
med ludere, gangstere og kriminalitet
som livets indhold, men altså også med
en moralsk, feministisk hævner. Fortællingen er dog mest et påskud for at skabe
originale, sort-hvide tableauer ledsaget
af et mellemøstligt post-punk-lydtapet,
og filmen kunne i mangt og meget minde
om en musikvideo, instrueret af Jim Jarmusch. Filmen er indspillet i Californien,
men er en inspirerende blanding af europæisk og amerikansk ’noir’-film, og den
trækker på mange inspirationskilder foruden Jarmusch, fx Francis Ford Coppola,
Orson Welles og Th. Dreyer. Alligevel er
den som iransk-amerikansk artfilm helt
sin egen og velsignet renset for de ellers
obligate politiske over- og undertoner. 
aj.
[6] AFSKEDSFESTEN
MITA TOVA. Israel 2014
Instr: Tal Granit, Sharon Maymon Manus:
Tal Granit og Sharon Maymon Medv: Zeev Revach, Aliza Rosen, Raffi Tavor, Levana Finkelstein, Ilan Dar Længde: 93
Prem: 9/7 2015 Format: DCP, bd, dvd
Udl: Scanbox
Vi er på et plejehjem i Jerusalem, hvor lidelse og tab er dagligdagen. En af beboerne Yehezkel er amatøropfinder og bruger sine evner til at hjælpe sine medmennesker. Men da han bliver bedt om at opfinde en ”dødshjælpsmaskine”, står han i
et dilemma: kan man tillade sig at hjælpe
andre lidende af med livet? Hvem bestemmer egentlig over liv og død? Filmens personer kan måske minde en dansker lidt om Olsen-banden eller Støvsugerbanden fra 1963. Filmen er en medfølende sort komedie, der handler om
venskab og kunsten at sige farvel. Det er
en munter og vittig film med masser af
groteske situationer, som de fine personligheder sættes i. Filmen har sin egen både elegante og undertiden også platte
humor, men livsbekræftende det er den.
Den vandt publikumsprisen ved festivalen i Venedig.
lg.
[7] AMOUR FOU
Østrig 2014
Instr. og manus: Jessica Hausner Medv:
Birte Schnöink, Christian Friedel, Stephan
Grossmann, Sandra Hüller Længde: 96
Prem: 30/7 2015 Format: DCP Udl: Øst
for Paradis
Amour Fou er østrigske Jessica Hausners
sarkastiske og meget stilsikre film om digteren Heinrich von Kleist (Christian Friedel) og den død(s)romantiske Weltschmerz, der drev ham til et dobbelt selvmord sammen med den (måske) kræftsy-
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ge Henriette Vogel (Birte Schöink), en
stille eksistens forgabt i Kleists poesi og
dødsdrift. Begge er medlemmer af den
stenrige overklasse, hvis privilegerede
bohemeliv, indholdstomt og tømt for
mening og effektivt skildret af Hausner i
bourgeoisiets klaustrofobisk-statiske interiører og manierede adfærdsritualer,
danner baggrund for den påståede livslede, som er motor for Kleists ønske om at
finde en at begå dobbeltselvmord sammen med som en sidste dramatisk, romantisk gestus. Han har allerede forespurgt sin kusine og er blevet afvist, men
den ensomme og selvdestruktive Henriette Vogel, konventionelt gift med en bureaukrat, indvilliger efter en del refleksion
i at dø sammen med ham, da Kleist har
overbevist hende om, at hun lever et kærlighedsløst liv. Hausners ironiske distance
til det romantiske projekt mærkes tydeligt gennem hele filmen, måske mest
morsomt udtrykt, da Kleist opdager, at
Vogels sygdom er et ligeså vægtigt motiv
til selvmordet som kærligheden til ham –
så meget for l’amour fou! Det er måske ikke helt tilfældigt, at Hausner er østriger ligesom Michael Haneke og Ulrich Seidl.
Holder man af sortsynede, sorthumoristiske og iskolde komedier, er Amour Fou et
oplagt valg.
aj.
[8] AMY
Storbritannien 2015
Instr: Asif Kapadia Medv: Amy Winehouse Længde: 128 Prem: 30/7 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Et intimt portræt af den mytiske rockstjerne Amy Winehouse. Gennem gamle
hjemmevideoer, intime interviews og udtalelser fra sangerindens familie og samarbejdspartnere ser vi en ny side af den
tragiske skæbne Winehouse, hvis alkoholmisbrug og personlige forhold ofte
var altoverskyggende i tabloidmedierne.
I filmen indrømmer sangerinden blandt
andet, at hun fortryder sin berømmelse
og selvsabotagen, det medførte – og som
førte til hendes alt for tidlige død som 27årig i 2009.
Amy er en gribende, fremragende og
gennemmusikalsk dokumentarfilm som
sætter fokus på en af musikhistoriens store stjerner.
pj.

[9] BRIDGEND
Danmark 2015
Instr: Jeppe Rønde Manus: Peter Asmussen, Torben Bech, Jeppe Rønde Medv:
Hannah Murray, Steven Waddington,
Josh O’Connor, Adrian Rawlins Længde:
95 Prem: 25/6 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
I den Walisiske by, Bridgend, har næsten
80 unge i en periode fra 2007 til 2012
hængt sig uden at efterlade afskedsbreve
eller andre forklaringer på, hvorfor de
valgte at gøre en ende på deres unge liv.
En tragedie og et mysterium hænger derfor tungt og tavst over den lille by, da den
unge Sara flytter dertil. Hendes far er politimand, og er blevet sendt til Bridgend

Nye titler
for at opklare, hvad der foregår. Til hans
store bekymring tages Sara hurtigt ind af
et hemmeligt fællesskab blandt byens
unge, der dyrker deres uhyggelige fascination af døden igennem morbide ritualer og et mystisk, lukket chatforum.
Bridgend ligger i det sydlige Wales
mellem Cardiff og Swansea. Byen har ca.
50.000 indbyggere. Dokumentaristen
Jeppe Rønde blev interesseret i Bridgend-selvmordene, da han læste en artikel i en britisk avis. I seks år fulgte han
teenagere fra området og skrev manuskriptet på baggrund af deres livshistorier. Vil man have et bud på, hvad de unge
føler, og hvad der muligvis driver den kultiske adfærd, er Røndes mørke drømmespil et fascinerende stemningsstykke.
Bridgend er en ualmindeligt atmosfærefyldt film, som i den grad sætter os i en deprimeret stemning. Et drama om en selvmordsepidemi, men først og fremmest
en kulturmyte og et usædvanligt dragende billeddigt.
pj.
[10] BROOKLYN
Irland 2015
Instr: John Crowley Manus: Nick Hornby,
Colm Tóibín efter dennes roman Medv:
Saoirse Ronan, Emory Cohen, Domhnall
Gleason, Jim Broadbent, Julie Walters
Længde: 111 Prem: 11/2 2016 Format:
DCP Udl: Camera Film
Den 21-årige irske pige Ellis beslutter i
1952 at forlade sin hjemby, hvor hun hidtil har boet med sin mor og sin storesøster
og immigrere til Brooklyn, New York.
Overgangen og ensomheden er hård,
men hun får arbejde, begynder på en uddannelse, finder en italiensk-amerikansk
kæreste og er i det hele taget ved at finde
fodfæste i sit nye liv, da hun må rejse hjem
på grund af en familiekrise. Da Ellis vender hjem til det irske, har hun pludseligt
to hjem (og snart også to kærester), og filmens sidste del tager fat i de mange dilemmaer, der ligger i, om Irland nu også
kun er den evige hjemstavn, og om fremtiden kun findes i USA. Det er en bevægende fortælling, vel spillet og fint afbalanceret (de to kærester er lige sympatiske) om frigørelse til selvstændighed, og
på den måde en slags udviklingsroman.
lg.
[11] CAROL
Storbritannien 2015
Instr: Matteo Garrone Manus: Phyllis
Nagy, baseret på Patricia Highsmiths roman The Price of Salt fra 1952Medv: Cate
Blanchett, Rooney Mara Længde: 118
Prem: 10/3 2016 Format: DCP, bd, dv
Udl: Scanbox
Overklassefruen Carol er fanget i et mislykket ægteskab i 1950’ernes New York. I
et stormagasin på Manhattan møder hun
den unge ekspedient Therese, der drømmer om et andet og mere meningsfuldt
liv. En forsigtig gnist tændes mellem dem
og jo tættere deres forhold bliver, des tydeligere bliver det, at prisen for at følge
deres hjerter er umenneskelig høj.
Vi kender Todd Haynes fra det fremrabd = Blu-ray disc

gende melodrama Far From Heaven
(2002) som er en hyldest til instruktøren
Douglas Sirk, hvis All That Heaven Allows
(1955) er et tydeligt forbillede for Haynes.
Med Carol, bliver melodramaet levende,
løsrives fra alle klichéer og står som et
evigtgyldigt bud på den menneskelige
kompleksitet, hvor banal den end måtte
være. Cate Blanchett og Rooney Mara
spiller med en tilbageholdt intensitet og
intelligens, der passer til historien.
pj.
[12] CORN ISLAND
SIMINDIS KUNDZULI. Georgien 2014
Instr. og manus: George Ovashvili
Medv: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili,
Tamer Levent, Irakli Samushia Længde:
100 Prem: 24/9 2015 Format: DCP Udl:
41SHADOWS
I grænselandet mellem Georgien og Abkhasien (en ikke anerkendt stat i Kaukasus) i Engurifloden opstår der små frodige
øer. På en af disse øer slår en gammel
bonde sig ned sammen med sit 16-årige
barnebarn. Sammen sår og planter de
majs, som de skal leve af næste år, og de
skal også nå at høste majsen, inden regntiden begynder, og øen skylles væk igen.
Der siges ikke meget i filmen, men billederne viser det hele. Det er en film, der har
det cykliske som tema. Det gælder både
for naturen og også det menneskeliv,
hvor forandring sker. Den gamle mand
går mod livets ende og den store pige bliver kvinde. Han repræsenterer fortiden
og hun fremtiden. Sammen skaber de en
ø, der bliver et symbol på menneskelighed og sameksistens, og kun svagt oplever vi verden udenfor øen, hvor der er krig
og ufred. Det er en meget smuk film med
et nærmest meditativ billedsprog og en
langsom fortællerytme. Den georgiske
instruktør George Ovashvili fortæller en
lille og samtidig også en stor historie. lg.

[13]

CRIMSON PEAK

USA 2015
Instr. og manus: Guillermo del Toro
Medv: Mia Wasikowsk, Jessica Chastain,
Tom Hiddleston, Charlie Hunnam Længde: 120 Prem: 15/10 2015 Format: bd,
dvd Udl: UIP
Nordvestengland, sidst i 1800-tallet. En
ung kvinde forføres af en mystisk fremmed, og hun følger med ham til herskabshuset, Crimson Peak, som ligger på toppen af et bjerg af blodrødt ler. Huset er
fyldt med hemmeligheder og uhygge, og
mellem begæret og mørket, mellem mysteriet og galskaben skjuler sandheden
om Crimson Peak sig.
Med Pans labyrint fandt Guillermo del
Toro i 2006 en historie, som kunne føre
hans fantastiske fantasi nye steder hen.
En unik film, en skønhedsåbenbaring og
et moderne mesterværk. Desværre er
Crimson Peak ikke på samme niveau selvom det er en visuel tour de force. Det er
en gotisk spøgelseshistorie, som hylder
genren efter alle kunstens regler. Den er
ikke særlig skræmmende eller medrivende og det ret enkle plot er strakt over for
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lang spilletid.

pj.

[14] CROSSWIND – HVOR
VINDENE MØDES
RISTTUULES, Estland 2014
Instr. og manus: Martti Helde Medv:
Laura Peterson, Tarmo Song, Mirt Preegel,
Ingrid Isotamm, Einar Hillep Længde: 87
Prem: 26/11 2015 Format: DCP Udl: OffKino
14. juni 1941 blev mere end 40 000 mennesker i Estland, Letland og Litauen uden
varsel fjernet fra deres hjem. Uden nogen
form for rettergang blev mændene sendt
til fangelejre og kvinder og børn deporteret til Sibirien. Formålet var, at skræmme befolkningen i de russisk besatte lande. Erna er lykkeligt gift med Heldur og
mor til en pige ved navn Eliide. Også Erna
bliver send til Sibirien i en godsvogn sammen med sin datter og mange andre Estere. Hun søger trøst og frihed ved at skrive
breve til sin mand, som hun er blevet adskilt fra ved deportationen og som hun sidenhen ikke mere har hørt fra.
Crosswind, som har tager instruktøren
lidt over tre år at lave, er en udfordrende
film som stiller store krav til sin tilskuer.
Alt er fastfrosne tableauer, selv de dramatiske situationer er helt stillestående som
kameraet bevæger sig rundt i. Filmen er
som om at "træde ind i” eller ”vandre
igennem et fotografi”. En udenlandsk anmelder skrev, at dette ikke er som at se en
sædvanlig film, men mere som at kigge i
et fotoalbum. Brevene fra Erna er autentiske og ligger – i bearbejdet form – til
grund for filmen. Det Erna kan berette
om, er velkendt fra Holocausthistorien.
At det nye udlejningsselskab Off-Kino
tager denne tunge film til Danmark skal
hilses velkommen.
pj.
[15] DE SMÅ TING
VONARSTRÆTI. Island 2014
Instr: Baldvin Zophoníasson Manus: Birgir Örn Steinarsson, Baldvin Zophoníasson Medv: Thor Kristjansson, Hera Hilmar, Þorsteinn Bachmann, Ingvar Þórðarson Længde: 129 Prem: 1/4 2015
Format: DCP Udl: 41SHADOWS
Vi er i Reykjavik i Island før krakket i 2008.
Vi møder Eik, der blev mor som 16-årig og
nu ernærer sig dels som pædagog men
også bijobber som prostitueret. Hun møder Sölvi, der tidligere var en gulddreng
af en fodboldspiller, men nu lever et liv i
overhalingsbanen i bankverdenen. Den
tredje skikkelse i skæbnefortællingerne
er den nu alkoholiserede forfatter Mori,
som mistede sin familie for 20 år siden. De
tre personer møder hinanden i et plot,
der langsomt rulles ud og får en til at forstå, hvorfor disse personer har fået det liv,
som de nu har. Tempoet i filmen er meget
roligt og undertiden føles filmens scener
altfor lange. Det er ikke godt at vide, hvorfor filmen på dansk har fået titlen: De små
ting. På engelsk hedder filmen Life in a fishbowl: livet i en fiskeskål, og på islandsk
Vonarstræti, som betyder Håbets gade.
Det er en slags islandsk ”Bænken”, som
prøver at skabe portrætter af mennesker,

der lever i daglig kamp for at holde fast i
tilværelsens centrale værdier. Men grebet af filmen bliver man aldrig helt. lg.
[16] DEN DANSKE PIGE
THE DANISH GIRL. Storbritannien 2015
Instr: Tom Hooper Manus: Lucinda
Coxon Medv: Eddie Redmayne, Alicia Vikander Længde: 120 Prem: 4/2 2016 Format: bd, dvd Udl: UIP
Vi er i Københavns indre by i 1924. Portrætmaleren Gerda Wegener beder sin
mand, landskabsmaleren Einar om at posere som kvinde for, at hun kan færdiggøre et portræt, hvis kvindelige model har
fået forfald. Oplevelsen får Einar til at indse, at han altid har følt sig som en kvinde
fanget i en mands krop. Gerda støtter sin
mand, da han til sidst opsøger en tysk læge for at få foretaget verdens første kønsskifteoperation. Noget egentligt autentisk tidsbillede er filmen ikke; selv i
1920’erne var København andet og mere
end Nyhavn og Nyboder, og Vejleegnen
bør ikke som her skildres med optagelser
fra norske fjorde. Filmens styrke er de to
meget overbevisende skuespilpræstationer i hovedrollerne, som virkeliggør den
næsten umagtelige opgave at deltage i
og gennemleve en persons kamp med og
for sit egentlige jeg.
lg.
[17] DEN FRANSKE FORBINDELSE
LA FRENCH. Frankrig 2014
Instr. og manus: Cédric Jimenez Medv:
Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline
Sallette, Mélanie Doutey Længde: 135
Prem: 24/9 2015 Format: DCP, dvd Udl:
Miracle Film
Vi befinder os i Marseille i 1975. Den nytilflyttede politimagistrat Pierre Michel
(Dujardin) bliver leder for opklaringen af
organiseret kriminalitet. Der er hårdt
brug for at få ryddet op i havnebyen, hvor
den almægtige gangsterboss Gaëtan
’Tany’ Zampa (Lellouche) har både de lokale kriminelle og myndighederne i sin
hule hånd. Han anses som nærmest urørlig, men Pierre er fast besluttet på at komme ham til livs.
Den franske forbindelse fortæller historien om dommeren Pierre Michel, der førte krig mod narkoindustrien i 1970’ernes
Marseille og dens leder Gaëtan Zampa.
Filmen, som er autentisk baseret, kunne
med fordel have været strammet op. Intensiteten siver ud i løbet af de 135 minutter, som bruges på at bearbejde ti års
udsnit af virkelighedens begivenheder.
Men når den er bedst, går det drabeligt
løs med håndholdt kamera og hurtige
klip i vellykkede action-sekvenser.
pj.
[18] DEN TABTE VERDEN
DIE ABHANDENE WELT, Tyskland 2015
Instr. og manus: Margarethe von Trotta
Medv: Katja Riemann, Barbara Sukowa,
Matthias Habich, Robert Seeliger Længde: 101 Prem: 26/11 2015 Format: DCP,
dvd Udl: Miracle Film
Margarethe von Trotta er en af den tyske,
bd = Blu-ray disc
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feministisk-politiske filmkunsts koryfæer,
og efter portrættet af Hannah Arendt fra
2012 kunne man med rimelighed se frem
til den 73-åriges næste film. Imidlertid er
Den tabte verden et utroværdigt melodrama med Katja Riemann som Sophie, en
jazzsangerinde, der af faderen (Matthias
Habich) gøres opmærksom på, at en operasanger i New York, Catarina Fabiani, ligner Sophies netop afdøde mor alt for meget. Forvekslingsmysterier og dobbeltgængermotiver er et fortærsket tema i litteratur, på teater og i film, og denne
strimmel bidrager ikke til at skærpe interessen, hverken for intrigen eller karaktererne. Von Trotta har selv skrevet manuskriptet, ifølge kendere bygget over autobiografiske komponenter, men det gør
desværre ikke filmen mere interessant eller troværdig.
aj.
[19] DHEEPAN
Frankrig 2015
Instr. og manus: Jacques Audiard Medv:
Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers Længde: 115
Prem: 23/3 2016 Format: DCP Udl: Camera Film
Filmen handler om Dheepan, der tidligere var med i de Tamilske tigre, men nu
vælger at flygte fra Sri Lanka sammen
med en ung kvinde og hendes datter. De
er i virkeligheden fremmede for hinanden, men over for de franske myndigheder udgiver de sig for at være en familie,
og Dheepan tager rollen som familieforsørger på sig – selv om det mildt sagt er
op ad bakke i de franske ghettoer, hvor
volden og fordommene trives i næsten
samme omfang som i den borgerkrigsplagede hjemstavn. Omgivelserne tryk
vækker overlevelsesinstinkterne i Dheepan, der vil gøre hvad som helst for at
beskytte sin "familie". Som tidligere set, fx
i Profeten (2009) formår Audiards film at
give et ansigt, et navn, en krop og en tanke til de usynlige, som så ofte blot er tal i
en statistik. På den måde formår filmen at
fremstå som en barsk aktuel kommentar
om krigsflygtninge i Europa og den svære
integration. Det problematiske ved Dheepan er, at den ikke kan leve op til niveauet fra Audiards to forrige film, Profeten og
Smagen af rust og ben (2012). Den er
langtfra så original. Audiard har udviklet
en særlig evne til at fortælle menneskelige skæbnefortællinger gennem thrillerens sprog, og især Profeten var en utrolig
intens beretning om en ung mands kamp
for at overleve i fængsel. Dheepan er også
intens, men denne gang kører Audiard intensiteten hjem på rutinen fra de to foregående film – og slutningen virker noget
malplaceret og bizar. Dheepan fik Guldpalmen i Cannes 2015 til manges overraskelse foran favoritterne Sauls søn og Carol.
pj.
[20] EDEN
Frankrig 2014
Instr: Mia Hansen-Løve Manus: Mia Hansen-Løve, Sven Hansen-Løve Medv: Félix
de Givry, Pauline Etienne, Vincent Ma-

8

Filmkatalog

caigne, Hugo Conzelmann Længde: 131
Prem: 17/9 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Filmen følger en fransk DJs karriere fra
1992 til 2013. Hovedpersonen Paul er bare 16 år, da han sammen med vennen
Stan skaber duoen Cheers. De skaber den
lyd og stil, som kendes som French
Touch. I første akt af filmen fra 1992-2001
går det godt med varme og tillid. Så sætter kulden ind, da Cheers går fra hinanden. Resten af filmen er præget af tidens
tand og musiksmagens forandring. Filmens styrke er dog den pulserende rytme, der gennemstrømmer miljøet, forener krop og musik i tidløs ekstase. Lydsporet citerer fra mere end 40 technosange og er man til det, bliver man bevæget
af filmens hyldest til trance og rytmisk
puls. Men trist bliver den til sidst, da festen synes at være forbi. Det er en film om
den forførende meningsløshed, som musik af den art kan skabe.
lg.
[21] EL CLUB
Chile 2015
Instr: Pablo Larraín Manus: Guillermo
Calderón, Pablo Larraín, Daniel Villalobos
Medv: Roberto Farías, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Marcelo Alonso Længde: 98
Prem: 29/10 2015 Format: DCP, dvd Udl:
Angel Films
Før Tom McCarthy lavede sin Spotlight
om det katolske cølibats besværlighed i
USA, havde Pablo Larraín allerede udforsket og belyst betændte katolske problematikker i den prisbelønnede El Club. Filmen handler om fire kun mildt bodfærdige, tidligere katolske patere sendt i diskret isolation og husarrest på en
klippepynt ved Chiles kyst med druk og
hundevæddeløb, bønner og havearbejde som lempelig straf for fortidens synder, under strikt opsyn af nonnen Monica,
ikke selv ganske uskyldsren. Til den lille
straffekoloni ankommer Fader Lazcano
og siden den tidligere messedreng Sardokan, der anklager pateren for overgreb. Da Lazcano forsvinder, dukker den
(selv)retfærdige Fader Garcia op for at
rense luften. Men begreberne ren og
uren, sort og hvidt, lys og mørke viser sig
at være mindre entydige end først antaget. Filmens scoop er, udover de glimrende skuespilpræstationer, den kontrast,
Larraín leger med mellem det simple liv i
kystbyen og det morads af amoral og etiske dilemmaer, der huses i det lille fængselspensionat og udenfor. Den fungerer
som en subtil parafrase på Chiles egen
traumatiske bagage fra juntaens tid, en
fortid der også spøger i byen. Helt fortjent
vandt filmen ved Berlinalen.
aj.
[22] FAMILIEN BÉLIER
LA FAMILLE BÉLIER. Frankrig 2014
Instr. og manus: Eric Lartigau Medv: Karin Viard, François Damiens, Louane Emera, Eric Elmosnino Længde: 104 Prem:
13/5 2015 Format: DCP, bd, dvd Udl:
Scanbox
Hjemme hos familien Bélier er den 16-åri-

Nye titler
ge Paula fuldstændig uundværlig. Hun er
nemlig den eneste, der ikke er døv. Hendes forældre og lillebror er dybt afhængige af Paula. Men da hendes musiklærer
pludselig hører hendes fantastiske sangstemme, opfordrer han hende til at deltage i en optagelsesprøve i Paris. Det kaster
Paula og hendes forældre ud i et svært
valg. For som 16-årig er Paula snart voksen, og skal hun så forfølge sin egen drøm
om at blive sangerinde, eller skal hun blive hjemme hos sin familie, som har meget svært ved at undvære hende?
Familien Bélier er en lille harmløs feel
good film om familien Bélier. Nogle scener er desværre så klichéfyldt, at de er
som taget ud af en Morten Korch-film.
Den satser stærkt på tilskuernes følelser
og undgår ikke strejf af sentimentalitet,
specielt i filmens slutning hvor Paula er til
optagelsesprøve på en prestigefyldt
sangskole i Paris.
pj.
[23] FLASKEPOST FRA P
Danmark 2016
Instr: Hanns Petter Moland Manus: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Johanne Louise
Schmidt, Signe A. Mannov Medv: Reilly
Længde: 112 Prem: 3/3 2016 Format:
Udl: Nordisk Film
Søskendeparret Samuel og Magdalena,
som er opvokset i en religiøs menighed i
Danmark, forsvinder pludseligt. Og på
Københavns Politigård dukker en otte år
gammel flaskepost op med et råb om
hjælp fra en dreng i fangenskab. Carl
Mørck og hans assistent Assad fra politiets Afdeling Q finder hurtigt ud af, at der
er en forbindelse mellem de to sager, og
det lykkes dem at grave sig ind i det religiøse samfund og komme på sporet af en
mand, der trækker et årelangt spor af
bortførelser og mord efter sig. Mord som
aldrig er blevet anmeldt, da han angiveligt hver gang bortfører to børn fra meget
religiøse familier, slår det ene barn ihjel
og kræver tavshed og en stor løsesum for
det andet. Tiden er knap, og i jagten på at
finde børnene før det er for sent må Carl
Mørck sande, at det at tro på noget er tæt
forbundet med livet og døden.
Selvom der sniger sig et par enkelte
tørre replikker ind med herligt satirisk bid,
er Flaskepost fra P mest optaget af at være
en hæsblæsende thriller, der kan få publikum til at holde vejret. Så glemmer man
måske også, at historien er ret tynd. pj.
[24] FLUGTEN TIL FRIHED
LOIN DES HOMMES. Frankrig 2014
Instr. og manus: David Oelhoffen Medv:
Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Barek, Vincent Martin Længde: 101 Prem:
28/5 2015 Format: DCP Udl:
41SHADOWS
Vi er i Algeriet i 1954, hvor Danu arbejder
som fransklærer i landsby. Han får til opgave at eskortere den lokale landsbybeboer Mohamed, som er anklaget for mord
på sin fætter, til den nærmeste domstol.
Undervejs bliver de to mænd tvunget til
at arbejde sammen, da de forfølges af arabiske ryttere, hævngerrige nybyggere og
bd = Blu-ray disc

oprørere. Der knyttes et bånd mellem de
to mænd, der kommer fra to vidt forskellige kulturer. Danu vil forhindre den
dødsdom, som han ved venter Mohamed, mens Mohamed selv resigneret er
indstillet på at overgive sig til myndigheder for at undgå at optrappe blodhævn.
Viggo Mortensen (Danu) og Reda Kateb
(Mohamed) spiller eminent overfor hinanden. Filmen er bygget på novellen Gæsten af Albert Camus fra 1957, og instruktøren peger selv på inspiration til filmen
fra westerngenren. Landskabet, det dramatiske samspil mellem hovedpersonerne sammen med den snigende nådesløse
og sataniske krig giver filmen sin egen
uforlignelige kvalitet.
lg.
[25] FÆGTEREN
MIEKKAILIJA, Finland-Estland 2015
Instr. og manus: Jacek Lusinski Medv:
Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Liisa Koppel, Lembit Ulfsak Længde: 106 Prem:
31/3 2016 Format: DC, bd Udl: Øst for Paradis
Den unge mand, Endel Nelis, ankommer
til en lille by i Estland i 1952 – på flugt fra
Ruslands hemmelige politi. Endel (Mart
Avandi) har taget et job som idrætslærer
på en skole i den lille estiske kystby Haapsalu. En af hans opgaver er at organisere
en frivillig idrætsforening for børnene på
skolen. Efter flere mislykkede forsøg med
andre sportsgrene begynder han at undervise børnene i fægtning. Det bringer
ham på kollisionskurs med skolens leder,
som begynder at grave i hans fortid.
Fægteren er en sympatisk film baseret
på virkelige hændelser. Desværre er de
enkelte konflikter og handlingsforløb
meget nemme at forudsige i dette traditionelle drama.
pj.

[26]

GERONIMO

Frankrig 2014
Instr. og manus: Tony Gatlif Medv: Céline Sallette, Rachid Yous, David Murgia,
Nailia Harzoune, Pierre Obradovic Længde: 105 Prem: 13/8 2015 Format: DCP
Udl: Øst for Paradis
Socialarbejderen Geronimo arbejder
stædigt og tappert – deraf hendes navn –
med at mægle i konflikterne mellem klaner med æreskodeks i St. Pierre-regionen
i Sydfrankrig. Da den tyrkiske pige Nil
flygter fra sit arrangerede ægteskab for at
være sammen med den sigøjner, som
hun elsker, er der lagt op til hårdt, ja nærmest umuligt arbejde for Geronimo som
den person, der skal forsøge at få de rivaliserende klaner til at acceptere de unges
valg af kærligheden frem for familiens
ære. Filmen er en West Side Story eller Romeo og Julie historie, som vi kender så
godt i forvejen – men filmen præsenterer
historien som en blanding af dansescener med hiphop, flamenco samt original
musik – skrevet af instruktøren selv. Billederne er smukke, tempoet højt og stilen
patetisk og båret af vrede over samfundets mangel på åbenhed, tolerance og respekt. Men det er meget enkelt og derfor
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lidt kedeligt, selvom der bliver råbt, danset og skreget af lidenskab.
lg.
[27] GULDKYSTEN
Danmark 2015
Instr: Daniel Dencik Manus: Daniel Dencik, Sara Isabella Jønsson Vedde Medv:
Jakob Oftebro, Danica Curcic, Anders
Heinrichsen, Adam Rohweder, Morten
Holst Længde: 115 Prem: 2/7 2015 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Året er 1836, og den unge botaniker Wulff
(1809-42) bliver sendt et år til Afrika af
den danske konge for at tilse arbejdet
med en kaffeplantage. Bag sig har han sit
livs store kærlighed, foran sig har han et
eventyr, der vil føre ham ind i ukendt land,
og som vil ændre hans unge liv for altid.
Slavehandlen er for længst ophørt ved de
danske handelsforter på Guldkysten,
men da Wulff oplever, at hans plantager
bliver hærget af de indfødte selv, føres
han på sporet af en større konspiration,
som viser sig at trække tråde helt ind i guvernementets inderste.
Daniel Denciks spillefilmdebut er uhyre ambitiøs, men desværre er det ikke helt
vellykket. Et dyrt udstyrsstykke er blevet
til en sær snegl af en film, der veksler mellem melodramatik og en overflod af mættede naturstemninger og pittoreske detaljer.
pj.
[28] HIL CÆSAR!
HAIL, CAESAR!. USA 2016
Instr: Matteo Garrone Manus: Edoardo
Medv: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Jonah Hill, Hail, Ralph
Fiennes, Christopher Lambert, Scarlett
Johansson, Frances McDormand Længde: 106 Prem: 18/2 2016 Format: bd, dvd
Udl: UIP
Hovedpersonen er Eddie Mannix, en
fixer. Hans job er at sørge for, at filmselskabet CapitolPictures’ image forbliver
glitrende og moralsk forsvarligt. Han babysittter de udsvævende skuespillere,
sender fordrukne stjerner på afvænning
og holder møder med diverse religiøse
overhoveder for at sikre sig, at den nye
film om Jesus Hail Caesar! Ikke kommer til
at støde nogen. Mannix kommer på overarbejde da sandalhelten Baird Whitlock
(George Clooney) bliver bortført af kommunistiske manuskriptforfattere, som
kræver løsepenge for ham. Hil Cæsar! er
Coen brødrenes drillesyge kærlighedserklæring til det gamle guldalder-Hollywood i 1950’erne: til vandballetter, westerns, dansefilm og sandalfilm. Der er kliché på kliché i denne nostalgiske tur i Hollywoods 50’er genrer. Med sin groteske
humor og sin selvironiske kærlighed til
filmkunsten forudsætter filmen dog et
vist filmhistorisk kendskab, som ikke kan
anses for alment. Det er en udpræget film
for nørder. Men den spækket med stjerneskuespillere, der morer sig kosteligt.
lg.
[29] HIMLEN OVER HAVANA
RETOUR À ITHAQUE, Frankrig 2015

Instr. og manus: Laurent Cantet Medv:
Isabel Santos, Jorge Perugorría, Fernando
Hechavarria, Néstor Jiménez Længde: 95
Prem: 7/1 2016 Format: DCP Udl: Filmbazar
På en terrasse i Havana mødes fem venner for at fejre en af dem er kommet tilbage efter 16 år i eksil. Den glade stemning langsomt ændrer sig til noget mere
alvorligt, da de begynder at diskutere fortiden. Spændingerne mellem vennerne
vokser, da det bliver klart for dem, at de,
der tog ud hele tiden ønskede at komme
hjem, og at de, der forblev i Cuba ønskede
at komme væk.
Cantet lavede i 2008 den mesterlige
Klassen. Himlen over Havanna er slet ikke
på samme niveau. Filmen er en sand
snakkefilm. De fem på terrassen, Amadeo, Aldo, Tania, Rafa og Eddy, er gamle
venner. I løbet af knap et døgn fejrer de,
at Amadeo er vendt tilbage til Cuba efter
16 år i eksil i Spanien. Det er langt fra et
glansbillede, der tegnes af Cuba i filmen.
Den er ikke nogen stor film og det kan
være svært at fastholde opmærksomheden i den vedvarende talestrøm, der dominerer fra start til slut.
pj.
[30] I DINE HÆNDER
Danmark 2015
Instr. og manus: Samanou A. Sahlstrøm
Medv: Lisa Carlehed, Peter Plaugborg, Johanna Wokalek, Kirsten Olesen Længde:
92 Prem: 21/5 2015 Format: DCP Udl:
Filmcompagniet
Maria er en ung og omsorgsfuld sygeplejerske, der længes efter frihed. Niels er en
uhelbredeligt syg patient, der gerne vil til
Schweiz for at begå assisteret selvmord.
Hverken hans mor eller bror vil hjælpe
ham på rejsen. Maria drager sammen
med Niels på en intens rejse, der bringer
dem tættere på hinanden, men også tættere på deres drømme.
For anden gang på kort tid er aktiv
dødshjælp temaet i en ny dansk spillefilm. Den franskfødte Sahlstrøm, som debuterer med denne film, viger ikke tilbage for tabuer og smerte, vi kommer helt
tæt på de følelsesmæssige processer
hvor Maria er skildret som en mere kompleks skikkelse end den forbitrede Niels. I
dine hænder er en slags kammerspil. Den
handler om retten til at vælge sin egen
død. Og sit eget liv. Det er modigt og med
til at gøre den til en på mange måder rørende og barsk film.
pj.
[31] I KÆLDEREN
IM KELLER. Østrig 2014
Instr. og manus: Ulrich Seidl Medv: Fritz
Lang (II), Alfreda Klebinger, Manfred Ellinger, Inge Ellinger Længde: 81 Prem: 8/4
2015 Format: DCP, bd Udl: Øst for Paradis
Den østrigske instruktør Ulrich Seidl linder på døren til sine landsmænds kældre.
I husenes dunkle underetager får beboerne afløb for deres bizarre hobbyer og
grænseoverskridende fantasier, i skjul for
omverdenens dømmende øjne. Nogle
bygger modeljernbaner eller spiller
bd = Blu-ray disc
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trommer. Andre samler på nazistiske relikvier, skydevåben og sexlegetøj.
Ulrich Seidls besøg i sine landsmænds
kældre er en udleverende undersøgelse
af alt det uacceptable og smålige i menneskets natur. Men det er også en kærlig
beretning om, hvor vigtigt privatlivet er.
Hans iscenesatte virkelighed om østrigske kældermennesker er grusom og absurd og vækker ubehagelige minder om
Fritzl-sagen. I kælderen er en dokumentarfilm instrueret på en sådan måde, at
Seidl næsten skaber sin egen form og
genre.
pj.
[32] IDEALISTEN
Danmark 2015
Instr: Christina Rosendahl Manus: Lars
Andersen, Simon Pasternak, Christina Rosendahl Medv: Peter Plaugborg, Søren
Malling, Jens Albinus, Henrik Birch, Thomas Bo Larsen, Arly Jover, Nikolaj Cederholm, Tammi Øst Længde: 114 Prem: 9/
4 2015 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Det tog journalisten Poul Brink (19532002) over 10 år at afdække sagen om et
flystyrt ved Thulebasen i 1968, der havde
en hemmelig storpolitisk baggrund. Flyet
var lastet med brintbomber, og de
mænd, der blev sat til at rydde op efter
ulykken, udviklede i årene efter oprydningsarbejdet følgesygdomme. Poul
Brink fra Østjyllands Radio fik 20 år senere
et tip og gik efter den store historie.
Sagen om 40 års dansk atompolitik formidles begavet og med fortællemæssigt
mod af Christina Rosendahl i denne politiske thriller, der lader filmen sætte
spørgsmålstegn såvel som udråbstegn.
Instruktøren har simpelthen lavet en
fremragende historisk spændingsfilm
om Thule-sagen. Filmen er en historie om
løgn og bedrag på højeste sted. Blandingen af rekonstruktion og arkivklip fungerer glimrende. Det er en vigtig og spændende danmarkshistorie, der bliver fortalt.
pj.
[33] IRRATIONAL MAN
USA 2015
Instr. og manus: Woody Allen Medv:
Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker Posey, Jamie Blackley Længde: 96 Prem:
13/8 2015 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Den livstrætte filosofiprofessor Abe
Lucas – fremragende spillet af Joaquin
Phoenix – lever i en verden, hvor intet
længere giver mening. Heller ikke de to
kvinder, der kredser om ham – den ældre
kollega Rita, der keder sig i et vaneægteskab og den unge mønsterstudent Jill,
som synes, at den alkoholiske og desillusionerede filosofilærer er langt mere
spændende end hendes unge kæreste.
Tilfældigt overhører Abe og Jill i en diner
en kvinde tale om en dommer i hendes
skilsmissesag, som favoriserer hendes
eksmand og som vil give ham forældremyndigheden over børnene. Denne sag
fænger Abe. Han vil skaffe verden af med
et dårligt og ondt menneske. Det gør han
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så og får derved livsgnisten tilbage. Det er
samme problematik som i Dostojevskijs
Forbrydelse og straf. Men det etiske
spørgsmål er der: må man tage livet af et
andet menneske for andre menneskers
skyld. Allen har lavet over 50 film, og ligesom mange af de andre er denne også en
moralitet. Hans film er altid vedkommende, velspillede, undertiden meget morsomme – det er denne dog ikke, men man
går fra biografen klogere på livet efter at
have set denne underfundige og meget
elegante film.
lg.
[34] JAMES WHITE
USA 2015
Instr. og manus: Josh Mond Medv: Christopher Abbott, Cynthia Nixon Længde:
95 Prem: 25/2 2016 Format: DCP Udl:
Reel Pictures
Ungkarlen James (Christopher Abbott),
som netop har netop mistet sin far, lever
et selvdestruktivt driverliv, indtil hans
mor, Gail (Cynthia Nixon), får konstateret
uhelbredelig kræft. James White, som er
instruktørens første spillefilm, er en lille,
intim film, et portræt af, hvordan livets tilfældigheder kan vende tilværelsen på
hovedet. Filmen forekommer fragmenteret, det håndholdte kamera er medvirkende til den pseudodokumentariske stil.
James White tilbyder ingen nemme svar
eller lykkelige slutninger, men viser i alle
dets nuancer en flig af livet, når det er
svært. En stærk debutfilm af instruktøren.
pj.
[35] JANIS: LITTLE GIRL BLUE
USA 2015
Instr: Amy Berg Medv: Janis Joplin
Længde: 103 Prem: 22/10 2015 Format:
DCP Udl: Camera Film
Efter Kurt Cobain og Amy Winehouse
kommer nu årets tredje portræt af en alt
for tidligt afgået musikprofil. Siden hun
døde af en overdosis heroin i 1970 – 27 år
gammel – har Janis Joplin været et ikon,
hvis sange til stadighed spilles i radioen.
Historien om hendes liv er ikke for alvor
omsat i film, men det råder den instruktøren Amy Berg nu bod på med en personlig, bevægende og meget tilbundsgående dokumentar, der ved hjælp af
fantastiske arkivoptagelser, interviews
og gamle breve kaster nyt lys over et
unikt sangtalent, hvis higen efter kærlighed og anerkendelse endte med at koste
hende livet. Undervejs giver hun naturligvis de bedste sange inklusive ’Piece of My
Heart’, ’Cry Baby’ og ’Me and Bobby McGee’.
Dokumentarfilmen om Janis Joplin
fortæller en gribende og seværdig historie om et uefterligneligt talent.
pj.
[36] JEG ER INGRID
JAG ÄR INGRID. Sverige 2015
Instr: Stig Björkman Manus: Stig Björkman, Dominika Daubenbüchel, Stina
Gardell Medv: Ingrid Bergman, Jeanine
Basinger, Pia Lindström, Isabella Rossellini, Isotta Rossellini, Roberto Rossellini, Liv
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Ullmann, Sigourney Weaver Længde:
114 Prem: 27/8 2015 Format: DCP Udl:
Miracle Film
Den 29. august i år ville en af verdens største skuespillerinder, Ingrid Bergman, være fyldt 100 år. Samtidig var der verdenspremiere på Stig Björkmans film Jeg er Ingrid. Resultatet er en enestående dokumentar om historien bag et af verdens
mest kendte ansigter med medvirken af
Ingrid Bergmans fire børn: Isabella, Roberto, Ingrid Rossellini og Pia Lindström.
Alicia Vikander er Ingrid Bergmans stemme. Jeg er Ingrid et intimt portræt og et fascinerende indblik bag facaden i en ung
svensk piges bemærkelsesværdige liv,
som skulle bevæge sig fra en stilfærdig
karriere i hjemlandet til international berømmelse og anerkendelse.
Filmen er lavet med stor hengivenhed
og beundring for en unik skikkelse. Et meget smukt arbejde er udført i sammenklipningen af news reels og privatoptagelser, så man kommer tæt ind på livet af både tidsatmosfære og hovedperson. Og
Alicia Vikander lægger diskret stemme til
teksterne fra Bergmans dagbøger og breve. Stig Björkman har lavet en smuk, sober og tankevækkende hyldest til Ingrid
Bergman men den er også på sin vis en
meget traditionel dokumentarfilm. pj.
[37] JIMMY’S HALL
JIMMY’S HALL. Storbritannien 2015
Instr: Ken Loach Manus: Paul Laverty
Medv: Barry Ward, Francis Magee, Aileen
Henry, Simone Kirby, Stella McGirl Længde: 109 Prem: 14/5 2015 Format: DCP
Udl: Øst for Paradis
Ken Loachs film, Jimmy’s Hall, er en livsfrise over en autentisk skikkelse i Irlands historie. Nemlig Jimmy Gralton, der i
1920’erne og igen i 1930’erne forsøgte at
åbne en dansehal i landsbyen County Leitim i et land på randen af borgerkrig og
depression.
Ken Loach erklærede, da filmen Jimmy’s Hall havde premiere på Cannes Festivalen, at den stille, men relativt store
produktion ville blive hans sidste arbejde.
Jimmy’s Hall er fuld af vemod og varme
farver, en film om småkårsfolks stræben
efter frihed og retfærdighed. Det er en
smuk og renfærdig afsked.
pj.
[38] KOLLEKTIVET
Danmark 2016
Instr: Thomas Vinterberg Manus: Tobias
Lindholm, Thomas Vinterberg Medv: Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Fares Fares,
Julie Agnete Vang, Lars Ranthe Længde:
112 Prem: 14/1 2016 Format: DCP Udl:
Nordisk Film
1970erne var kollektivernes guldalder.
Idéen om et fællesskab, der forener utopi
og praktik, var ikke længere forbeholdt
modkulturens fortropper; i to årtier var
storfamilien et virkeliggjort alternativ til
den borgerlige livsform. Erik (arkitekt) arver efter sin far en herskabsvilla, som han
finder for stor og vil sælge. Anna, hans kone (feteret nyhedsoplæser på tv-avisen)
bd = Blu-ray disc

mener derimod, at mennesker bliver små
af at bo småt, og at de sammen med en
masse andre ”spændende mennesker” i
huset kunne deles om pligterne og dyrke
et intellektuelt og fysisk fællesskab. Erik
indvilliger. I denne ramme udspiller sig et
drama om fællesskabets grænser, der falder i to akter: et gyldent blomstrende
”før” fokuseret på kollektivet og et stille
forvitrende ”efter”, et studie i, hvad tabet
af kærlighed gør ved et menneske. Historien ses delvis gennem den stille teenagedatter Frejas øjne; hun er filmens
egentlige sympatipunkt, det halvvoksne
uerfarne sårbare individ, der lider fortræd
under alle de gode viljer.
pæ.
[39] KRIGEN
Danmark 2015
Instr. og manus: Tobias Lindholm Medv:
Søren Malling, Charlotte Munck, Dar Salim, Dulfi Al-Jabouri, Petrine Agger Længde: 115 Prem: 10/9 2015 Format: DCP
Udl: Nordisk Film
Vi er i krigen i Afghanistan, hvor kompagnichef Claus, som er en virkelig god soldat, kommer i et dilemma, hvor han skal
træffe et valg. Hvilket må man selv se i filmen, som i første del er et nærmest dokumentarisk filmet krigsdrama, hvor det
står en ganske klart, at krig er en beskidt
affære, der ofte vil stille mennesker i situationer, hvor der skal træffes valg, som
kan få fatale konsekvenser. Det sker også
her i filmen. Claus forsøger at redde sine
mænd og gøre det rigtige, men snart ankommer folk fra auditørkorpset, og Claus
sendes hjem til en retssag og tiltale for
drab på 8 civile. Anden del af filmen er et
nervepirrende retssalsdrama, hvor problematikken er: Skal Claus fortælle sandheden i retten og tage sin straf, eller skal
han lyve og leve resten af livet med skylden? Det er en meget væsentlig film om
krig og krigens omkostninger. Vi møder
også Claus kone, der forsøger at få tilværelsen med tre børn uden mand til at fungere. Det er vedkommende og ubehageligt. Det er en meget, meget god film, som
desværre ikke vandt en Oscar for bedste
udenlandske ikke engelsksprogede film.
Tobias Lindholm er præcis og fremragende som instruktør og Pilou Asbæk i rollen
som den martrede Claus, får en til at forstå, hvad krig kan gøre ved mennesker.
lg.
[40] KROP & SJÆL
CIALO, Polen 2015
Instr: Malgorzata Szumowska Manus:
Michal Englert, Malgorzata Szumowska
Medv: Janusz Gajos, Maja Ostaszewska,
Justyna Suwala, Ewa Dalkowska Længde: 90 Prem: 21/1 2016 Format: DCP Udl:
Reel Pictures
I Krop og sjæl følger vi en livstræt drabschef, der hutler sig gennem en rutinepræget hverdag. Hans datter Olga er spiseforstyrret som en reaktion på morens nylige
død. Derfor sender faren Olga hen på en
psykiatrisk afdeling, hvor den unge særling Anna arbejder. Anna har en noget anderledes tilgang til sorgbearbejdning, for
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hun er nemlig – ifølge sig selv – i stand til
at kommunikere med de døde. Derfor
kan hun sætte Olga i kontakt med sin mor.
Og pludselig får Olgas far øjnene op for,
at der måske er mere mellem himmel og
jord.
Den polske instruktør Malgorzata Szumowska (f. 1973) har gjort sig bemærket
i sit hjemland ved at lave film om kontroversielle emner, bl.a. en film om homoseksuelle præsters situation i filmen In the
Name of …(2013). I Danmark har vi haft
lejlighed til at se hendes film Elles fra 2011
med Juliette Binoche i hovedrollen. Denne gang har hun har i hvert fald søgt det
kontroversielle. Filmen er et spøjst komediedrama, men som filmen skrider frem
begynder man dog at tabe interessen for
personerne. Den vandt en Sølvbjørn ved
Berlin Festivalen i 2015.
pj.
[41] KVINDEN I GULD
WOMAN IN GOLD. USA 2015
Instr: Simon Curtis Manus: Alexi Kaye
Campbell, E. Randol Schoenberg, Maria
Altmann Medv: Helen Mirren, Ryan
Reynolds, Daniel Brühl, Katie Holmes,
Charles Dance Længde: 109 Prem: 29/10
2015 Format: DCP,bd, dvd Udl: Scanbox
Maria Altmann (Helen Mirren) er en jødisk
kvinde, som kæmper for at genvinde sin
retmæssige arv og sin familiens ære. Hun
levede fra 1916 til 2011 og blev 94 år gammel. Altmannfamilien var bl.a. kendte for
deres store kunstsamling. 60 år efter Maria flygtede fra Wien under 2. Verdenskrig, rejser hun ud for at hente de kunstskatte hjem, som nazisterne stjal fra Altmann-familien – heriblandt Gustav
Klimts berømte maleri ’Portræt af Adele
Bloch-Bauer I’. Maria Altmann var niece til
Adele Bloch-Bauer. Sammen med den
uerfarne advokat Randy Schoenberg
(Ryan Reynolds), som er barnebarn af
komponisten Arnold Schönberg, starter
Maria en sensationel juridisk kampagne,
der bringer dem helt ind i magtcentret af
det østrigske etablissement og USAs Højesteret.
Kvinden i guld fortæller denne historie
fra det virkelige liv ganske medrivende.
Samspillet mellem Ryan Reynolds og Helen Mirren fungerer glimrende og gør filmem ganske seværdig og bevægende. 
pj.
[42] KVINDER I FOR STORE
HERRESKJORTER
KVINNER I FOR STORE HERRESKJORTER.
Norge 2015
Instr: Yngvild Sve Flikke Manus: Yngvild
Sve Flikke efter Gunnhild Øyehaugs roman Vente blinke (2008) Medv: Inga Ibsdotter Lilleaas, Hallvard Holmen, Henriette Steenstrup, Anne Krigsvoll Længde:
106 Prem: 14/1 2016 Format: DCP, bd
Udl: Øst for Paradis
Man følger tre kvinder i hver sin fase af livet. Hovedpersonen, den lidt forknytte
litteraturstuderende Sigrid bliver hovedkulds forelsket i den tyve år ældre Kåre
Tryvle, succesforfatter i midtvejskrise. Det
er et skelsættende møde, hvor de finder

sig selv mere end hinanden. Trine er en
performancekunstner som har valgt karrieren frem for børn, og derfor passer det
svært dårligt at hun pludselig er gravid
med en fraværende kurator. Heldigvis
møder hun trælastarbejderen Agnes, forfatter med skriveblokering på fyrretyvende år, og som frygter at hun snart skal dø
og derfor planlægger at kontakte sin
bortadopterede søn. En ting har de tre
kvinder til fælles: de famler i blinde i en
nærmest desperat jagt efter at finde lykken - og sig selv.
Dette norske feministiske komediedrama er momentvis så morsom, at den
forfører og rammer plet. Det er en sød
film. Den har en mild ironi, der fungerer i
både replikker og karaktertegning. Filmens styrke er dens leg med klichéerne,
dens svaghed er i sidste ende at den ikke
rigtig har nok at tilbyde tilskueren og føles derfor for tynd i længden.
pj.
[43] LAMMET
LAMB. Etiopien-Frankrig 2015
Instr: Yared Zeleke Manus: Edoardo
Medv: Rediat Amare, Kidist Siyum, Welela
Assefa, Rahel Teshome Længde: 94
Prem: 3/3 2016 Format: DCP, bd Udl: Øst
for Paradis
Det er noget så sjældent som en etiopisk
film. Vi møder drengen Ephraim, der er
alene med lammet Chuni, da moderen er
død og faderen er taget til byen for at arbejde. Han er nu alene tilbage med en
dum traditionel onkel, som synes hans
lam skal slagtes, en kusine, der ikke vil indgå i et arrangeret ægteskab samt en bedstemor, der holder hånden over de to unge. Lyder det banalt, måske lidt kedeligt?
Det er jo et eventyr, hvor der er gode og
onde kræfter samt hjælpere og modstandere. Men smukt er det at følge Ephraim
og lammet i den etiopiske natur. Vi lærer
hverdagslivet i Etiopien at kende, ikke set
med realismens briller, men gennem
eventyrets prisme. Det er nok mest en
film til børn, men er man til eventyr og fortællinger fra andre dele af verden end
den skandinaviske og europæiske er
Lammet et smuk bud.
lg.
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de personlige problemer, der er så store
og altoverskyggende for de fleste i et
land, hvor man er så privilegeret at have
tid og plads til det. Det kan ligne en forfærdelig omgang navlepilleri, men netop
derfor er filmen en realistisk og velfungerende sædekomedie om det helt almindelige besværlige danske samliv.
pj.
[45] LOUDER THAN BOMBS
Norge 2015
Instr: Joachim Trier Manus: Eskil Vogt,
Joachim Trier Medv: Gabriel Byrne, Devin
Druid, Isabelle Huppert, Jesse Eisenberg,
David Strathairn Længde: 105 Prem: 3/
12 2015 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Tre år efter hændelsen kæmper far Gene
(Gabriel Byrne) og sønnerne Jonah og
Conrad (Jesse Eisenberg, Devin Druid)
stadig med sorgen over moderen, krigsfotografen Isabelles (Isabelle Huppert)
død. Hendes kollega Richard (David
Strathairn) planlægger en retrospektiv
udstilling af hendes berømte billeder og
vil afsløre, at Isabelles død var selvmord,
hvad Conrad, den yngste søn, er uvidende om. Det bliver startskuddet til en filmisk analyse af en verden, hvor fiktion og
virkelighed blandes helt ned i detaljen, fx
figurernes erindringer, der bliver til fiktive
fortællinger i filmen, eller fiktive fortællinger i det filmiske univers, hvor hovedpersonerne pludselig bliver aktører. Det er
en subtil leg med billedmediet og tilskuerens forventninger, men også en effektiv fortælleteknik, der afslører de dybe
konflikter, fortrængninger og hemmeligheder, der dominerer hovedpersonernes
liv i dette unikke familieportræt. Dermed
vises der også hen til titlen, der er hentet
fra et gammelt album med post-punkgruppen The Smiths, for hvad lyder
egentlig højere end bomber? Tavshed?
Louder Than Bombs er Joachim (Reprise;
Oslo 31.august) Triers første amerikanske
film, hvor han forsøger at forsætte den
stemningsfyldte ’beskidte formalisme’,
som han selv kalder sit film-eksperimentelle formsprog. Den er måske ikke helt så
vellykket som hans norske film, men både
begavet og udfordrende og et must for
enhver filmbuff.
aj.

[44] LANG HISTORIE KORT
Danmark 2015
Instr: May el-Toukhy Manus: May elToukhy, Maren Louise Käehne Medv: Mille Hoffmeyer Lehfeldt, Jens Albinus. Trine
Dyrholm, Danica Curcic, Peter Gantzler
Længde: 100 Prem: 7/5 2015 Format:
DCP Udl: Filmcompagniet

[46] LYSETS NOSTALGI
NOSTALGIA DE LA LUZ. Chile-Frankrig
2010
Instr. og manus: Patricio Guzmán Længde: 90 Prem: 10/12 2015 Format: DCP
Udl: Øst for Paradis

Lang historie kort er historien om Ellen og
hendes venner og deres mere eller mindre selvforskyldt komplicerede kærlighedsliv og længsel efter romantisk forløsning. Historien er et sammendrag af tre
års kærlighedsmæssige højde- og lavpunkter i vennernes liv og fortælles i otte
kapitler gennem otte fester. En skøn
gruppe venner, der alle slås med forestillingen om det perfekte parforhold og revurdere deres syn på, hvad ægte kærlighed er.
Lang historie kort er helt fokuseret på

Dette er en såkaldt dokumentarfilm – og
dog så alligevel ikke. I Aatacama-ørkenen
i Chile ser astronomer fra hele verden ind
i kosmos for at observere stjernerne og
forsøge at finde oprindelsen på liv. På jorden i den hede ørken søger nulevende
Chilenere efter skeletter af mennesker
dræbt og forsvundet under Pinochet-diktaturets rædselsregime. Det er svært at
genrebestemme filmen, for den vil så meget. Den er på én gang en æstetisk oplevelse, men samtidig også fyldt med harme, ja raseri over Pinochetstyrets gru-

bd = Blu-ray disc
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somheder. Den chilenske instruktør Patricio Guzmán har meget på hjerte. Han har
lavet en lignende film Perlemorsknappen
med samme budskab: vi er alle dybt forbundne med vores omgivelser, fortiden
er forbundet med nutiden, som vi ikke
forstår til bunds. Den er nemlig også fortolkninger – ikke bare af fortiden, men
også af virkeligheden, hvis man da kan tale om noget sådant i en Guzmán film. Det
er sansemættet poesi, som nogle vil elske
for skønhed og sammenhæng, mens andre vil løbe skrigende bort fra dette epos,
som sågar også påstår, at det er videnskab. Så er man advaret.
lg.
[47] MACBETH
Storbritannien 2015
Instr: Justin Kurzel Manus: Jacob
Koskoff, Michael Lesslie, Todd Louiso efter skuespil af William Shakespeare
Medv: Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis, Elizabeth Debicki
Længde: 113 Prem: 17/12 2015 Format:
DCP Udl: Filmcompagniet
Shakespeares drama fra 1611 har ligget til
grund for en hel del filmatiseringer. Mest
kendt er nok Orson Wells fra 1948, Kurosawas fra 1957 og Polanskis fra 1971. Selvom der i selve skuespillet er masser af billeder, så er det teksten, der bærer dramaet om den egentlig gode hersker Macbeth, der forføres til magt både af over
naturlige magter og sin kone, så han forvandles til en dræbermaskine, der til sidst
mister alt i sin magtbrynde. Den australske instruktør Justin Kurzel har skaffet sig
et stjernepar i de bærende roller. Michael
Fassbender og Marie Cotillard, der ser forrygende ud og siger replikkerne, så man
gruer. Justin Kurzels filmatisering af Macbeth er både naturalistisk, virker ved det
han forstår ved autencitet og forsøger at
fortolke stykket psykologisk. Alt det man
i selve Shakespeares tekst hører i billeder,
ser man i voldsomme scener i filmen. Derfor bliver denne filmatisering aldrig til det
tragiske skæbnedrama, selve skuespilteksten fremstiller.
lg.
[48] MANDARINER
MANDARIINID. Georgien 2013
Instr. og manus: Zaza Urushadze Medv:
Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakashidze, Misha Meskhi Længde: 87
Prem: 11/6 2015 Format: DCP, dvd Udl:
Miracle Film
Mandariner udspiller sig i efteråret 1992 i
den georgiske Kaukasusprovins Abkhasien, der forsøger at løsrive sig fra Georgien. Krigen nærmer sig, og de fleste er flygtet. Dog ikke den aldrende estiske snedker Ivo, der er blevet tilbage for at hjælpe
sin nabo Margus med mandarinhøsten.
En dag finder de en hårdt såret kaukasisk
soldat Ahmed, hvis liv de bliver nødt til at
redde. En anden - dog georgisk soldat Niko viser sig også at kunne overleve ved
deres hjælp. Nu er der altså to fjender under samme tag, som begge mener, at de
bør dræbe den anden. I løbet af et stykke
tid bliver de fire faktisk en slags familie og
forstår, at også fjender er medmenne-
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sker. Det er en smuk og rolig film med et
rørende budskab. De spilles fint og vedkommende i denne humanistiske krigsfilm, der blev Oscarnomineret. Det er en
smuk og nærmest meditativ film, der griber en om hjertet.
lg.
[49] MARIES HISTORIE
MARIE HEURTIN. Frankrig 2014
Instr. og manus: Jean-Pierre Améris
Medv: Ariana Rivoire, Isabelle Carré, Brigitte Catillon, Noémie Churlet Længde:
95 Prem: 6/8 2015 Format: DCP, dvd Udl:
Filmbazar
Marie Heurtin er 14 år og både blind og
døv. Lægerne stempler hende som dum,
men Maries far kan ikke bære tanken om
at sende sin datter på galeanstalt. Han får
kontakt til et kloster, hvor den unge søster Marguerite tager Marie ind. Marguerite vil gøre alt, hvad der står i hendes
magt, for at få hul igennem til Marie og få
hende til at kommunikere med omverdenen.
Marie Heurtin er en virkelig person, der
levede fra 1885 til 1921. Den døve, men
ikke blinde debutant Ariana Rivoire er imponerende som den udtryksfulde Marie,
og Isabelle Carré har også et rørende register i sit levende ansigt. Der er ikke én
falsk tone i skildringen af den blinde og
døvstumme pige. Man forlader biografen
rørt og med en stor beundring for Søster
Marguerita der, i modsætning til de fleste
andre, ikke bare var ligeglad – og dermed
bevidst om, hvor stor en forskel et enkelt
menneske kan gøre. Maries historie kan
minde om Francois Truffauts smukke film
Den vilde dreng (1970).
pj.
[50] MARSHLAND
LA ISLA MÍNIMA. Spanien 2014
Instr: Alberto Rodríguez Manus: Rafael
Cobos, Alberto Rodríguez Medv: Javier
Gutiérrez, Raúl Arévalo, María Varod, Perico Cervantes Længde: 105 Prem: 30/7
2015 Format: DCP Udl: 41SHADOWS
Året er 1980, og stedet er det politisk
ustabile Spanien. To kriminalbetjente,
Juan og Pedro, sendes fra Madrid til Andalusien for at efterforske to teenagesøstres forsvinden. De lokale indbyggere
synes ligeglade med sagen, og efterhånden som betjentene afdækker flere mord,
der passer ind i mønsteret, begynder provinsbyens sande ansigt at tone frem.
Marshland er ond og effektivt underholdende, og samtidig føler man ikke, at
man slipper for let. Der sidder stadig uforløst råd tilbage og nager, når filmen er
slut. Filmen er langt mere end en spansk
specialitet; det er en begsort, universelt
fascinerende film om krakelerede sjæle i
allemandsland.
pj.
[51] MEDITERRANEA
Italien 2014
Instr. og manus: Jonas Carpignano
Medv: Koudous Seihon, Alassane Sy,
Adam Gnegne, Mary Elizabeth Innocence, Pio Amato Længde: 113 Prem: 15/10
2015 Format: DCP Udl: Øst for Paradis
bd = Blu-ray disc

I deres søgen efter et bedre liv rejser Ayiva
og hans bedste ven, Abas, gennem ørkenen I Burkina Faso og krydser havet for at
nå til Syditalien. Men da de ankommer til
byen Rosarno bliver de mødt af barske
udfordringer, som slet ikke stemmer
overens med de forventninger, som romantiserende Facebook-billeder havde
givet dem. Et angreb på byens afrikanske
indvandrere udvikler sig til et alvorligt
oprør, som skaber vidt forskellige fremtidsudsigter for de to venner.
Mediterranea er en aktuel film om immigranter fra Afrika til Europa. Den giver
bådflygtninge et menneskeligt ansigt.
Den fortæller overbevisende en vigtig historie, som fortjener at blive set.
pj.
[52] MENNESKER BLIVER SPIST
Danmark 2015
Instr. og manus: Erik Clausen Medv: Erik
Clausen, Bodil Jørgensen, Lærke Winther
Andersen, Rasmus Botoft, Leif Sylvester,
Nicolas Bro, Charlotte Fich, Steen Stig
Lommer, Helle Ryslinge Længde: 104
Prem: 26/2 2015 Format: DCP Udl: Nordisk Film
Titlen på filmen er hentet fra en John Mogensen sang, som filmens hovedperson
Herluf holder meget af. Herluf er mekaniker og gift med Ingelise, der har indledt
en affære med en kollega. Pludselig begynder Herluf at glemme ting, og han laver en alvorlig fejl på det bilværksted,
hvor han arbejder. En dag kommer han ikke hjem. Han er havnet i Polen – selvfølgelig som følge af en fejltagelse forårsaget af et demensanfald. Det er en rigtig
Erik Clausen film, hvor han da også selv
spiller rollen som Herluf. I filmen er der
varme og sympati for de små hverdagsmennesker, som forsøger at skabe sig en
antagelig tilværelse. Bodil Jørgensen, der
spiller Ingelise, er på sit bedste og meget
rørende og autentisk med ægte nærvær.
Ellers er der mange klichéer og tåkrummende scener i filmen, hvor alting bliver
skåret ud i pap. Men alligevel fatter man
sympati for disse mennesker, som alle på
hver deres måde bliver spist af tilværelsen. Måske handler filmen om at blive
gammel, og det er der jo ikke meget at
gøre ved.
lg.
[53] MIN MOR
MIA MADRE, Italien 2015
Instr. og manus: Nanni Moretti Medv:
Margherita Buy, Nanni Moretti John Turturro, Giulia Lazzarini Længde: 106
Prem: 25/12 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Fjorten år efter han vandt Guldpalmerne
for Sønnens værelse (2001) vender Nanni
Moretti tilbage til det seriøst gribende familiedrama. I sine vægtigste værker, Min
søns værelse (2001) og Min mor (2015), har
han døden som hovedmotiv. I Min søns
værelse spiller Nanni Moretti selv hovedrollen som psykiateren, der må opgive sin
praksis, da hans halvvoksne søn omkommer.
Og Min mor har igen en hovedperson,
der i dødens umiddelbare nærvær ople-
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ver en livskrise. Her er det en midaldrende
kvinde, filminstruktøren Margherita, hvis
mor ligger alvorligt syg på hospitalet,
mens hun selv er travlt optaget af at optage en socialrealistisk film om strejkende fabriksarbejdere. Hendes bror (spillet
af Moretti selv) foregår hende med et
skyldgivende godt eksempel med sin
mere helhjertede patientomsorg. Morettis mor var døende, da han indspillede sin
forrige film Habemus Papam fra 2011. Det
personlige drama i Min mor står stærkt
med Moretti selv i rollen som Margheritas
stilfærdige bror og fint spil fra moren (Giulia Lazzarini) og datteren Livia (Beatrice
Mancini). Man får på rørende vis følelsen
af en rigtig familie, med alt hvad dertil hører af kærlighed, konflikter og oprigtighed. Sideløbende tilbyder Margheritas
arbejdsliv et helt andet tempo og andre
kampe, frem for alt da filmens amerikanske stjerne Barry (John Turturro) dukker
op. John Turturro yder en pragtuld og vittig præstation.
Min mor handler inderst inde om tabet.
Margheritas tab af ægtemand, tab af kæreste, afstand til datteren, tab af kontrollen med filmen, tab af virkelighed. Min
mor anbefales filmklubberne.
pj.
[54] MIN NYE VENINDE
UNE NOUVELLE AMIE. Frankrig 2014
Instr. og manus: François Ozon Medv:
Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël
Personnaz, Isild Le Besco Længde: 105
Prem: 4/6 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Den franske instruktør Francois Ozon synes at være inde i en stime, hvor kønsidentitet udforskes. Vi har set ”Selv i de
bedste hjem” og ”Ung og smuk” på det
seneste. Her i filmen introduceres vi til
Claire, der efter sin bedste veninde Lauras
død, lover at tage sig af hendes mand David og deres lille barn Lucie. Der venter
hende noget af en overraskelse, da det viser sig, at David er den nye veninde Virginia. Dette møde mellem den ”pæne” Claire og den ”farlige” David/Virginia er filmens væsentlige indre omdrejningspunkt. Mødet åbner for noget uforløst i
Claire. Er filmen så en psykologisk thriller
a la Hitchcock, eller er den snarere Chabrol parret med Almodóvar? Den er lidt af
hver. Interessant og intelligent lavet, men
melodramaet lurer lige om hjørnet. Dog
er blikkene i filmen spændende, ligesom
Anaïs Demoustier er rørende, rødkindet
og ægte som Claire. Filmen bygger på en
roman af Ruth Rendell, som jo skrev krimier. Det skal man dog ikke vente, at denne film er.
lg.
[55] MOD NATUREN
MOT NATUREN. Norge 2014
Instr. og manus: Ole Giæver, Marte Vold
Medv: Ole Giæver, Marte Magnusdotter
Solem, Sivert Giæver Solem, Rebekka Nystabakk, Elln Birgitte Winther, Per Kjerstad
Længde: 80 Prem: 26/3 2015 Format:
DCP, dvd Udl: Øst for Paradis
Martin er en norsk gennemsnitsmand
midt i 30erne. Han tager alene på week-

endtur i de norske fjelde, hvor han kan
fundere over sit liv, mens han løber i naturen. Filmen er både skrevet af, instrueret af og spillet af Ole Glæver, så vi har altså at gøre med det, man kalder autofiktion. Vi er inde i hovedet på Martin og følger i en voice-over som en slags stream of
consciousness alle de tanker og spørgsmål, som Martin stiller sig, mens han løber
i naturen. Han stiller sig spørgsmål som:
skal jeg lade mig skille? Er livet værd at leve? Hvilket slags menneske er jeg egentlig? Filmen fortælles med varme og humor, hvilket også er nødvendigt, da det
faktisk er et patetisk projekt. Filmens titel
Imod naturen er måske ironisk. Martin
tror, han har styr på naturen, altså den
norske, som han løber i, men hvad med
hans egen? Filmen minder noget om Force Majeure (2014), der også satte manderollen til debat. Den lægger ikke så meget
op til debat som den, men der er dejlige
billeder fra den norske natur. Og mange
vil nok kunne genkende sig selv i Martins
tanker.
lg.
[56] MOMMY
Canada 2014
Instr. og manus: Xavier Dolan Medv: Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Suzanne
Clément, Patrick Huard Længde: 139
Prem: 1/4 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Handlingen er henlagt til en nær fremtid,
hvor regeringen i Quebec har besluttet,
at besværlige børn er forældrenes eget
ansvar. Derfor må Diane hente sin ADHD
søn Steve på en institution, hvor han har
sat ild til kantinen. Mor og søn elsker hinanden, men skændes og slås mange gange i dagens løb. Det lykkes først at skabe
en slags livsform, da naboen Kyla påtager
sig at hjemmeundervise Steve. De tre finder sammen i en slags familie, hvor Steve
er både baby og manden i huset. De er alle tre forelsket i hinanden – ingen andre
kan holde dem ud. Den unge instruktør
Xavier Dolan (26 år), hvis femte film dette
er, bruger dette tema igen og igen. Moderbindingen er temaet. Mor og søn har
et nærmest klaustrofobisk forhold, og det
illustrerer Dolan ved at holde filmen i 1:1beskæring. Der er sorte bjælker på hver side, der holder billedet inde og som gør
det umuligt for tilskueren at lade blikket
vandre væk. Det guider os, og det holder
os fanget på både godt og ondt. Moderen, der spilles af Anne Dorval er kærlig,
proletarhvæsende og sexet, og sønnen
spilles af Antoine-Olivier Pilon så indlevet, at man enten står af eller overgiver
sig.
pæ.

MÅNEN OVER
KIRSEBÆRTRÆERNE

[57]

An, Japan 2015
Instr. og manus: Naomi Kawase Medv:
Kirin Kiki, Masatoshi Nagase Længde:113
Prem: 28/4 2016 Format: DCP Udl: Miracle Film
Sentaro (Nagase) driver en lille bagerbutik, der serverer kager med sødt bønnefyld. Kagerne er meget populære i områbd = Blu-ray disc
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det, men en ældre dame, Tokue (Kirin Kiki) er ikke helt så imponeret. Hun kan lave
dem meget bedre og tilbyder sin hjælp.
Sentaro indser hurtigt, at hun er gudsbenådet og den lille forretning blomstrer.
Med tiden åbner de også op for de hemmeligheder, de hver især gemmer i deres
hjerter.
Månen over kirsebærtræerne er en seværdig japansk feel good film med fine
skuespilpræstationer. Sentaro og Tokue
og en japansk skolepige, som har problemer med sin mor, er randeksistenser i det
japanske samfund. De finder sammen i
kunsten at lave bønnefyld. Filmen er fortalt i et stille og roligt tempo. Den blev i
hendes hjemland en lille kassesucces. Det
er instruktørens (f. 1969) første film der
bliver vist i danske biografer.
pj.
[58] NATTERGALEN
YE YING – LE PROMENEUR D’OISEAU.
Kina 2013
Instr. og manus: Philippe Muyl Medv:
Xin Yi Yang, Baotian Li, Xiaoran Li, Hao Qin
Længde: 100 Prem: 5/2 2015 Format:
DCP, dvd Udl: Filmbazar
Den kinesiske bedstefar Zhigen skal passe sit barnebarn Renxing i nogle dage, og
tager hende med tilbage til sin barndomslandsby. Med sig på turen har han
en nattergal, som har været hans eneste
følgesvend, siden hans kone døde for
over 20 år siden. Turen bliver et møde
mellem to generationer. I starten er de to
et umage par, men lige så stille begynder
de at nærme sig hinanden og opnå en
gensidig forståelse.
I Nattergalen modstilles demonstrativt
det hektiske, udvendige karriereliv i storbyen og det rolige, daglige liv på landet.
Der er mange smukt postkort-filmede
scener fra det kinesiske landskab, men
den er lidt nuttet og der er for meget sødme til at man for alvor interesserer sig for
de to hovedpersoner, bedstefaderen og
hans barnebarn.
pj.
[59] NØGLE HUS SPEJL
Danmark 2015
Instr: Michael Noer Manus: Anders
Frithiof August, Anders Frithiof August,
Michael Noer Medv: Ghita Nørby, Sven
Wollter, Trine Pallesen, Jens Brenaa
Længde: 91 Prem: 19/11 2015 Format:
DCP Udl: Nordisk Film
Lily er flyttet på plejehjem sammen med
Max, som hun har været gift med det meste af livet. Han har mistet førligheden og
er medtaget af en serie hjerneblødninger. Hun har stadig masser af livskraft, og
da en livsglad svensk herre flytter ind på
naboværelset, falder hun for hans charme. Forholdet misbilliges af personalet
og familien. Men Lilys egentlige problemer dukker først op, da hun får problemer
med hukommelsen og ved en undersøgelse til sidst skal gentage de tre ord, som
indledte samtalen, og som er filmens titel.
Filmens styrke er et fint nænsomt spil –
især af Ghita Nørby med sine mimiske antydninger og præcise betoninger, der gør
dette kammerspil bevægende. Vi lever
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længere, og det giver nye levemåder. Filmens tema er livets udgang, og hvordan
mennesker håndterer det. Det er egentlig
en historie i mol, men den retter sig op og
finder en solrig udgang.
pæ.
[60] PARÍS OF THE NORTH
PARÍS NORÐURSINS. Island 2014
Instr: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson Manus: Huldar Breiðfjörð Medv: Björn
Thors, Helgi Björnsson, Nanna Kristín
Magnúsdóttir Længde: 98 Prem: 11/6
2015 Format: DCP Udl: 41SHADOWS
Vi er på Island, hvor Hugi er flygtet fra
Reykjaviks barer til et lærerjob en lille
flække med under 200 indbyggere, hvor
alle kender alle. Hugi er en knudemand af
meget få ord, og ligesom så mange andre
mænd med indre dæmoner løber han for
at komme tæt på sig selv eller måske for
at komme væk. Da hans far kommer på et
uvelkomment besøg, viser det sig, at der
ikke er plads til begge i den lille by. Hvorfor må man selv se. Filmens titel er helt
ironisk, men den passer meget godt til
denne lidt skæve film. Vi er både inde i hovedet på Hugi og oplever alt med ham,
men samtidig er vi på fjeldet Thorfinnur,
fra hvis top vi kigger ned på de små mennesker, der løber rundt med deres knuder. Det er en slags komedie med en særegen humor. Det smukke barske islandske landskab, tavsheden, pauserne og filmens langsomme tempo vil nok kede
nogen, men selvom historien er banal, er
det alligevel et stilfærdigt drama, som
man kan få sympati for.
lg.

PAWN SACRIFICE – SIDSTE
TRÆK

[61]

PAWN SACRIFICE. USA 2014
Instr: Edward Zwick Manus: Steven
Knight, Stephen J. Rivele, Christopher
Wilkinson Medv: Liev Schreiber, Tobey
Maguire, Peter Sarsgaard, Robin Weigert
Længde: 115 Prem: 17/9 2015 Format:
DCP Udl: Filmcompagniet
Bobby Fischers (1943-2008), er et skakgeni, der fra en tidlig alder udfolder sit enorme talent. Filmen beskriver hans udvikling og indre kampe. Den lægger op til og
følger hans VM-kamp mod den russiske
skaklegende Boris Spasskij i Reykjavik i
1972. Bobby Fischers (Maguire) kamp
mod Boris Spasskij (Schreiber) blev et
storpolitisk tilløbsstykke. Filmen om Fischers ulidelige paranoia satser på den
personlige fortælling. Desværre når filmen ikke samme højder som Liz Garbus’
fremragende dokumentar Bobby Fischer
Against the World (2011). Instruktøren Edward Zwick har valgt at zoome ind på
Bobby Fischers mere og mere usikre balancegang mellem gal og genial samt
hans had til jøderne og kommunisterne.
Det er i længden trættende at se på. Ejendommeligt nok er Spasskij langt mere
sympatisk end den egocentriske Fischer.
En film for en snæver kreds.
pj.
[62] PERLEMORSKNAPPEN
EL BOTÓN DE NÁCAR, Chile 2015
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Instr. og manus: Patricio Guzmán Længde: 82 Prem: 19/11 2015 Format: DCP
Udl: Øst for Paradis
Det er nærmest ikke til at beskrive Patricio
Guzmáns filmepos udtømmende. Filmen
begynder som en fantastisk smuk visuel
meditation om, hav, vand, bølger, om
universet, planeterne, kosmos, bjerge,
klipper og skær i det sydlige Chile. En
nærmest sakral voice-over kommenterer
sammenhængen mellem alting. Siden
møder vi den oprindelige befolkning på
Ildlandet, der levede i pagt med naturen
og vandet, indtil de blev kolonialiseret,
og den oprindelige kultur og dens mennesker blev udryddet. En perlemorsknap,
som var betalingen for en indfødt, der
blev fragtet til England og siden hjem
igen til et liv uden identitet, bliver et gennemgående symbol i filmen på, at alting
hænger sammen, da den dukker op på et
lig smidt i havet under Pinochets rædselsregimente. Ligesom Guzmáns første film
Lysets Nostalgi, er denne en slags poetisk
lyrisk dokumentar, der vil det hele. Der er
budskabet om altings sammenhæng og
naturens skønhed og svimlende magt,
men også vreden over tyranner, udbyttere og andre mennesker, der ikke respekterer den oprindelige verden. Guzmáns
film skal ses og opleves, men kan faktisk
slet ikke kategoriseres. Nogle vil kalde
den en dokumentar – men den er snarere
en politisk, poetisk statement eller snarere et religiøst credo. Men betagende i sin
billedside er den.
lg.
[63] PHOENIX
Tyskland 2014
Instr. og manus: Christian Petzold Medv:
Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Imogen Kogge Længde: 98
Prem: 20/8 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Filmen foregår i Berlins ruiner umiddelbart efter anden verdenskrig. Nelly bliver
efter krigens afslutning hentet fra en kz
-lejr, hvor hun har fået skudt det meste af
sit ansigt af. En kirurg fortæller hende, at
hun kan få lavet det ansigt, hun helst vil
have, og hun siger, at hun helst vil have sit
eget – altså være den hun engang var.
Dette er historiens kerne. Hvilken betydning har identitet, og hvem bestemmer,
hvem og hvad man er? Hun opsøger sin
mand Johnny, som ikke genkender hende, men fascineres af ligheden med den
kvinde, han selv var med til at sende i kzlejr. Det er en stærk film, der har mange
tolkningsmuligheder. Er filmen en allegori på Tyskland efter krigen, der har brug
for heling? eller handler den om virkelighed og fiktion. Nina Hoss spiller fremragende som Nelly, der som en anden fugl
Fønix stiger op af asken. Der er ligheder til
Hitchcock, hvad plot og suspense angår,
og filmen er stilistisk i familie med de franske film noir.
lg.
[64] PRIDE
Storbritannien 2014
Instr: Matthew Warchus Manus: Stephen
Beresford Medv: Bill Nighy, Imelda Staunbd = Blu-ray disc

ton, Dominic West Længde: 119 Prem:
18/6 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Vi er i 1984 under Thatchers regering,
hvor der lukkes miner på stribe. Vi er i Wales, hvor minearbejderne strejker. Det går
ikke for godt med opbakningen, men
pludselig kommer der støtte fra en uventet side. En lille gruppe aktivistiske bøsser
og lesbiske sætter sig for at støtte minearbejderne, da de jo mener, at minearbejdere og bøsser og lesbiske har fælles fjender, politi og regering, og derfor bør stå
sammen. Gruppen, der kalder sig LGSM –
Lesbian and Gays Support the Miners –
går i gang med at kontakte minearbejderne og fagforeningen for at virkeliggøre
støtten, men det er ikke så enkelt. Fordommene hober sig op. Vi møder mange
forskellige typer inden for de to miljøer,
og det er deres personlige historier, der
gør filmen levende og vedkommende.
Det er selvfølgelig en feel good film, men
den bygger på faktiske historiske kendsgerninger. Den er morsom, rørende og
helt igennem seværdig på grund af spil
og dynamik. Budskabet om solidaritet og
venskab på trods af forskelle trænger
igennem, så man går glad og opløftet ud
af biografen. Selvom minerne alligevel
blev lukket, og Gay Pride stadig må kæmpe, er det dejligt med en film, der fortæller den gode historie om, at solidaritet og
rettigheder er værd at kæmpe for.
lg.

PROFESSOR BIELIKS
HEMMELIGHED

[65]

CARTE BLANCHE. Polen 2015
Instr. og manus: Jacek Lusinski Medv:
Andrzej Chyra, Urszula Grabowska, Arkadiusz Jakubik, Eliza Rycembel Længde:
106 Prem: 31/3 2016 Format: DCP Udl:
Reel Pictures
Kacper (Andrzej Chyra) er en skolelærer i
fyrrerne og elsket af eleverne for hans al
ternative undervisningsmetoder. Men ef
ter et tragisk biluheld, sker der noget med
Kacper. Langsomt begynder ting at blive
mere og mere sløret, og en specialist be
kræfter hans frygt: Han er langsomt ved
at miste synet. Af frygt for at miste sit job
prøver han at skjule sin lidelse. Han for
bl.a. skolens pedel til at lave særlige store
nøgler. Men hans skuespil er et kapløb
med tiden, og verden er bogstavelig talt
ved at forsvinde for øjnene af ham. Men
hans elever har ikke tænkt sig at opgive
ham så let. Og da en af de kvindelige lærere forelsker sig i Kacper, har han for alvor en grund til at se virkeligheden i øjnene. Filmen er baseret på virkelige hændelser. Professor Bieliks hemmelighed er
en lille sympatisk og humoristisk film.
Man følger Kacpers færden på skolen,
sammen med venner og en kvindelig
elev der har problemer. Da han bliver kæreste med en kvindelig kollega går det op
for ham hvor alvorlig hans sygdom er.
Desværre kan filmen ind imellem ikke
undgå at køre lidt i tomgang. Ved filmens
slutning ser vi fotos af den virkelige hovedperson som filmen er baseret på. pj.
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[66]

ROOM

USA 2015
Instr: Lenny Abrahamson Manus: Emma
Donoghue efter dennes roman fra 2011
Medv: Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan
Allen, William H. Macy Længde: 118
Prem: 17/3 2016 Format: bd, dvd Udl:
UIP
Den unge kvinde Joy (Brie Larson) har i
syv år været indespærret i et haveskur af
en mand, der misbruger hende seksuelt.
I dette ’værelse’ har hun født og opfostret
drengen Jack (Jacob Tremblay), der kun
kender omverdenen som en fiktion fra tv
og mors skrøner. Da Jack fylder fem år,
indvier Joy ham i sandheden og prøver at
overtale ham til at flygte. Men hvordan vil
drengen takle den store verden udenfor
det velkendte værelse? Vi møder Jack på
næsten fem år og hans mor i dagligdagsgerninger omgivelser. Man fornemmer
en mor fyldt med kærlighed til sit barn,
men også – efterhånden som flere detaljer afsløres – en frygtsom mor, der i virkeligheden ikke styrer sit eget liv. Hvad Jack
forskånes for at vide er, at hans mor syv år
tidligere blev kidnappet af en mand, der
siden har holdt hende fanget i et skur i
baghaven. En mand som moren kalder
Old Nick for at afdramatisere situationen.
Room er et fascinerende drama som skildrer det uhyrlige, at holde mennesker indespærret i årevis. Den vil nok virke bedst,
jo mindre man ved på forhånd. Brie Larson, som modtog en Oscar, og Jacob
Tremblay yder pragtpræstationer.
pj.

[67]

RUTH & ALEX

5 FLIGHTS UP. USA 2014
Instr: Richard Loncraine Manus: Charlie
Peters Medv: Morgan Freeman, Diane Keaton, Cynthia Nixon, James Claude Bristow Længde: 92 Prem: 13/8 2015 Format: DCP, dvd Udl: Angel Films
Pensionisterne Ruth og Alex har boet i
den samme 5. sals lejlighed i Brooklyn i 40
år, men nu skal de mod deres ønske sælge, fordi Alex har fået svært ved at klare
trapperne. Derfor holder de åbent hus og
invaderes af en stribe krukkede excentriske folk som mere eller mindre seriøse købere af hvad der oprindelig var en ganske
almindelig bolig, men nu er blevet hip og
i høj kurs. Der er lagret en del overbærende satire i disse sekvenser og selvom filmen ikke er nogen stor komedie, men en
feel good historie, gør de to hovedskuespilleres præstationer oplevelsen givende. Morgan Freemans tilforladelige væsen og dæmpede tørre diktion og Diane
Keatons underfundige erotik og ivrige,
men beherskede temperament forenes i
et samspil så fortroligt, at det overbeviser
om 40 års rodfæstet samhørighed og om
værdien af at holde fast i, hvem man selv
er, selvom intet er, som det var engang.
pæ.
[68] SAMBA
Frankrig 2014
Instr: Richard Glatzer, Wash Westmore-

land Manus: Olivier Nakache, Eric Toledano Medv: Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa Higelin, Isaka Sawadogo Længde: 118 Prem: 16/4 2015
Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Fra instruktørerne bag De urørlige (2011).
Immigranten Samba kom til Frankrig for
ti år siden og har levet af småjobs rundt
omkring, mens Alice for nylig har haft et
mindre nervesammenbrud på arbejdet.
Samba er villig til at gøre hvad som helst
for at få sin arbejdstilladelse i orden, mens
Alice prøver at få sit liv tilbage på sporet.
Begge kæmper de for at komme ud af
hver deres knibe, indtil skæbnen lader
deres veje krydse.
Uretfærdigt kan det synes, at efterfølgeren til en dundersucces uvægerligt må
stumpe, når den måles på samme skala
som – i dette tilfælde – De urørlige. Instruktøren farer vild i både komik og drama. Omar Sy og Charlotte Gainsbourg
fungerer kun som et lille plaster på såret.
Deres kærlighed virker for postuleret. pj.
[69] SAULS SØN
SAUL FIA. Ungarn 2015
Instr: László Nemes Manus: László Nemes, Clara Royer Medv: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn, Marcin Czarnik
Længde: 107 Prem: 25/2 2016 Format:
DCP Udl: Camera Film
Saul er fange i kz-lejren Auschwitz-Birkenau i 1944. Han er en del af den såkaldte Sonderkommando, som skal hjælpe
med udslettelsen af de andre fanger. En
dag, hvor Saul rydder gaskammeret for
lig opdager han en dreng, der stadig
trækker vejret. Han aflives dog kontant af
en læge, men Saul beslutter, at denne
dreng skal have en værdig jødisk begravelse. I filmen er vi midt i helvede og vi ikke så meget ser det, som hører og må ”nøjes” med at følge det med nærbilleder af
Sauls ansigt, hvor vi intet kan aflæse. Filmen bliver således en fortælling om menneskelighed i en umenneskelig verden.
Filmen er helt usentimental og nøgtern,
og derfor virker den så stærkt. Man tvinges til at se billeder, man ville ønske slet
ikke var der. Det er klaustrofobisk og
skræmmende, men det er en nødvendig
film, selvom man troede, at der ikke var
mere at sige om holocaust. Den vandt
helt fortjent en Oscar i 2016 som bedste
ikke engelsksprogede film.
lg.
[70] SELMA
USA 2014
Instr: Ava DuVernay Manus: Paul Webb
Medv: David Oyelowo, Tom Wilkinson,
Tim Roth Længde: 128 Prem: 26/3 2015
Format: DCP Udl: Walt Disney
Selma er historien om dr. Martin Luther
King Jrs. historiske kamp for stemmeret til
afro-amerikanere, samt en række dramatiske begivenheder, der ændrede Amerikas historie og det moderne begreb borgerrettigheder for altid. Kampagnen kulminerede i den episke march fra Selma til
Montgomery i Alabama, anført af dr. Martin Luther King Jr.
bd = Blu-ray disc
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Som skildring af begivenhederne i Selma, af et vendepunkt i USAs historie, af de
sortes kamp for ligestilling, anerkendelse
og værdighed – den er som bekendt ikke
afsluttet endnu – og af Marin Luthers
Kings beslutsomhed, anfægtelser og
gudstro – er filmen uafbrudt engagerende. Fra først til sidst skildres urolighederne, konfrontationerne med myndighederne, de store marcher medrivende –
trods historiske unøjagtigheder.
pj.
[71] SICARIO
USA 2015
Instr: Denis Villeneuve Manus: Taylor
Sheridan Medv: Emily Blunt, Josh Brolin,
Benicio Del Toro, Jon Bernthal Længde:
121 Prem: 22/10 2015 Format: DCP Udl:
Nordisk Film
Den idealistiske FBI-agent Kate Macer
(Blunt) sendes til det lovløse grænseland
mellem USA og Mexico. Her slutter hun
sig til en specialgruppe, der bekæmper
de magtfulde mexicanske narkokarteller.
Gruppen ledes af den joviale Matt Grover
(Brolin) og den gådefulde Alejandro Gillick (Del Toro, hvis motiver Kate har svært
ved at gennemskue. Men hun lærer hurtigt, at etik og moral er flydende begreber
i kampen mod narkokriminaliteten.
Sicario betyder på mexicansk lejemorder. Sicario er en intelligent, spændende
og flot fotograferet narkothriller om de
mexicanske narkokartellers voksende
magt. Macer har deltaget i en politiaktion
der kostede to betjente livet. Hun knyttes
nu til en hemmelig enhed der skal uskadeliggøre en mexicansk bagmand ved at
lokke hans bror fra USA til Mexico. Aktionen ledes af dels af Matt, der synes at tage
det let og kynisk, dels af mexicaneren Alejandro. Mens Matt tror på sin opgaves retfærdighed og derfor dens metoder og vil
løse den, koste hvad det vil, har Alejandro
en dobbelt dagsorden, dels den samme
som Matts. Han vil hævne de bestialske
mord på sin kone og datter. Køreturen,
hvor det amerikanske hold skal på en lille
køretur til byen Juarez for at hente narkobossen tilbage over grænsen, er én lang
fornemt filmet spændingssekvens. Instruktøren Villeneuve har bl.a. lavet den
fremragende Nawals hemmelighed fra
2010.
pj.

[72]

SKYERNE OVER SILS MARIA

CLOUDS OF SILS MARIA. Frankrig 2014
Instr. og manus: Olivier Assayas Medv:
Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë
Grace Moretz, Lars Eidinger Længde: 124
Prem: 22/10 2015 Format: DCP Udl: Reel
Pictures
Egentlig er motivet i Olivier Assayas film
Skyerne over Sils Maria næsten fortærsket:
selvoptaget, aldrende diva må bittersødt
erkende livets ubønhørlige gang i konfrontation med en ung kollega. Det forløses imidlertid smukt i dette melodrama
om stjernen Maria (Juliette Binoche), der
tidligere har spillet Sigrid, en purung forførerske i filmens fiktive teaterstykke Maloja Snake, men nu af en ung instruktør
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opfordres til i hans nyopsætning at spille
den forførte ældre kvinde Helena, der ender med at begå selvmord, overfor en
amerikansk teenage-starlet, Jo-Ann (Chloë Grace Moretz). Jo-Ann har tidligere
spillet superhelt, men vil nu prøve kræfter
med seriøst teater. Maria rejser op i de
schweiziske bjerge med sin unge assistent Valentine (Kristen Stewart) for at
forberede sig og øve replikker, men snart
er det tydeligt, at de to i mangt og meget
spejler teaterstykkets par og det i en sådan grad, at stykkets replikker til tider bliver deres egne. Filmen lader hovedpersonerne diskutere kunst og kærlighed, liv
og død, kultur og kitsch, og præcist, hvor
konflikten mellem dem topper, afsløres
det naturfænomen, der har givet teaterstykket navn med slet skjulte allusioner til
Eden og syndefaldet: lavthængende skyer slanger sig gennem Maloja-passet, så
man næsten kan røre ved dem – en måske
lovlig bastant pointe i et ellers raffineret
og seværdigt kammerspil.
aj.

[73]

SLOW WEST

Storbritannien 2015
Instr. og manus: John Maclean Medv:
Kodi Smit-McPhee, Michael Fassbender,
Ben Mendelsohn, Caren Pistorious Længde: 84 Prem: 22/10 2015 Format: DCP
Udl: Miracle Film
Filmen udspiller sig i slutningen af det 19.
århundrede. Den 16-årige lord Jay Cavendish (Smit-McPhee), søn af en aristrokrat,
er på vej over den amerikanske prærie for
at finde den pige, han elsker. På sin vej
støder han på en gruppe blodtørstige dusørjægere, men bliver i sidste øjeblik reddet af Silas Selleck (Fassbender), en mystisk ensom ulv, der kun lidt for godt kender det dårlige selskab, han netop har
gjort det af med. Det umage par slår pjalterne sammen og fortsætter deres rejse.
Det sidste punktum er endnu ikke sat.
Slow West er instruktøren John Macleans første spillefilm. Og det er en lovende debut, han kender genren. Handlingen, lyden og billederne underbygger
hinanden, og resultatet bliver derfor et
helstøbt værk. Filmen kommer til Danmark med Grand Jury prisen fra årets Sundance Festival.
pj.

[74]

SOMMEREN MED SANGAILÉ

SANGAiLÉ VASARA. Litauen-Frankrig
2015
Instr. og manus: Alanté Kavaïté Medv:
Julija Steponaityte, Aiste Dirziute, Nele
Savicenko, Laurynas Jurgelis Længde: 88
Prem: 10/9 2015 Format: DCP, dvd Udl:
Filmbazar
Ungdomsfilm om den 17-årige pige Sangailé som er helt besat af stuntflyvning,
skønt hun har for meget højdeskræk til
selv at sætte sig i et cockpit. Mens hun
holder sommerferie i hendes forældres
sommerhus, møder hun den jævnaldrende pige Auste, som er noget mere udfarende end den tilbageholdende Sangailé. Sød musik opstår mellem de to.

Nye titler
Noget så usædvanligt som en Litausk
kærlighedshistorie mellem to piger er en
sjældenhed. Sommeren med Sangailé er
en sympatisk film, men den mangler
tyngde selvom de to skuespillere i hovedrollerne spiller intenst og godt.
pj.
[75] SPOTLIGHT
USA 2015
Instr: Tom McCarthy Manus: Tom McCarthy, Josh Singer Medv: Mark Ruffalo,
Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev
Schreiber Længde: 129 Prem: 2016 Format: bd, dvd Udl: UIP
Da den nyudnævnte redaktør for Boston
Globe, Marty Baron, (Liev Schreiber) overtager ledelsen af avisen i sommeren 2001,
er en af hans første beslutninger at bede
avisens Spotlight-gruppe, om at følge op
på en notits om en lokal præst, der anklages for seksuelt at have misbrugt dusinvis
af unge sognebørn over en periode på
over 30 år. Gruppens journalister går i
gang med at grave i den katolske kirkes
systematiske mørkelægning af omfattende pædofili, der involverede flere end 70
præster.
Umiddelbart minder den om Alan J.
Pakulas Alle præsidentens mænd (1976)
om Watergate-skandalen, hvor en redaktør lod to journalister forfølge et spor og
grave dybere og dybere for endelig at afsløre sammensværgelsen. På ét væsentligt punkt er Spotlight dog anderledes:
Her er det ikke to, men fire journalister involveret. Den er et solidt spændende politisk drama for voksne mennesker, men
lovligt traditionelt fortalt.
pj.
[76] STEVE JOBS
USA 2015
Instr: Danny Boyle Manus: Aaron Sorkin
Medv: Michael Fassbender, Kate Winslet,
Jeff Daniels Længde: 122 Prem: 21/1
2016 Format: bd, dvd Udl: UIP
Tre nedslag i Steve Jobs karriere, og hvordan han fik de mennesker som han samarbejdede med til at yde deres ypperste,
tyranniserede, svigtede og udkonkurrerede. Fra lanceringen af Macintosh-computeren, der også blev Jobs fald, over
NeXT-kuben, der udfordrede hans gamle
selskab, Apple, til præsentationen af
iMac, der startede hele den digitale revolution. støder han sammen med de samme mennesker: Computergenierne Steve
Wozniak og Andy Hertzfeld, John Sculley,
manden der fyrede Steve Jobs, ekskæresten Chrisann og datteren Lisa, som Jobs
ikke vil vedkende sig – og marketingchefen Joanna Hoffman, der prøver at holde
trådene sammen i de hektiske minutter
op til alle de tre produktpræsentationer.
Steve Jobs var et sammensat menneske. På den ene side var Apples grundlægger et brillant og visionært menneske, der var med til at forandre måden,
hvorpå vi mennesker kommunikerer, arbejder og forbruger lyd og billeder. På
den anden side var han et småligt og brutalt menneske, som tyranniserede og
skubbede folk fra sig. Om noget formår
Danny Boyle og Aaron Sorkin at nuancere
bd = Blu-ray disc

billedet af Steve Jobs i denne, underholdende film.
pj.
[77] SUFFRAGETTE
Storbritannien 2015
Instr: Sarah Gavron Manus: Abi Morgan
Medv: Carey Mulligan, Helena Bonham
Carter, Ben Whishaw, Brendan Gleeson
Længde: 106 Prem: 26/11 2015 Format:
bd, dvd Udl: UIP
Historien om de tidlige engelske feminister i årene efter 1. verdenskrig bliver fortalt gennem den 24-årige Maud Watts
personlige fortælling. Maud arbejder og
har altid arbejdet på et vaskeri – nu sammen med sin mand – hvor hun har arbejdet hårdt, fået mindre i løn end mændene, og desuden misbrugt af sin chef. Gennem en kollega, der også arbejder på
slagteriet får hun øjnene op for kvindebevægelsen. Egentlig er hun slet ikke interesseret, for hun vil blot passe sin familie
og især sin lille søn. Men det går anderledes. Hun kommer i situationer, hvor hun
må træffe valg, valg som får konsekvenser både for hendes familie og hende selv.
Hun fratages sit barn, men kan ikke holde
op med at kæmpe for kvinders rettigheder. Carey Mulligan spiller gribende Maud, der bevidstgøres som politisk kæmpende kvinde, og som bliver et eksempel
for andre kvinder. Nogle anmeldere mente, at filmen var for pæn, og at alt blev tygget igennem, så vi ikke selv blev berørte
af tematikken. Sådan havde jeg det ikke.
Jeg blev både berørt og ubehagelig til
mode ved filmens skildringer af kampen
– der blev mere og mere voldelig. Der er
dokumentariske træk i filmen, og der bruges også dokumentariske klip, men dens
historie er stadig aktuel, og der skal stadig
kæmpes for kvinders rettigheder.
lg.
[78] TALE OF TALES
IL RACCONTO DEI RACCONTI, Italien
2015
Instr: Matteo Garrone Manus: Edoardo
Albinati, Ugo Chiti, Matteo Garrone, Massimo Gaudioso Medv: Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, John C. Reilly
Længde: 125 Prem: 10/12 2015 Format:
DCP Udl: Camera Film
Filmen bygger på tre fortællinger eller
måske snarere sagn af 1500-tals digteren
Basile. Vi møder tre kongeriger. Et der regeres af en sexgal konge, et andet af en
babyhungrende dronning og konge, og
det tredje kongerige regeres af en konge,
der bortgifter sin datter til en trold, mens
han selv kun interesserer sig for sin kæmpeloppe. Der er kommet et fantastisk billedskøn film ud af disse historier, der alle
er totalt groteske. Men de er selvfølgelig
ligesom alle eventyr moraliteter, der gennem deres fantastiske form vil belære os
om menneskehedens værste sider: korruption, forfængelighed, blindt begær,
grådighed og magtbrynde. Det er en forunderlig film, der spidder ikke bare det
moderne menneske, men mennesker til
alle tider. Det er en slags fantasy film, original og barok, men billederne er ikke til
at ryste af sig. Den skal ses.
lg.

Nye titler
[79]

TAVSHEDENS LABYRINT

IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS. Tyskland 2014
Instr. og manus: Giulio Ricciarelli Medv:
Alexander Fehling, Friederike Becht, André Szymanski, Johannes Krisch, Johann
von Bülow Længde: 123 Prem: 3/9 2015
Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
I Giulio Ricciarellis film Tavshedens labyrint spiller Alexander Fehling den idealistiske statsadvokat Johann, der i 1950’ernes Wirtschaftswunderschöne Tyskland
bliver gjort opmærksom på, at tidligere
nazistiske officerer er gledet ind i offentlige stillinger i al ubemærkethed, men
med myndighedernes velsignelse. Johann har hidtil opfattet Auschwitz som
en beskyttelseslejr, en officiel sandhed,
mange samfundsstøtter ønsker at bevare, og han forfærdes både over fortielsen
og alle de beretninger om menneskelig
ondskab, som udryddelseslejrenes overlevende efterhånden meddeler ham. Han
påbegynder en stadigt mere indædt
kamp for at få retfærdigheden til at ske
fyldest og krigsforbryderne dømt, men
det er en speget sag at rode op i fortrængte historiske traumer, hvad han selv får at
føle, da det afsløres af den mor, Johann
har lagt afstand, at hans egen, elskede far
(naturligvis!) var nazist. Trods de gode intentioner er filmen ikke fri for at være en
anelse gumpetung og klichéfyldt i sin
fremstilling af enegængerens heltemodige kamp mod systemet, og hverken lydside eller fotografering bidrager til at hæve filmen over det gennemsnitlige. aj.
[80] TAXI TEHERAN
TAXI. Iran 2015
Instr. og manus: Jafar Panahi Medv: Jafar Panahi Længde: 81 Prem: 1/10 2015
Format: DCP Udl: Camera Film
Jafar Panahi er en verdensberømt iransk
filminstruktør, som har forbud mod at lave film i sit eget land Iran. Dette 20-årige
forbud omgår han ved selv at agere taxachauffør og med kamera indbygget i
instrumentbrættet filmer han morsomme, uventede og meget bevægende møder med mange forskellige typer iranere,
som sætter sig ind i hans taxa. De mange
møder med vidt forskellige mennesker
sætter situationen i det moderne Iran under lup. Den dissekerer det hykleri og de
uretfærdigheder, der gennemsyrer det
iranske samfund. Men sit billedsprog, sin
struktur og humor er filmen en hyldest til
retten til kunstnerisk frihed, ja frihed i det
hele taget. Filmen vandt Guldbjørnen på
årets filmfestival i Berlin. Vi får i filmen et
anderledes og langt mere nuanceret portræt af Iran, end hvad vi kender fra tv-reportager, og Jafar Panahi har stadig forbud mod at lave film i Iran.
lg.
[81] TESTAMENT OF YOUTH
Storbritannien 2014
Instr: James Kent Manus: Vera Brittain,
Juliette Towhidi efter førstnævntes bog af
samme navn (1933) Medv: Alicia Vikander, Kit Harington, Hayley Atwell, Taron

Egerton Længde: 129 Prem: 25/6 2015
Format: DCP Udl: Nordisk Film
Filmen Testament of Youth handler om
forfatteren Vera Brittain (1893-1970), og
hvordan hun husker sin ungdom i Første
Verdenskrig.
Det er der blevet en nydelig, men kedsommelig film ud af. Vera Brittain (Vikander), bliver en fremtrædende pacifist efter Første Verdenskrig, hvor hende kæreste og to brødre er faldet, og hvor hun
selv har gjort tjeneste som sygeplejerske
under barske forhold bag fronten.
pj.
[82] THE BIG SHORT
USA 2015
Instr. og manus: Adam McKay Medv:
Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling,
Finn Wittrock Længde: 130 Prem:
28.1.2016 Format: bd, dvd Udl: UIP
I 00’erne, da ejendomsmarkedet buldrede frem og Wall Street festede med
champagne, var der enkelte outsidere,
der ikke troede på, at træerne kunne vokse ind i himlen. De spillede mod bankerne, mod markedet mod alt det Wall Street
stod for. Og de vandt.
Det er personerne i The Big Short, som
for alvor får den til at fungere. De er alle
baserede på virkelige personer, og deres
forskelligheder skaber fremdrift og dynamik. Med The Big Short har Adam McKay
skabt en film, der er underholdende, tankevækkende og fortalt i et hæsblæsende
tempo – og helt umulig at forstå til bunds.
pj.
[83] THE SALT OF THE EARTH
Brasilien 2014
Instr. og manus: Wim Wenders, Juliano
Ribeiro Salgado Medv: Sebastião Salgado, Wim Wenders Længde: 110 Prem:
21/5 2015 Format: DCP, dvd Udl: Filmbazar
I Wim Wenders doku-portræt af fotografen Sebastião Salgado beskrives gennem
interviews med ham selv og hans familiemedlemmer, hvad der fik ham til at skippe en lovende karriere som økonom til
fordel for at skyde billeder af menneskelig destruktivitet. Portrættet forklarer også, med Salgados egne billeder som belæg, hvorfor han paralyseret af det, kameraet har set i Rwanda, ikke længere dokumenterer jordens og menneskers
ødelæggelse, men i stedet efter en lang,
lang pause begynder at fotografere endnu fungerende økosystemer i fjerne egne. Som altid er Wenders film også personlige statements med politiske og moralske aspekter, og filmens titel er hentet
i Matthæusevangeliet, kap. 5, vers 13: ”I er
jordens salt. Men hvis saltet mister sin
kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker.” Som altid er Wim
Wenders garant for en anderledes, inciterende og vedkommende filmoplevelse. 
aj.
[84]

THE WOLFPACK
bd = Blu-ray disc
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USA 2015
Instr: Crystal Moselle Medv: Bhagavan
Angulo, Govinda Angulo, Naryana Angulo, Mukunda Angulo, Krsna Angulo, Jagadisa Angulo, Narayana Angulo, Oscar Angulo Længde: 90 Prem: 2015 Format:
DCP, dvd Udl: Miracle Film
Vi er i en lejlighed i New York, hvor seks
brødre har levet isoleret med deres søster
og far og mor igennem 14 år uden at have
været uden for lejligheden mere end
nogle få gange om året. De kender ikke til
verden udenfor, men er opvokset med
film, som væsentligste stimulans. Derfor
leger de og spiller scener fra deres yndlingsfilm bl.a. Tarantinos Reservoir Dogs
udklædt i hjemmelavede kostumer og
med primitive rekvisitter. De er fantasifulde og opfindsomme og fulde af liv og humør. En dag vover en af brødrene sig ud
og bliver straks anholdt på grund af sin
udklædning. Men de andre brødre har
også fået mod på at komme uden for lejligheden, og de går nu rundt i gaderne
som the Wolfpack. Her møder de instruktøren Crystal Moselle, som får lov til at lave en dokumentarfilm om dem. Hun genskaber deres barndom og interviewer også far og mor for at få en forklaring på,
hvordan man kan finde på at leve sådan.
De fortæller også selv og gør det frisk og
frejdigt med en åbenhed og en ægthed,
som gør filmen til en fornøjelse at se. Vi er
vidner til et slags socialt eksperiment,
som ikke er gået helt galt – takket være
filmkunsten og fantasien.
lg.

[85]

TIMBUKTU

Frankrig 2014
Instr: Abderrahmane Sissako Manus: Abderrahmane Sissako, Kessen Tall Medv:
Ibrahim Ahmed, Abel Jafri, Toulou Kiki,
Layla Walet Mohamed Længde: 97
Prem: 30/4 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
I 2012 besatte militante jihadister byen
Timbuktu i Mali og indførte Sharia-lovgivning, som bl.a. forbyder, fodbold, høj musik og samkvem med personer af det
modsatte køn, som man ikke er i familie
med. Instruktøren Abderrahmane Sissako, der selv er vokset op i Mali, har valgt
en poetisk vinkel til at fortælle om absurditeterne og paradokserne i livet for
de mennesker, som enten er magthaverne eller de undertvungne i et sådant system. Vi møder en række mennesker i situationer, som nærmest ordløst beskriver
det, man ellers ikke kan tale om. Filmen
har ingen helte eller skurke, men er en
række rørende og helt menneskelige situationer. Der er ingen forklaring på,
hvorfor nogen vælger hellig krig som livsform, kun at de hellige krigere nok er forvirrede sjæle, der ikke ved, hvad de gør. Vi
er midt i den hellige krig i det storslåede
og pulserende landskab sammen med
ægte mennesker. Det er en filmisk bedrift.
lg.
[86] TRUMBO
USA2015
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Instr: Jay Roach Manus: John McNamara,
Bruce Cook efter dennes roman Medv:
Bryan Cranston, Diane Lane, Elle Fanning,
Helen Mirren, John Goodman Længde:
124 Prem: 11/2 2016 Format: DCP, bd,
dvd Udl: Scanbox
I 1947 er Dalton Trumbo (1905-76), spillet
blændende af Cranston, Hollywoods
mest populære manuskriptforfatter – lige
indtil han sammen med andre prominente filmfolk smides i fængsel og bliver sortlistet for sin politiske overbevisning. Den
magtfulde sladderklummeskribent Hedda Hopper (Mirren) er bannerfører i den
heksejagt, der kulminerer med afhøringerne ved Komiteen for uamerikansk
virksomhed.
Trumbo er en moralsk og politisk oprørende og samtidig ret morsom beretning
om et kapitel i Hollywoods historie. I 1947
blev han indstævnet for Senatets komité
for afdækning af uamerikansk virksomhed. Under påberåbelse af forfatningens
ret til tankefrihed nægtede han og resten
af de indkaldte, The Hollywood 10, at svare på, om de "var eller havde været medlem af kommunistpartiet". Trumbo havde
fra 1943 været medlem af kommunistpartiet. Trumbo giver et indblik i drømmefabrikken Hollywood. Figurerne får med
grovfilen, og flere ting er skåret ud i pap.
To af de herhjemme vel mest kendte film,
som han skrev manuskript til var Prinsessen holder fridag (1953) med Audrey Hepburn og Gregory Peck i hovedrollerne og
Stanley Kubricks Spartacus (1960) med
Kirk Douglas i hovedrollen.
pj.

[87]

UNDER SANDET

Danmark 2015
Instr: og manus: Martin Zandvliet Medv:
Roland Møller, Mikkel Boe Følsgaard, Louis Hofmann, Joel Basman Længde: 96
Prem: 3/12 2015 Format: DCP Udl: Nordisk Film
Under krigen lagde tyske soldater over
200 millioner landminer i sandet ved den
jyske vestkyst, da man ønskede at forhindre en allieret landsætning af tropper. Da
krigen var slut i 1945, skulle minerne fjernes, og derfor blev 2000 krigsfanger
sendt til Danmark for at udføre arbejdet.
I denne tredje spillefilm af Martin Zandvliet følger vi en lille gruppe af disse fanger
under ledelse af sergent Carl Leopold
Rasmussen – fremragende spillet af Roland Møller – som skal rydde et stykke
strand efter kun tre dages træning. Carl
Rasmussen er en vred mand, der ikke kan
lide fjenden og i starten behandler de unge tyske drenge, som de umennesker,
han mener, de er. Han er optaget af hævn
og retfærdighed – men filmens store styrke består i den gradvise forståelse, han får
for disse unge tyske drenge, som kun er
bange og skræmte og drømmer om at
komme hjem og videre med deres liv. Filmen er på én gang båret af autencitet –
der er jo tale om historisk virkelighed –
men samtidig bliver den filmisk en rystende og spændingspræget film om krigens umenneskelighed. Man kommer til
at engagere sig i de unge, ja uskyldige ty-

Nye titler
ske soldaters liv og skæbne og forstår instinktivt det helt absurde i at ”hade fjenden”. Filmen er fotograferet blændende
og stilsikkert af Camilla Hjelm Knudsen,
og hver eneste scene virker perfekt. Man
bliver ramt og rystet af denne mesterlige
film, som både er en ”historisk” krigsfilm,
men samtidig en tidløs allegori over både
de slagne og sejrende kræfter i krige. lg.
[88] VICTORIA
Tyskland 2015
Instr: Matteo Garrone Manus: Edoardo
Albinati, Ugo Chiti, Matteo Garrone, Massimo Gaudioso Medv: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit
Længde: 140 Prem: 3/12 2015 Format:
DCP Udl: Reel Pictures
Den ensomme, spanske café-servitrice
Victoria (Laia Costa) møder en sen aften
fire unge, anderledes og småkriminelle
tyske fyre, charmeres af især den ene og
lokkes til at være chauffør på et bankrøveri. Så simpelt og måske ikke særligt originalt er plottet i Sebastian Schippers
spændingsfilm Victoria, men filmens scoop er ikke historien, men det, at den er optaget i ét langt take uden klip om natten
i Berlins gader. Planlægningen af denne
realtime-fortælling må have været et mareridt, men filmen er utrolig vellykket. Det
sjældne dramaturgiske greb skaber en
særlig ægthed, intensitet og nerve i filmen, der gennem fine skuespilpræstationer og en stærk persontegning overbevisende forklarer såvel de unge mænds
særlige sammenhold som outsideren
Victorias motiver til at opsøge eventyret
i Berlin Mitte by night. Det bliver en lang
nats rejse mod daggryet (filmen varer 140
min.), tempoet øges, som dramaet spidser til, og vi fastholdes i spænding undervejs, usikre på, hvad daggryet bringer.
Absolut seværdig.
aj.

[89]

VIOLETTE

Frankrig 2013
Instr: Martin Provost Manus: Martin Provost, Marc Abdelnour, René de Ceccatty
Medv: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet, Catherine Hiegel Længde: 140 Prem: 16/7 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Violette Leduc (1907-1972) fødtes uden
for ægteskab. Fattig og følelsesmæssigt
underernæret møder hun op hos Simone
de Beauvoir (Kiberlain) i efterkrigstidens
Saint-Germain-des-Prés. De to danner et
livslangt venskab med afsæt i Violettes
(Devos) tro på, at hun skal finde sin frihed
gennem pennen – og Simones overbevisning om, at hun holder en enestående
forfatters skæbne i sine hænder.
Violette er et biografisk drama og en
meget litterær film, som instruktøren har
opdelt i syv kapitler. Den starter i slutningen af Anden Verdenskrig og slutter med
hendes død. Den handler om litteratur,
men ikke kun om bøger, for Violette skrev
nok tekster, men hun var selv en desperat
historie om en ubærlig vægt af utilfredsstillet begær – fysisk som psykisk. På Sibd = Blu-ray disc

mone de Beauvoirs anbefaling antages i
1945 hendes roman L’Asphyxie af Albert
Camus til udgivelse på prestigeforlaget
Galimard. Hun ser sig selv med andres
blik og protesterer, men er samtidig så
klarsynet, at hun iagttager andre gennem
sig selv som linse. Filmen er mere interessant end vedkommende, nok er den et
tidsbillede, men desværre også mere en
kuriøs historie end en psykologisk analyse. Og så kunne filmen med fordel være
strammet op.
pj.
[90] VORES SISTE TANGO
Un tango más, Argentina-Tyskland 2015
Instr. og manus: German Kral Medv: Maria Nieves Riego, Juan Carlos Copes
Længde: 85 Prem: 7/4 2016 Format:
DCP Udl: Miracle Film
Vores sidste tango er historien om det
mest kendte par i tangoens historie,
María Nieves Rego og Juan Carlos Copes.
María Nieves Rego (81) and Juan Carlos
Copes (84) mødte hinanden, da de var 14
og 17 år gamle. Ingen har formet tangodansen som dem. De dansede sammen i
næsten 50 år, de elskede hinanden – og
de hadede hinanden. En dag skiltes de ad
for bestandigt og efterlod et kolossalt
tomrum i tangoens verden. Nu, hvor de er
i deres livs efterår fortæller de begge for
første gang deres historie til en gruppe
unge tangodansere og koreografer fra
Buenos Aires, som fortolker og overfører
nogle af de smukkeste, mest rørende og
dramatiske øjeblikke fra Juan og Marías
liv til fantastiske tango-koreografier. En
rejse ind i selve tangoens hjerte.
Vores sidste tango er en storslået og
medrivende film, fantastisk flot fotograferet. Filmen indeholder historiske optagelser, aktuelle interviews og flotte iscenesatte danseoptrin. Den tyske filminstruktør Wim Wenders er medproducent
på filmen.
pj.
[91] WALKING DISTANCE
DISTANCIAS CORTAS. Mexico 2015
Instr: Alejandro Guzman Alvarez Manus:
Itzel Lara Medv: Luis Luca Ortega, Mauricio Issac, Joel Isaac Figueroa, Martha Claudia Moreno Længde: 104 Prem: 18/2
2016 Format: DCP Udl: Off-Kino
Federico Sanchez (Luis Luca Ortega) er ikke bare tyk, han er overvægtig på den måde, som man kender fra USA. Han har
svært ved at komme omkring i sin egen
bolig. Hans handicap er så stor, at når han
skal transporteres rundt i byen, bliver det
på ladet af en pickup. Ved et tilfælde bliver han venner med en ung mand, Paulo
(Figueroa), som han møder i en fotoforretning, og fotografering bliver herefter
en vigtig del i Federicos liv ligesom venskabet med Paulo og med svogeren
Ramon (Isaac) også er det. Det er instruktørens første spillefilm.
Walking Distance er en meget speciel
film. Omdrejningspunktet i hans liv er
med Paolo og svogeren Ramon. Selvom
Sanchez er skildret med stor empati kommer vi ikke rigtig ind bag personen og filmen bliver derved ikke nærværende og
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karaktererne skildres en anelse enfoldige.
Musikken er komponeret af hovedrolleindehaver Luis Luca Ortega.
Dette er importørens Off-Kinos anden
film der er hjemtaget til Danmark. Den
estiske Crosswind var den første de importerede til landet.
pj.
[92] WHILE WERE YOUNG
WHILE WE’RE YOUNG. USA 2014
Instr. og manus: Noah Baumbach Medv:
Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver,
Amanda Seyfried Længde: 96 Prem: 28/
5 2015 Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
Ægteparret Josh og Cornelia er i fyrrerne,
og har stilstand i deres ægteskab. De har
ingen børn fået o modsætning til deres
jævnaldrende venner. De møder det unge hipsterpar Jamie og Darby, som får
den til at blive ”ung med de unge.” Instruktøren Noah Baunbach, der lavede
hittet Frances Ha har det ligesom Woody
Allen med at portrættere mennesker fra
New York. Filmen er en blanding af realisme og fortæller også med afstandtagende humor om både de lidt ældre og de
unges menneskers forsøg på ”at finde sig
selv”. Der spilles af Ben Stiller som Josh –
måske lidt vel kliché fyldt og meget rørende og charmerende af Naomi Watts som
Cornelia. Der er både underholdning og
alvor og forsøg på erkendelse i filmen –
men den har altså ikke Woody Allens elegante og vittige charme.
lg.

[93]

WILD TALES

RELATOS SALVAJES. Argentina 2014
Instr. og manus: Damián Szifrón Medv:
Liliana Ackerman, Luis Manuel Altamirano García, Alejandro Angelini, Damián
Benítez Længde: 122 Prem: 7/5 2015
Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
I et fly opdager passagererne, at de har én
ting til fælles: De kender en bestemt
mand, som de alle har behandlet dårligt,
og denne mand er faktisk ombord, og
hvad mon der så sker? Det er blot optakten til en af de seks vilde historier, som antologifilmen Wild Tales fortæller. Alle fortællingerne handler om hævn – på den
ene eller den anden måde møder vi mennesker, der har fået nok, og på hver deres
irrationelle eller helt forståelige måde går
amok. Filmen foregår i Argentina, men
kunne lige så godt foregå hvor som helst
i den vestlige verden. Filmen er svær at rubricere. Den minder om den spanske
filmskaber Buñuel i sin groteske og humoristiske surrealistiske tone, men nogle
kritikere har kaldt den en revolutionær
underholdningsfilm. Man underholdes
og udfordres, forarges og rystes. Den ene
absurde situation efter den anden holder
en fanget. Den er allerede blevet en kultfilm, som man både kan græde, væmmes
over og grine af.
lg.
[94] YOUTH
Italien 2015
Instr. og manus: Paolo Sorrentino Medv:
Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel
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Weisz, Paul Dano, Jane Fonda Længde:
118 Prem: 14/1 2016 Format: DCP, bd,
dvd Udl: Scanbox
På et luksus wellnesshotel i de schweiziske alper tilbringer de to snart 80-årige
venner – komponisten og dirigenten
Fred og filminstruktøren Mick en eftertænksomhedens tid sammen. Fred synes
at være ganske færdig med karrieren og
afslår at komme og dirigere sit værk Simple Songs for dronning Elizabeth. Mick arbejder sammen med et hold af unge filmmagere på et sidste værk, der skal være
hans såkaldte testamente. På hotellet
møder vi andre skikkelser, der hver på deres måde bidrager til at variere og nuancere spillet om, hvad der egentlig er vigtigt i livet. Der er Freds forladte datter og
assistent, en yngre skuespiller, der kæmper med et image fra en tidligere dødssyg
rolle, Miss Universe, Maradona – virkelig
fed og færdig – samt en umælende massøse og mange andre. Billedsiden er
smuk og selvom der tales meget i filmen
– ja der tales både banalt og dybt om livets mening – er det de enkelte tableauer, man husker. Fred dirigerende på alpeskråningen til koklokkernes klang, og de
to gamle venners blikke, da Miss Universe
splittenøgen træder ned i bassinet. Filmen er fyldt med humor, sort faktisk, men
også alvorlig og befriende original. Den
er smuk og grum – men hvorfor hedder
den Youth – det må man selv se den for
at finde ud af. Det skal også lige siges, at
Michael Caine og Harvey Keitel spiller formidabelt.
lg.

Øvrige titler
[95]

12 YEARS A SLAVE

USA 2013
Instr: Steve McQueen Manus: John Ridley efter forlag af Solomon Northup
Medv: Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano,
Garret Dillahunt, Paul Giamatti, Lupita
Nyong’o, Brad Pitt Længde: 135 Prem:
20/2 2014 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Solomon Northup er en dannet, afroamerikansk 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 tilbringer her tolv frygtelige år under skiftende ejere og slavenavnet Platt Hamilton, før han øjner chancen for atter at blive en fri mand.
Filmen er på mange planer flot lavet.
Tidsbilledet er overbevisende, den er velproduceret 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 iblandet en form for nydelse, som gør den til en
lidt af en tvetydig affære.
pj.
[96] A DANGEROUS METHOD
Storbritannien 2011
Instr: David Cronenberg Manus: Christopher Hampton efter roman af John Kerr
Medv: Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen, Vincent Cassel
Længde: 99 Prem: 21/6 2012 Format:
DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
Christopher Hampton har tidligere skrevet et skuespil om forholdet mellem Carl
Jung og Sigmund Freud - ikke mindst i
forbindelse med Jungs behandling af Sabina Spielrein. Jung får svært ved at skelne sine professionelle og personlige relationer til den smukke unge patient - herunder 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 absolut velspillet.
oc.
[97] A LATE QUARTET
USA 2012
Instr. og manus: Yaron Zilberman Medv:
Catherine Keener, Christopher Walken,
Philip Seymour Hoffman, Mark Ivanir
Længde: 105 Prem: 19/12 2012 Format:
DCP Udl: Filmcompagniet
Fuga Kvartetten, der er en verdensberømt strygekvartet, nærmer sig sit 25-års
jubilæum med samme besætning. Peter,
der spiller cello, får at vide, at han har Parkinson og meddeleler, at der må findes an
afløser, da han ikke længere kan yde det
perfekte spil, som er kvartettens adelsmærke.
Ved jubilæumskoncerten skal kvartetten 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 kvartetten nærmest i opløsning. Der afsløres dybe 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 Keener og Mark Ivanir. Der spilles vidunderlig musik i filmen, som er et kammerspil
over livets skrøbelighed i tid og rum. En
afdæmpet film med sin egen modne poesi.
lg.

A THOUSAND TIMES GOOD
NIGHT

[98]

TUSEN GANGER GOD NATT. Norge 2013
Instr. og manus: Erik Poppe Medv: Juliette Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn Canny, Adrianna Cramer Curtis
Længde: 117 Prem: 1/5 2014 Format:
DCP Udl: Filmbazar
Rebecca (Juliette Binoche) er en ambitiøs
og lidenskabelig krigsfotograf, der jævnligt sætter livet på spil for gode billeder i
krigshærgede områder – til ægtemandens (Coster Waldau) og børnenes regelmæssige forfærdelse. Rebecca har svært
ved at holde sit løfte om at indstille karrieren og leve et almindeligt familieliv,
hvorfor familien på et tidspunkt giver
hende et ultimatum. Pænt fortalt film, lidt
kedelig, men med godt skuespil.
oc.
[99] ADÈLES LIV – KAPITEL 1 & 2
LA VIE D’ADÈLE – CHAPITRES 1 ET 2. Frankrig 2013
Instr. og manus: Abdellatif Kechiche
Medv: Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Jeremie Laheurte, Catherine Salée
Længde: 180 Prem: 5/12 2013 Format:
DCP Udl: Camera Film
Adeles liv af den franske instruktør Abdel
Kechiche er bygget på en graphic novel af
Julie Maroh og er en vidunderlig dannelsesfortælling om den purunge gymnasieelev Adeles kærlighedssult, der midt i studierne af de franske erotiske klassikere
pludselig vækkes af Emma, kunstneren
med det blå hår. Filmen udforsker den første stormende forelskelse og opdagelsen
af den kvindelige seksualitets mange facetter, men følger også udviklingen i forholdet, der langsomt afslører forskellene
både i engagement og forventninger hos
de to kvinder, da hverdagslivet skal leves.
De to unge skuespillere, Adèle Exarchopoulos og Léa Seydoux overbeviser i hovedrollerne, og Kechiche skildrer med kølig 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.
[100] AMOUR
Frankrig 2012
Instr. og manus: Michael Haneke Medv:
bd = Blu-ray disc
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Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva,
Isabelle Huppert, Alexandre TharaudLængde: 125 Prem: 20/12 2012 Format:
DCP Udl: Camera Film
Michael Hanekes ualmindeligt barske
Oscar-prisvinder Amour om to gamle
mennesker, der efter et langt samliv konfronteres med livets uundgåelige afslutning, er en illusionsløs, men smuk kærlighedshistorie om Anne (Emmanuelle Riva), som efter et slagtilfælde langsomt reduceres til et klynkende, hjælpeløst barn
helt afhængig af Georges (Jean-Louis
Trintignant) løfte om ikke at sende hende
retur til hospitalet. Familien, især datteren (Isabelle Huppert) kan kun se fortvivlet 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 rullestolsbundne 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 filmtekniske virtuositet demonstreres atter i
denne stenhårde skildring af alderdommens allergrummeste aspekt. En meget
seværdig film, båret af stærke skuespilpræstationer af især de to hovedrolleindehavere.
aj.
[101] BAG FJENDENS LINJER
’71. Storbritannien 2014
Instr: Yann Demange Manus: Gregory
Burke Medv: Jack O’Connell, Paul Anderson, Sean Harris, Sam Reid Længde: 100
Prem: 18/12 2014 Format: DCP, dvd Udl:
Miracle Film
I Yann Demanges traditionelle spændingsfilm udstationeres Gary Hooks (den
glimrende Jack O’Connell) britiske militærpatrulje 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 stole på. Filmen følger Garys desperate
kamp for at nå i sikkerhed, mens den politiske 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 utilsløret kritiserer den britiske hærs inkompetente ledelse uden dog at tage direkte politisk stilling til konflikten – det sidste er
måske filmens største svaghed.
aj.
[102] BEFORE MIDNIGHT
USA 2013
Instr. og manus: Richard Linklater Medv:
Ethan Hawke, Julie Delpy, Seamus DaveyFitzpatrick, Jennifer Prior Længde: 108
Prem: 22/08 2013 Format: DCP, bd, dvd
Udl: Miracle Film
Denne film er den tredje i rækken om parret Celine og Jesse. De mødtes i Before
Sunrise (1995), og så hinanden igen i Before Sunset (2004) og her i Before Midnight
har de været gift i ni år og fået deres tvillingepiger. I de to foregående film snak-
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kede de meget og hele tiden med hinanden, 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 filmen 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 noget 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 forrige film var bedre og langt mere nuancerede. Men samtalerne og kommunikationen – eller manglen på den – går tæt på.
lg.
[103] BJÖRN AFZELIUS: TUSEN
BITAR
TUSEN BITAR. Sverige 2014
Instr: Stefan Berg, Magnus Gertten
Medv: Björn Afzelius, Marianne Lindberg
De Geer, Mikael Wiehe, Åge AleksandersenLængde: 96 Prem: 5/2 2015 Format:
DCP Udl: Camera Film
Björn Afzelius: Tusen bitar er et unikt portræt af en modig idealist på stadig jagt efter den bekræftelse, han aldrig fik som
barn. Den svenske sanger og musiker talte nødigt om sig selv, men sagde så meget desto mere i sine tekster. Og han var
næsten større i Danmark end i Sverige. Filmens titel stammer fra Anne Linnet-sangen ’Tusind stykker’, som Afzelius med
stort held forsvenskede. Hans revolutionære tekster og bløde poplyd gjorde
svenske Björn Afzelius folkekær. Portrætdokumentar er rig på arkivmateriale, men
glemmer vigtige detaljer. Den svenske
dokumentar forsøger posthumt at komme helt tæt på sangeren Björn Afzelius
(1947-1999) i en dynamisk, men ikke-kronologisk 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 måtte ud – ud og spille eller gøre en indsats
for verdens fattige. Han elskede kunstneren Marianne Lindberg De Geer, men
kunne ikke være hende tro.
Det er formentlig nok så meget menneskeportrættet, der har gjort Tusen bitar
til en gigantisk biografsucces i Sverige.
Og det er det, der gør, at man som publikum kommer med på Afzelius’ rejse ind i
sig selv.
Mens slutteksterne vises hører vi på
lydsporet en ny smuk version af Tusen bitar fremført af den svenske sangerinde
Laleh. Björn Afzelius: Tusen bitar er en film
der ikke lader en upåvirket.
pj.

[104] BLIND
Norge 2014
Instr. og manus: Eskil Vogt Medv: Ellen
Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali, Marius KolbenstvedtLængde: 96

Øvrige titler
Prem: 21/8 2014 Format: DCP Udl: Camera Film
Den unge smukke Ingrid sidder ved vinduet i sin Oslo lejlighed. Men hun ser ikke
noget, for hun har mistet synet efter en
snigende øjensygdom. Hendes mand forsøger 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 univers? 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, elegant 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 øjnene, der ser? Her giver filmen et overraskende bud.
lg.
[105] BLUEBIRD
USA 2013
Instr. og manus: Lance Edmands Medv:
Amy Morton, John Slattery, Louisa Krause, Emily Meade Længde: 90 Prem: 27/2
2014 Format: DCP Udl: Miracle Film
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 turen 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 både film-og menneskehjertet på det rette
sted.
pj.
[106] BORGMAN
Holland 2013
Instr. og manus: Alex van Warmerdam
Medv: Jan Bijvoet, Hadewych Minis, Jeroen Perceval, Alex van Warmerdam Længde: 113 Prem: 19/12 2013 Format: DCP,
dvd Udl: Angel Films
En meget særegen og underligt fascinerende hollandsk film om en bums, Borgman, der søger ind i en rigmandsvilla,
hvor han vækker den forsømte hustrus
medlidenhed og den uempatiske og
grovkornede mands jalousi og voldelige
bd = Blu-ray disc

adfærd. Borgman repræsenterer dog
langt farligere kræfter end først antaget.
Det er et spændende ikke-realistisk univers – og personerne er billeder på længsler og understimulerede drifter.
oc.
[107] BOYHOOD
USA 2014
Instr. og manus: Richard Linklater Medv:
Patricia Arquette, Ellar Coltrane, Ethan
Hawke, Lorelei Linklater Længde: 166
Prem: 4/9 2014 Format: bd, dvd Udl: UIP
Egentlig skulle filmen have heddet 12
Years, men filmen 12 Years a Slave havde
taget den titel. Den kunne også have heddet "liv", for det er, hvad filmen tema er. Instruktøren 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 skuespillerne
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 forskellige
mænd. Faderen dukker op efter nogle år,
og også han forsøger at være noget for sine børn på trods af sit umodne og drengede væsen. Det er en fortælling, der ligner virkeligheden, men alligevel ikke. Filmens egentlige tema er tiden, der former
mennesker. Det er ganske banalt og slet
ikke ret dramatisk, men filmen lever i alle
øjeblikke, og Linklater har begået et mesterværk – meget bedre end trilogien,
hvis man tør sammenligne. Filmen er også minimalistisk på trods af dens længde.
Den er et stykke liv, der opruller sig for ens
øjne – gribende i hvert minut.
lg.
[108] CAMP X-RAY
USA 2014
Instr. og manus: Peter Sattler Medv: Kristen Stewart, Peyman Moaadi, Julia Duffy,
John Carroll Lynch Længde: 117 Prem:
15/1 2015 Format: DCP Udl: Filmbazar
Den rodløse, unge kvinde Cole lader sig
hverve i håbet om at blive sendt til Irak eller 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 problemer med etikken og sine arbejdsgivere,
efter at hun udvikler et venskab med én af
de indsatte, den belæste Ali. Kristen
Stewart viser yderligere talent og overbeviser både som utilnærmelig soldat og et
kontakthungrende menneske. Som kritik
af Guantanamo-basen tilføjer Camp XRay 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.
[109] CYKELTUR MED MOLIÈRE
ALCESTE À BICYCLETTE. Frankrig 2013
Instr: Philippe Le Guay Manus: Philippe

Øvrige titler
Le Guay, Fabrice Luchini Medv: Fabrice
Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa, Camille Japy Længde: 104 Prem: 3/10 2013
Format: DCP Udl: Miracle Film
Philippe Le Guay har skabt en overordentligt charmerende komedie om to
franske skuespillere. Serge – et midaldrende stortalent, der dog har trukket sig
tilbage til isoleret ensomhed ude på landet. Og Gautier – der er et stort navn på
grund af sin medvirken i en populær tvsoap. Gautier overtaler Serge til, at de skal
opsætte Moliéres Misantropen, men da
de ikke blive enige om fordelingen af rollerne, aftaler de, at de på skift skal spille
hovedrollen og en stjernebirolle. Prøveforløbet bliver frugtbart, konfliktfyldt og
temperamentsfuldt, men afbrydes fatalt
af det fælles møde med en tiltrækkende
kvinde.
oc.
[110] CÆSAR SKAL DØ
CESARE DEVE MORIRE. Italien 2012
Instr. og manus: Paolo og Vittorio Taviani
Medv: Cosimo Rega, Salvatore Striano,
Giovanni Arcuri, Antonio Frasca Længde:
76 Prem: 13/12 2012 Format: DCP, dvd
Udl: Øst for Paradis
I brødrene Tavianis film Cæsar skal dø opfører mordere og tidligere medlemmer af
Camorraen skuespillet Julius Cæsar af
Shakespeare. Vi er i det topsikrede fængsel 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 sammen med prøverne i sort hvid, hvorimod
selve forestillingen – altså det såkaldte
fiktive element – er i farver. Men det er filmens store fortjeneste, at den får fokuseret på det evige forhold mellem fiktion og
virkelighed. Nok er det mordere, voldsforbrydere og narkohandlere vi møder i
fængslet, afsonende livstidsstraf, men i
deres spil i rollerne som Brutus og hans
sammensvorne, Cæsar og Markus Antonius, 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 blevet et fængsel". På rystende vedkommende vis får vi de store dilemmaer om samvittighed, retfærdighed, ambition, magt
og loyalitet præsenteret.
lg.

[111] DE URØRLIGE
INTOUCHABLES. Frankrig 2011
Instr. og manus: Olivier Nakache, Eric Toledano Medv: François Cluzet, Omar Sy,
Anne Le Ny, Audrey Fleurot Længde: 112
Prem: 22/11 2012 Format: DCP, bd, dvd
Udl: Scanbox
Den stenrige Philippe er lammet fra halsen og ned efter en paragliding ulykke.
Ved et tilfælde får han hyret den småkriminelle Driss til at være hjælper. Det bliver

et møde mellem et umage par. Overklassepersonen, der har økonomisk og intellektuel frihed, men er lammet, så han alligevel ikke er fri, men bundet, og så Driss
– den store flotte afrikaner fra ghettoen,
hvor kriminalitet hidtil har været eneste
overlevelsesmulighed. Mødet slår gnister, og der opstår et venskab på trods.
Det er en feel good film, men med en befriende usentimental humor og ægte
menneskelighed. Det er blevet til lidt mere end 20 millioner solgte billetter i Frankrig, og også et dansk publikum vil røres og
glæde sig over denne vedkommende og
charmerende komedie.
lg.

DEN HUNDREDÅRIGE DER
KRAVLEDE UD AD VINDUET OG
FORSVANDT
[112]

HUNDRAÅRINGEN SOM KLEV UT GENOM
FÖNSTRET OCH FÖRSVANN. Sverige 2013
Instr: Felix Herngren Manus: Felix Herngren, Hans Ingemansson efter forlæg af
Jonas Jonasson Medv: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg,
Mia Skäringer Længde: 114 Prem: 25/12
2013 Format: DCP Udl: Walt Disney
I 2009 kom Jonas Jonassons bestsellerroman med samme titel. Den er en forfriskende fabel eller fortælling om at turde
– på trods. Hovedpersonen er både enfoldig og genial, og kan minde noget om hovedpersonen i den norske film Elling fra
2001 – men nok mest om den amerikanske Forrest Gump fra 1994. Historien er følgende: Allan Karlsson er kommet på plejehjem efter at have sprængt en ræv og
en købmandsbutik i luften. Her skal han
fejre sin 100-års fødselsdag, men han stikker 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 senere også hjulpet Oppenheimer med at udvikle atombomben. Han kan nemlig noget med sprængstoffer. Det er en feelgood komedie med sjove effekter. Man er
godt underholdt af Karlssons energi og
frygtløshed, men dybtsindigt er det ikke.
lg.

[113] DEN STORE SKØNHED
LA GRANDE BELLEZZA. Italien 2013
Instr: Paolo Sorrentino Manus: Paolo
Sorrentino, Umberto Contarello Medv:
Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Carlo BuccirossoLængde: 142 Prem: 5/
9 2013 Format: DCP Udl: Camera Film
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 engang for mange år siden skrev en anmelderrost roman. Jep lever i og med Roms
jetset i en overfladisk manieret verden,
hvor sandheden ikke kan findes. Men filmen er samtidig en kærlighedserklæring
til Rom, ligesom man så det i Fellini filmen
La Dolce Vita. Filmen rummer både satire
bd = Blu-ray disc
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og poesi, og billedernes præcise detaljer
sammen med den fine musik, der udtrykker bedrøvet skønhed, gør filmen til en
perfekt oplevelse. Man savner dog en historie i filmen, ligesom det er svært at forholde 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 filmisk bedrift. Filmen fik da også en Oscar
for bedste udenlandske film i 2014 i konkurrence med den danske Jagten.
lg.
[114] DEN USYNLIGE KVINDE
THE INVISIBLE WOMAN. Storbritannien
2013
Instr: Ralph Fiennes Manus: Abi Morgan,
Claire Tomalin Medv: Ralph Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott Thomas, Tom HollanderLængde: 111 Prem: 9/10 2014
Format: DCP Udl: Camera Film
Ralph Fiennes har instrueret og spiller
selv den mandlige hovedrolle i dette drama om den i forvejen gifte, stærkt feterede og uhyre forfængelige forfatter
Charles Dickens’ erotiske betagelse af
den unge, smukke og talentløse skuespillerinde Nelly Ternan (Felicity Jones). Ivrigt
støttet af Nellys mor (Kristin Scott Thomas) og på trods af hustruens (Joanna
Scanlan) fortvivlelse etableres et ’hemmeligt’, men passioneret forhold mellem
den halvgamle mand og d purunge kvinde midt i forstillelsernes victorianske England, hvor begge er fanget mellem lidenskab og borgerlig velanstændighed. Det
er set og hørt før, og Fiennes’ film er en nydelig, seværdig og velspillet periodefilm
af den klassiske, britiske slags, men den
bliver aldrig helt det gribende drama, den
aspirerer til.
aj.
[115] DET ANDET LIV
Danmark 2014
Instr: Jonas Elmer Manus: Marie Høst Andersen, Jonas Elmer, Rune Tolsgaard
Medv: Karen Rosenberg, Bo Carlsson, Uffe Rørbæk Madsen, Claire Ross-Brown,
Thomas Ernst, Rune Tolsgaard, Sarah Grünewald, Dar Salim, Petrine Agger, Mia
Jexen-Nielsen, Sofie Gråbøl, Stefan Pagels Andersen Længde: 102 Prem: 7/8
2014 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Jonas Elmers stilfærdige drama er fortalt
uprætentiøst og ekstremt følsomt. Filmen fortæller reelt tre historier, der alle
handler om mennesker med rod i følelses- og kærlighedslivet – nogle alvorligere og med større konsekvenser end andre, men alle stikker dybt og spiller en rolle 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
[116] DET ER ALDRIG FOR SENT
AND SO IT GOES. USA 2014
Instr: Rob Reiner Manus: Mark Andrus
Medv: Michael Douglas, Diane Keaton,

24

Filmkatalog

Sterling Jerins, Frances Sternhagen
Længde: 94 Prem: 4/9 2014 Format:
DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
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 dimension 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.
[117] 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 Længde: 113 Prem: 16/4 2014
Format: DCP, dvd Udl: Miracle Film
’Krigsdagbogen’, som er blevet den lovligt tydelige undertitel på denne ungarske filmatisering af første del af Agota Kristofs prisbelønnede romantrilogi, er en
allegorisk beretning om, hvordan krig
forhærder hjertet, også hos børn, og den
ligger som sådan i forlængelse af en række film de senere år om krigsbørns vilkår.
Filmen foregår i Ungarn i de sidste måneder af 2. Verdenskrig og fokuserer på to
brødre, spillet af András og Lászlo
Gyémánt, som under indtryk af det
tvungne ophold hos en brutal, alkoholiseret bedstemor udvikler sig til små sociopater, der træner sig i at udholde smerte,
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 udfordrende kameravinkler følges drengenes udvikling gennem en række møder
med en afstumpet omverden (herunder
en pædofil nazi-officer, glimrende spillet
af Ulrich Thomsen), som de skiftevis udnytter og afstraffer i overensstemmelse
med det forskruede moralske kompas,
svigt, tæv og afsavn indgivet dem. Janós
Százs filmatisering af Kristofs rystende roman er opfindsom og kompetent uden at
være noget mesterværk og bestemt seværdig.
aj.
[118] 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 Schneider, Antonia Bill, Maximilian Scheidt,
Marita Breuer, Rüdiger Kriese, Philine
LembeckLængde: 225 Prem: 27/2 2014
Format: DCP Udl: Camera Film
Efter at have sat sit sidste punktum for
den imponerende Heimat-saga, vender
mesterinstruktøren Edgar Reitz tilbage

Øvrige titler
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 indianerne 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, udkom i 1992 og brugte 13 tv-film på at skildre 68-generationens historie hvor hovedpersoen Hermann Simon er filmskaberens alter ego. Hermann tog til München og gjorde karriere i musikken, men
vendte også tilbage i Heimat 3 - Chronik 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 billeders
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 radikalt
forskellige fra vore, men de menneskelige
drømme og lidenskaber de samme. Anbefales til klubberne. Bemærk at filmen
varer næsten fire timer.
pj.

DON FABIJANS
BEKENDELSER

[119]

SVECENIKOVA DJECA. Serbien 2013
Instr: Vinko Bresan Manus: Vinko Bresan,
Mate Matisic Medv: Kresimir Mikic, Niksa
Butijer, Marija Skaricic, Inge Appelt
Længde: 93 Prem: 24/7 2014 Format:
DCP Udl: Reel Pictures
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 lave fødselsrate. I fuld overensstemmelse
med den katolske kirkes holdning til prævention, men nok ikke helt med dens moral i øvrigt allierer han sig med kioskejeren, der sælger kondomer i stor stil, og
prikker huller i gummiet for at øge børnetallet. Forehavendet er en succes, men får
utilsigtede konsekvenser, når babyer viser sig uvelkomne, eller når komplicerede
faderskabssager skal afgøres. Plottet i
denne ellers til tider ganske morsomme
komedie er for tyndt til at holde hele vejen så meget desto mere, som filmen ikke
helt vil vedgå sig sin kritik af den katolske
kirkes dobbeltmoral.
aj.

[120] DYBET
DJÚPIÐ. Island 2012
Instr: Baltasar Kormákur Manus: Jón Atli
Jónasson, Baltasar Kormákur Medv: Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann G. Jóhannsson,
Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir Længde: 95
Prem: 10/10 2013 Format: DCP Udl: Øst
for Paradis
bd = Blu-ray disc

Dybet er baseret på en virkelig historie om
en islandsk fisker, der mirakuløst overlever et forlis i 1984 og derefter nærmest
bliver en nationalhelt. Men han bliver også en næsten mytisk figur som et eksempel på, at der er noget, videnskaben ikke
kan forklare, nemlig at netop han overlever forliset og ingen andre af hans kammerater.
Filmen er fotograferet originalt og meget smukt, og naturen og dens samspil
med den enfoldige overlever bliver hovedpersonen i denne enkle og stærke
film om fiskere og deres familier i Island.
Filmen er på én gang gysende og elementært spændende, og den er desuden nomineret til Nordisk Råds kulturpris. Dybet
er fortalt som en gammeltestamentelig
historie om Job, der lider og kæmper med
Gud. Filmen er fortalt så påtrængende fysisk, at man bogstavelig talt blev søsyg og
også følte sig druknet. Det er en mesterlig, intens film.
lg.
[121] EFTER REVOLUTIONEN
APRÈS MAI. Frankrig 2012
Instr: Olivier Assayas Manus: Charles Gillibert, Nathanaël Karmitz Medv: Clement
Metayer, Lola Créton, Felix Armand, Carole Combes Længde: 122 Prem: 25/4 2013
Format: DCP Udl: Camera Film
Politik, sex og kunst er nogle af komponenterne i Olivier Assayas rørende og bittersøde dannelseshistorie om gymnasiedrengen Gilles og hans udforskning af sig
selv og den radikale venstrefløj i begyndelsen af halvfjerdsernes Frankrig. Vi befinder os i en forstad uden for Paris i 1971.
Byen runger stadig af efterdønningerne
af majrevolten i 1968, og gymnasiedrengen Gilles og hans venner lever og ånder
gennem den stadig mere intense revolutionsstemning, der favner både politik,
kunst og kærlighed. Om dagen skriver de
artiklen til stærkt venstreorienterede magasiner, mens de om natten overmaler
skolen med revolutionære paroler. Men
da en vagt en nat uforvarende rammes af
en molotovcocktail og truer med at lægge sag an mod vandalerne, splintres
gruppen i et forsøg på at undgå et kollektivt fald. Gilles tager til Italien, hvor aktivismen får ny næring, men hvor verdens
skrøbelige foranderlighed også betyder
politiske og personlige kompromisser.
Efter revolutionen er nuancerede hippieminder uden glorificering eller ekstase – en film, der går i hjernen – snarere
end hjertet og blodet, men absolut seværdig.
pj.
[122] EFTERSKÆLV
TANGSHAN DADIZHEN. Kina 2010
Instr: Xiaogang Feng Manus: Wu Si, Ling
Zhang Medv: Fan Xu, Jingchu Zhang,
Chen Li, Zi-feng Zhang Længde: 135
Prem: 1/9 2011 Format: bd Udl: Angel
Films
Filmen foregår under det kendte Tangshan jordskælv i 1976, som dræbte mere
end 240.000 mennesker i Kina. Efter at have mistet sin mand, står en ung mor over
for et ubærligt valg. Hendes 7-årige tvil-

Øvrige titler
linger er begravet under murbrokkerne
tæt på hinanden, og at grave den ene fri
vil resultere i yderligere kollaps af vragdele på den anden. Hun er derfor tvunget til
at tage den sværeste beslutning i sit liv - at
vælge, hvilket af hendes børn, der skal leve og hvilket der skal dø. Hun vælger at
redde drengen. Sønderknust fortsætter
hun sit liv i bevidstheden om, at hun efterlod 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. Pigen 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 imponerende og bevægende bedrift. Anbefales til
voksenfilmklubberne.
pj.
[123] EN CHANCE TIL
Danmark 2015
Instr: Susanne Bier Manus: Anders Thomas Jensen Medv: Nikolaj Coster-Waldau, Ulrich Thomsen, Nikolaj Lie Kaas, Lykke May Andersen, Maria Bonnevie, Peter
Haber, Ewa Fröling, Kirsten Lehfeldt, Thomas Bo Larsen, Bodil Jørgensen, Charlotte Fich Længde: 103 Prem: 15/1 2015
Format: DCP Udl: Nordisk Film
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 Andreas og Simon kaldes ud til junkierne
Tristan og Sannes lejlighed. Synet af parrets vanrøgtede baby, der ligger smurt
ind i sit eget søle, får noget til at slå klik i
Andreas. Da hans eget spædbarn pludselig 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 Thomas 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 moralsk dilemma til et troværdigt biografdrama.
pj.
[124] EN DU ELSKER
Danmark 2014
Instr: Pernille Fischer Christensen Manus: Kim Fupz Aakeson, Pernille Fischer
Christensen Medv: Mikael Persbrandt,
Trine Dyrholm, Birgitte Hjort Sørensen,
Sofus Rønnov Længde: 95 Prem: 24/4
2014 Format: DCP Udl: Nordisk Film
Thomas Jacob er rockstjerne af den mørke Leonard Cohenske kaliber, og han vender nu hjem fra Los Angeles for at indspille et nyt album i Danmark. Han har lagt
misbrug bag sig og han vil nu kun musikken. Men han bliver i Danmark konfronteret 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 lyder 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 morale: man kan som voksen måske give styrke til et barn, også den styrke man aldrig
selv har fået fra nogen – og det er jo opløftende.
lg.
[125] EN DUE SAD PÅ EN GREN OG
FUNDEREDE OVER TILVÆRELSEN
EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH FUNDERADE PÅ TIL .... Sverige 2014
Instr. og manus: Roy Andersson Medv:
Holger Andersson, Nils WestblomLængde: 101 Prem: 12/3 2015 Format: DCP
Udl: Camera Film
Sam og Jonathan er omrejsende sælgere
i spøg og skæmt. Deres afsætning af grinepuder, 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 eksemplarer af homo sapiens, som alle må forholde
sig til hverdagens mere eller mindre absurde genvordigheder. En due sad på en
gren er den sidste film i trilogien, som begyndte med Sange fra anden sal (2000) og
forsatte med Du levende (2007). Filmen er
en mildt misantropisk satire over kedsomheden i Sverige, men der er også både smukke og vittige passager. Alt er ved
det gamle i Roy Anderssons seneste film,
og det er fremragende.
pj.
[126] EN SANG FOR MARION
SONG FOR MARION. Storbritannien 2012
Instr. og manus: Paul Andrew Williams
Medv: Gemma Arterton, Christopher Eccleston, Terence Stamp, Vanessa Redgrave Længde: 93 Prem: 19/92013 Format:
DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
Vanessa Redgrave spiller en kræftsyg
kvinde, hvis sidste livsglæde kommer til
udtryk gennem et kor. Hendes evindeligt
sure mand – Terence Stamp – har ikke meget sympati for korarbejdet, men for at få
noget kvalitetstid ud af deres sidste tid
melder han sig også til hendes sidste store korrejse. Koret frigør noget af deres indeklemte kærlighed. Det er en lille film
med en lille historie, men ikke uden en vis
feel good-effekt – især på grund af de store skuespillere.
oc.
[127] ENOUGH SAID
USA 2013
Instr. og manus: Nicole Holofcener
Medv: James Gandolfini, Julia LouisDreyfus, Catherine Keener, Toni Collette,
Ben Falcone Længde: 93 Prem: 26/06
2014 Format: DCP Udl: Camera Film
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Filmens titel er vigtig, for det er, hvad to
kvinder fortæller hinanden om mænd –
og så alligevel ikke fortæller, der er omdrejningspunktet for den charmerende
romantiske komedie. Historien er enkel:
to midaldrende singler Eva og Albert møder 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 eksmand og især hans mangler. Eksmanden
er selvfølgelig Albert, og spørgsmålet er
nu, om Eva skal bruge Mariannes erfaringer med ham i sit forhold til Albert? Hvordan hun håndterer dette, må man selv se.
Instruktøren Nicole Holofcener har ofte
arbejdet sammen med Woody Allen, hvilket ses ved den vægt der lægges på nærvær, dialog, timing og fremstillingen af
menneskelig kantethed. Den nu afdøde
James Gandolini spiller genert charmerende 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.
[128] ET HUS I MAROKKO
ROCK THE CASBAH. Frankrig 2013
Instr. og manus: Laïla Marrakchi Medv:
Omar Sharif, Morjana Alaoui, Nadine Labaki, Lubna Azabal Længde: 100 Prem:
3/7 2014 Format: DCP Udl: Miracle Film
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 yngste 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 skuespillerinde og hustru i USA. Den ældste
Kenza er den konservative skolelærer, der
er forblevet tro mod faderens traditionelle 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 fortælles behændigt af den afdøde far – lunt
spillet af Omar Sharif, der stadig er en flot
mand. Det er en både munter og ondskabsfuld komedie, men også en tragedie, når de fortrængte sandheder kommer for dagen. Et almenmenneskeligt
kulturmøde.
lg.
[129] FADING GIGOLO
USA 2014
Instr. og manus: John Turturro Medv:
John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone, Sofía Vergara, Vanessa Paradis, Liev
Schreiber, Bob Balaban Længde: 98
Prem: 8/5 2014 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
En enkel og ganske charmerende newyorkerkomedie om en falleret boghandler (Woody Allen), der sikrer sig en tiltrængt indkomst gennem lidt primitivt
alfonseri, da han overtaler en ven, en mid-
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aldrende gigolo og deltidsbutiksekspedient (John Turtorro), til at sælge sine færdigheder til en velhavende og smuk midaldrende hudlæge (Sharon Stone). Forretningen udvikler sig, men kompliceres,
da han oprigtigt forelsker sig i en kunde,
en yngre rabbinerenke (Vanessa Paradis),
der også opvartes af en lokal politibetjent
(Liev Schreiber). Filmen er fortalt i sit eget
kunstnerisk-poetiske univers, og det er
ganske enkelt godt selskab.
oc.

afstumpede skalten med andres liv alt for
forudsigeligt.
aj.

[130] 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 Længde: 121 Prem: 6/2 2014 Format: bd, dvd
Udl: Scanbox

Svenskerne har før lavet film om turistrejser, men Ruben Östlands Force majeure er
milevidt fra de gængse fjollede folkekomedier, selvom den er ustyrligt morsom. Östland analyserer vore kønsrolleopfattelser ved at lade Tomas (Johannes
Kuhnke) på kujonagtig vis gribe sin mobil
og stikke af, da en lavine truer med at udrydde 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 benægter skaffe- og arbejdsdyret Tomas
imidlertid hårdnakket Ebbas bitre anklager om, at han har svigtet sit ansvar og
reddet sig selv og I-Phonen fremfor familien, og filmen udforsker begavet og meget morsomt forholdet mellem kontrolleret og ukontrollabel natur, både indre og
ydre, og spørgsmålet om, hvorvidt det er
muligt at holde ferie fra kønsrollekonventionerne, når det passer en. En herlig og
stærkt anbefalelsesværdig komedie om
tykkelsen på civilisationens fernis.
aj.

Familien, som er baseret på et teaterstykke, er den vanvittige, kulsorte og rørende
historie om de stærke kvinder i Westonfamilien, der har været spredt for alle vinde, indtil en krise i familien bringer dem
tilbage til barndomshjemmet i Osage
County. En noget anderledes familiesammenkomst, hvor spydighederne leveres i
ærlighedens navn, mens afsløringen af
Weston-klanens største hemmelighed lurer lige under overfladen.
Trods mange fremragende skuespillere er Familien ikke helt vellykket. Skuespillerne stjæler billedet, og det fungerede
måske på teatret, men gør det ikke i filmen. Filmen er mørk og morsom, men i
længden anstrengende.
pj.

[131] 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, Danica Curcic, Sarah-Sofie Boussnina Længde: 12 Prem: 2/10 2014 Format: DCP Udl:
Nordisk Film
Carl (Nikolaj Lie Kaas) og Assad (Fares Fares) 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 dobbeltmord på et tvillingepar i 1994, inspireret af et 20 år gammelt nødopkald fra
den subsistensløse Kimmie (Sarah-Sofie
Boussnina). Den samme Kimmie er forsvundet fra jordens overflade og jagtes
en del af filmen af den notorisk vrantne,
småalkoholiske og eksistentielt udfordrede Carl. I modsætning til Kvinden i buret
ved publikum i Mikkel Nørgaards filmatisering af Fasandræberne langt mere om
de oprindelige begivenheder end politiet, hvilket giver anledning til at udforske
det kostskolemiljø og den forsvundne
Kimmies forhistorie med rigmandssønnen Ditlev Pram (Pilou Asbæk), der spiller
en betydelig rolle for mordet. Disse flashbacks bliver filmens akilleshæl – den aldrig bliver rigtig spændende. Dertil er
dens (og romanforlæggets) klichefyldte
billede af degenererede overklasseløgs

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

[133] FORELSKET I NEW YORK
BEGIN AGAIN. USA 2013
Instr. og manus: John Carney Medv: Keira Knightley, Heilee Steinfeld, Mark Ruffalo, Catherine Keener, Adam Levine
Længde: 104 Prem: 31/7 2014 Format:
DCP Udl: Filmcompagniet
Keira Knightley spiller følsomt og medrivende Greta, der efter at være blevet svigtet 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 kærlighedsfællesskab, der stikker dybere end det forrige.
oc.
[134] FORTIDEN
LE PASSÉ. Frankrig 2013
Instr. og manus: Asghar Farhadi Medv:
Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa,
Pauline BurletLængde: 130 Prem: 13/3
2014 Format: DCP Udl: Camera Film
Iranske Asghar Farhadi tager endnu et
favntag med ægteskabsdramaet, lige
som han gjorde det i den Oscar-belønnede Nader og Simin – en separation(2010).
Fortiden udspiller sig som et intrikat trekantsdrama 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 underskrive de skilsmissepapirer hans fraseparerede kone Marie insisterer på at få i
bd = Blu-ray disc

orden. Det viser sig at være presserende,
da hun ikke alene er gravid med, men også planlægger bryllup med sin nye kæreste, Samir. Men Ahmad ankommer til en
hvepserede af undertrykt vrede og uudtalte problemer – ikke mindst mellem
Marie 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
menneskers 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, endnu før den sidste er løst. Oplagt ti
klubberne.
pj.
[135] FOXCATCHER
USA 2014
Instr: Bennett Miller Manus: E. Max Frye,
Dan Futterman Medv: Steve Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo, Vanessa Redgrave, Anthony Michael Hall Længde:
129 Prem: 15/1 2015 Format: bd, dvd
Udl: UIP
Ganske interessant, men også lang og lidt
kedelig film om en excentrisk rigmand,
der ønsker at finansiere og dyrke det brydelandshold, 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 særlig 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 spændende
og hemmelighedsfulde præstationer.
oc.
[136] FRANCES HA
USA 2012
Instr: Noah Baumbach Manus: Noah
Baumbach, Greta Gerwig Medv: Greta
Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver, Michael Zegen Længde: 86 Prem: 31/10
2013 Format: DCP Udl: Miracle Film
Danseren Frances Haliday på 27 bor relativt 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 flakker rundt for at finde ud af, om hun vil blive ’voksen’. Kærligheden hænger ikke
nødvendigvis på træerne i Central Park,
dansen er aldrig rigtig blevet til en karriere, og Frances er for gammel til at starte
forfra. Noah Baumbachs charmerende indie-portræt af den forvirrede Frances’
langsomme modning og forsøg på at finde 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
Gerwig, 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.
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[137]

FREE FALL

FREIER FALL. Tyskland 2013
Instr: Stephan Lacant Manus: Stephan
Lacant, Karsten Dahlem Medv: Hanno
Koffler, Max Riemelt, Attila Borlan, Katharina Schüttler Længde: 100 Prem: 9/1
2014 Format: DCP Udl: Reel Pictures
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 fællesskab 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 familie.
oc.
[138] FRUITVALE STATION
FRUITVALE. USA 2013
Instr. og manus: Ryan Coogler Medv: Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia
Spencer, Kevin Durand Længde: 100
Prem: 2/1 2014 Format: DCP, bd, dvd
Udl:
Den 1. januar 2009 blev den bagbundne
22-årige afroamerikaner Oscar Grant III
meningsløst og brutalt skudt af en politibetjent på Fruitvale Station, Bay Area i Californien. Sagen er blevet noget nær et
symbol på fortsatte raceuroligheder i
USA. Filmen fortæller historien om Oscar
Grants sidste døgn. Det er ganske bevægende, fordi historien er så tragisk – dog
uden at filmen på nogen måde flytter
kunstneriske hegnspæle.
oc.
[139] FØR VINTERKULDEN
AVANT L’HIVER. Frankrig 2013
Instr. og manus: Philippe Claudel Medv:
Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, Leïla
Bekhti, Richard Berry Længde: 103 Prem:
30/10 2014 Format: DCP, dvd Udl: Miracle Film
Den succesrige neurokirurg Paul lever
højt på strå med sin smukke kone, Lucie.
Et møde med en tidligere patient, den unge 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 noget tyder på, at hun ikke helt er dén, som
hun udgiver sig for. Før vinterkulden er ikke helt, hvad man tror den vil være, ligesom heller ikke alting er i filmens univers,
som karaktererne tror. Filmen har flere lighedspunkter 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 fortættet psykodrama.
pj.
[140] GENSYNET
ÅTERTRÄFFEN. Sverige 2013
Instr. og manus: Anna Odell Medv: Sandra Andreis, Kamila Benhamza, Anders
Berg, Jimmy CarlbergLængde: 88 Prem:
1/5 2014 Format: DCP Udl: Camera Film

Performancekunstneren Anna Odell har
med den prisbelønnede Gensynet skabt
en interessant parafrase på den moderne
dokumentarfilm, en film, der med udgangspunkt i en fiktiv jubilæumsfest udforsker mobning i skolen og dens betydning 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 udfordrer dem til at forklare sig. Svarene er tvetydige som filmen, der efterlader tilskueren usikker på, hvor grænsen mellem fiktion og fakta går, men også en lektion i
børns grusomhed og voksnes evne til fortrængning. Filmen er til tider tå-krummende pinlig, men væsentlig i sin belysning af undertrykkelsens og fornedrelsens mekanismer, og det ubehag, man
kan føle som tilskuer, skyldes netop genkendeligheden.
aj.
[141] GETT
Israel 2014
Instr. og manus: Ronit Elkabetz, Shlomi
Elkabetz Medv: Simon Abkarian, Gabi
Amrani, Dalia Beger, Shmil Ben Ari Længde: 115 Prem: 5/3 2015 Format: DCP Udl:
Øst for Paradis
Gett er det jødiske ord for skilsmisse. Filmen skildrer det absurde system, man må
igennem hvis man ønsker skilsmisse i Israel. 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 skilsmisseretsag – og det serveres med både retfærdig
harme, glimt af humor og fortættet
spænding. Gett er et retssalsdrama i
strengeste forstand. Bortset fra et par ophold i ventesalen forlader kameraet ikke
retslokalet i samfulde 115 minutter. Det
føles selvfølgelig langstrakt og indelukket, efterhånden som måneder bliver år.
Men man mærker effektivt frustrationen,
og iltfattigt bliver det ikke, når temperamenter slår gnister, fælder sættes og retoriske dueller udkæmpes. Gett er en anderledes skilsmissefilm.
pj.
[142] GINGER & ROSA
Storbritannien 2012
Instr. og manus: Sally Potter Medv: Elle
Fanning, Alice Englert, Alessandro Nivola,
Christina Hendricks Længde: 90 Prem:
11/4 2013 Format: dvd Udl: UIP
Ginger og Rosa er kamæleonen Sally Potters eminente efterkrigsgenerations-portræt, hvor hun spiller to jævnaldrende piger og veninder ud mod hinanden og verden i Cuba-krise-årene. Vi følger pigernes
udviklingsproces fra 1962, hvor den 17årige sanselige Rosa (Alice Englert) modnes seksuelt hurtigere end den intellektuelle Ginger (suverænt spillet af Elle Fanning) og drages af Gingers beundrede far,
den politiske charlatan og ansvarsløse
egoist Roland (Alessandro Nivola). Ginger
engageres selv politisk i anti-atomkraftbevægelsen i forsøget på at finde tilvæbd = Blu-ray disc
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relsens mening midt i skuffelsen over faderen 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 bøsseonklernes feministiske veninde (Anette
Benning). Filmen er en dannelsesfortælling, hvor den følsomme Ginger afsøger
mulighederne for at finde et personligt
og politisk ståsted midt i atomkrigsfrygtens kaostid. En stærkt anbefalelsesværdig film.
aj.
[143] GLORIA
Chile 2013
Instr. og manus: Sebastián Lelio Medv:
Paulina García, Sergio Hernández, Diego
Fontecilla, Fabiola Zamora Længde: 110
Prem: 12/12 2013 Format: DCP Udl: Miracle Film
Gloria er en 58-årig fraskilt chilensk kvinde fuld af lyst til ny kærlighed. Efter forskellige mislykkede forsøg finder hun
Rodolfo, en tidligere søofficer. Det er meget, der peger på, at det kan blive et godt
forhold, men de har begge nogle dystre
sider, de skal have kundgjort for hinanden. Det er en velment og sympatisk film
med godt psykologisk indblik i sine personer.
oc.
[144] HELI
Mexico 2013
Instr. og manus: Amat Escalante Medv:
Armando Espitia, Andrea Vergara, Linda
González Længde: 105 Prem: 8/5 2014
Format: DCP Udl: Øst for Paradis
Filmen fortæller historien om den 17-årige 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 lokale 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 kadet 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, politi og soldater fra hinanden og tyveriet
får snart helt andre, fatale følger for alle
omkring ham.
Mexicanske Amat Escalante vandt fortjent 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 indlevelse i sine spøjse karakterer dyrker og udstiller håbløsheden og volden, den mørke
side af alle de ting, som Estela artigt lærer
i skolen.
pj.
[145] HENDE
HER. USA 2013
Instr. og manus: Spike Jonze Medv:
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Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson,
Amy Adams, Olivia Wilde Længde: 120
Prem: 27/2 2014 Format: bd, dvd Udl:
UIP
Filmen foregår i en nær fremtid i Los Angeles, hvor den komplekse, men ensomme 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 ungdomskæreste. 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 installationen vælger han en kvindelig stemme
til systemets talefunktion, og da OS1 er
installeret bliver han glædeligt overrasket over at møde ’Samantha’ en melodisk og behagelig kvindestemme (Scarlett Johansson), der ikke alene viser sig at
være behagelig, men også indsigtsful,
følsom og overraskende morsom. Efterhånden 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, forelskelse og kærlighed. Den er et begavet
forsøg på at fremskrive udviklingen og
det moderne menneskes stigende technofetichisme og teknologiafhængighed på en ganske realistisk og troværdig
facon.
pj.

[146] HUMAN CAPITAL
Italien 2013
Instr: Paolo Virzì Manus: Paolo Virzì efter
roman Steve Amidon Medv: Fabrizio
Bentivoglio, Matilde Gioli, Valeria Bruni
Tedeschi, Guglielmo Pinelli Længde: 111
Prem: 20/11 2014 Format: DCP Udl:
Scanbox
Filmen foregår egentlig i Connecticut,
men den italienske instruktør Polo Virzi
har behændigt henlagt den til et finanskriseramt Norditalien. Filmen begynder 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 ansvarsløse 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 udvendighed 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.

Øvrige titler
[147]

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 Længde: 122 Prem: 11/9 2014
Format: DCP Udl: Nordisk Film
I en lille fransk landsby vil en indisk familie
skabe en restaurant for den ypperste indiske kogekunst. Det huer ikke naboen,
Mallory (Helen Mirren), der driver byens
Michellin-stolthed med de fineste franske madtraditioner. Chikane og uhøfligheder florerer, inden der opstår forståelse, venskab – og lidt kærlighed. En enkel,
jævn og ganske underholdende flink komedie.
oc.
[148] 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 Længde:
110 Prem: 7/6 2012 Format: DCP, dvd
Udl: Scanbox
Hvad gør vi nu? er en historie om en gruppe kvinder, der med stor opfindsomhed
prøver at løsne op for de ulmende religiøse spændinger, der truer med at ødelægge deres landsbysamfund. Filmen er
delvist optaget i de Hizbollahkontrollerede områder mellem Beirut og Damaskus,
mens andre dele er filmet i de kristne områder 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 vellykket. Absolut en anderledes film.
pj.
[149] HYDE PARK ON HUDSON
Storbritannien 2012
Instr: Roger Michell Manus: Richard
Nelson Medv: Bill Murray, Laura Linney,
Olivia Williams, Blake Ritson Længde: 94
Prem: 20/6 2012 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Bill Murray spiller præsident Roosevelt,
der i 1939 opholder sig på et landsted,
hvor han med fruens accept har sideløbende 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 forventede snarligt kommende krig. Det er en
lille film, men med en vis humor og feel
good.
oc.
[150] IDA
Polen 2013
Instr: Pawel Pawlikowski Manus: Pawel
Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz, Rebecca Lenkiewicz Medv: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy TrelaLængde: 82 Prem: 27/11 2014
Format: DCP Udl: Camera Film
bd = Blu-ray disc

Denne polske film er intet mindre end en
poetisk filmperle, der helt fortjent fik palmerne som bedste ikke-amerikanske
film. Historien udspiller sig i 1960’ernes
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 nulevende slægtning for at være helt klar til
at tage afsked med verdenen uden for
klosteret mure. Hendes tante Wanda lever et liv i overhalingsbanen med druk og
mænd for at dulme indtrykket af den virkelighed, som hun som dommer må deltage i. Hun er fuldkommen uden illusioner 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 erindringsrejse for at finde forældrenes grave.
Det har de brug for. Men er den virkelighed, som Anna/Ida møder uden for klosteret 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.
[151] INSIDE LLEWYN DAVIS
USA 2012
Instr. og manus: Ethan Coen, Joel Coen
Medv: Oscar Isaac, Justin Timberlake, Carey Mulligan, John Goodman, F. Murray
Abraham Længde: 105 Prem: 6/3 2014
Format: bd, dvd Udl: UIP
Vi befinder os i New York 1961. Sangeren
Llewyn Davis er den ene halvdel af en moderat succesrig folkduo, indtil hans makker, 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 udfordringer. Akut pengemangel tvinger ham
til at sove på venners sofaer, og en kvindelig, gift kollega venter hans barn efter
en kort affære.
Brødrene Coen besøger 1960’ernes
Greenwich Village og kommer hjem med
en yderst seværdig film. Handlingen er elliptisk komponeret i et markante billedforløb 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.
[152] INUK
Grønland 2010
Instr: Mike Magidson Manus: Ole Jørgen
Hammeken, Jean-Michel Huctin Medv:
Gaba Petersen, Knud Therkielsen, Ole Jørgen Hammeken, Rebekka JørgensenLængde: 90 Prem: 25/12 2014 Format:
DCP Udl: Camera Film
Dette er en prisbelønnet coming-of-age
skildring af den socialt udsatte og rodløse

Øvrige titler
hovedperson Inuks tilbagevenden til den
afdøde fars fangertilværelsen nord for
polarcirklen efter at have vansmægtet i
Nuuk hos en brutal stedfar og en alkoholiseret mor. Der kobles undervejs passende doser klimakrise og kulturkritik på den
skildring af et modsætningsfyldt moderne Grønland, som Inuk må finde sin rolle
i. Filmen er smukt fotograferet og udmærket spillet af amatørskuespillerne,
men balancerer på en knivsæg mellem
berettiget civilisations- og modernitetskritik og back-to-nature-klicheer.
aj.
[153] JEG ER STADIG ALICE
STILL ALICE. USA 2014
Instr. og manus: Richard Glatzer, Wash
Westmoreland Medv: Julianne Moore,
Kristen Stewart, Alec Baldwin Længde:
99 Prem: 5/3 2015 Format: DCP Udl:
Filmcompagniet
Alice Howland (Moore) er lingvistikprofessor, lykkeligt gift og har tre voksne
børn med sin mand. Under en forelæsning begynder hun at glemme ord, og
hun finder efterfølgende ud af at hun viser tidlige tegn på Alzheimers. Nu bliver
både Alices familie og ikke mindst hendes selvforståelse prøvet til det yderste.
Julianne Moore vandt fortjent for første
gang en Oscar for Jeg er stadig Alice hvor
hun får historien om en kvinde med præsenil Alzheimers til at blive meget mere
end et diagnosedrama. Det er det rene
horror at se Moores ansigt bevæge sig fra
det levende 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
fornemmer ikke mindst den utrolige
spændvidde 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.
Fremragende film.
pj.
[154] JEG HEDDER ERNESTO
INFANCIA CLANDESTINA. Argentina 2011
Instr. og manus: Benjamín Ávila Medv:
Teo Gutiérrez Moreno, Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso Længde:
112 Prem: 16/1 2014 Format: DCP, dvd
Udl: Filmbazar
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 landets 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 sætter dog Juan i et dilemma i forhold til forældrenes leveregler. Instruktøren og
medforfatteren Benjamín Ávila har baseret filmen på sine egne oplevelser, og den
er glimtvist et fascinerende forsøg på at
forstå historiens betydning for en barndom. Latinamerikanske film oversvømmer just ikke danske biografer, så impor-

ten af denne film er i sig selv fortjenstfuld.
pj.
[155] JOE
USA 2013
Instr: David Gordon Green Manus: Gary
Hawkins Medv: Nicolas Cage, Tye Sheridan Længde: 117 Prem: 21/8 2014 Format: DCP Udl: Miracle Film
Nicholas Cage, der har spildt sit betydelige talent på en endeløs række af ligegyldigheder, har i denne film af David Gordon Green for en gangs skyld fået en rolle
med bid i som den fraskilte, tidligere straffede 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 farsøn-forhold, der for en tid holder dem
begge oppe. Både Cage og Sheridan spiller glimrende i dette ganske veldrejede,
om end til tider overtydelige drama. aj.
[156] 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 Francesca Orella Længde: 117 Prem: 21/7
2011 Format: bd Udl: Miracle Film
Spansk gyser om to tvillingesøstre, der lider 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 historie ud af. Det er en effektjagende gyser,
der er ganske virkningsfuld, men derudover ikke gør det store indtryk.
oc.
[157] KAPGANG
Danmark 2014
Instr: Niels Arden Oplev Manus: Bo Hr.
Hansen Medv: Villads Bøye, Anders W.
Berthelsen, Frederik Winther Rasmussen,
Kraka Donslund Nielsen Længde: 108
Prem: 28/8 2014 Format: DCP Udl: Nordisk Film
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 klare alt: indkøb, bordplan til konfirmationen og pubertetens seksuelle dilemmaer: Kristine og/eller Kim. Kapgang er bygget på en erindringsroman af Morten
Kirkskov med manuskript af Bo Hr. Hansen, som leverer uforglemmelige one-linere. Filmen er Arden Oplevs bedste, og
selvom den både kan karakteriseres som
mainstream underholdning og en feelgood film om ungdomslivets vanskeligheder og voksenlivets kommen til kort –
er den charmerende, vedkommende og
dejlig. Kapgang er en meget akavet sport,
og ligegyldigt om man bevæger sig dovent luntende eller hurtigt lynluntende
ser det latterligt ud, når man bevæger sig,
bd = Blu-ray disc
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uden at fødderne slipper jorden. Det er
derfor filmens tematiske metafor, og både tøj, musik og scenografi er autentisk
70er stil. Man bliver både rørt og glad af at
se denne filmiske dannelseshistorie. lg.
[158] KARTELLET
Danmark 2014
Instr: Charlotte Sachs Bostrup Manus:
Charlotte Sachs Bostrup, Henrik Kristensen Medv: Anders W. Berthelsen, Lene
Maria Christensen, Leif Sylvester, Gitte
Siem, Lars Ranthe, Benjamin Boe Rasmussen, Jesper Asholt, Flemming Enevold,
Lars Brygmann, Jacob Ulrik Lohmann,
Kurt Ravn, Henrik Prip, Kristian Ibler
Længde: 100 Prem: 27/2 2014 Format:
DCP Udl: Nordisk Film
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 gennemsyret af korruption og kartelvirksomhed. Lars nægter at indgå ulovlige prisaftaler 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.
[159] KILIMANJAROS SNE
LES NEIGES DU KILIMANDJARO. Frankrig
2011
Instr: Robert Guédiguian Manus: Robert
Guédiguian efter forlæg af Victor Hugo
Medv: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Marilyne CantoLængde: 107 Prem: 14/6 2012 Format:
DCP Udl: Camera Film
Robert Guédiguian har skabt en humanistisk fortælling fra et arbejderklassemiljø
i Marseille. Hovedpersonen er den midaldrende Michel, der mister sit arbejde i
forbindelse med fabrikkens besparelser.
Den fyrede skal vælges ved lodtrækning,
og Michel kan som tillidsmand få særbehandling, 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 rystende, 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 begå en sådan forbrydelse. Kilimanjaros sne
er et sympatisk og medrivende drama
med hjertet på rette sted.
oc.
[160] KORSVEJEN
KREUZWEG. Tyskland 2014
Instr: Dietrich Brüggemann Manus: Anna Brüggemann, Dietrich Brüggemann
Medv: Lucie Aron, Michael Kamp, Moritz
Knapp, Birge SchadeLængde: 107 Prem:
19/3 2015 Format: DCP Udl: Camera Film
Maria er 14 år og står foran at skulle kon-
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firmeres. Hendes familie er en del af et
stærkt troende, katolsk samfund. Hendes
far står i skyggen af morens strengt religiøse opdragelse, mens hendes lillebror
forbliver umælende. Maria er fanget mellem to verdener: Hun lever sin hverdag i
den moderne verden med alle dennes fristelser, men hendes hjerte tilhører Jesus
og hun er meget modtagelig overfor
præstens ord og formaninger til konfirmationsforberedelsen. Hver dag er en eksamen foran Gud. End ikke Christian, en
dreng som hun møder i skolens læsesal
og fatter nogen interesse for, kan nå hendes inderste.
Korsvejen handler om religiøs voldtægt
og mord. Det er en både uhyggelig og gribende film, der med en spartansk visuel
stil, et målrettet manuskript og en stramt
organiseret dialog tager kvælertag på tilskuerens følelser og indbyder til at sidde
og hade.
pj.
[161] KRAFTIDIOTEN
Norge 2014
Instr: Hans Petter Moland Manus: Kim
Fupz Aakeson Medv: Stellan Skarsgård,
Bruno Ganz, Pål Sverre Hagen, Birgitte
Hjort Sørensen Længde: mi Prem: 3/7
2014 Format: DCP Udl: Miracle Film
Brutal og blodig mafiafortælling fra det
snedækkede Nordnorge, hvor snerydderen 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 voldelig og med sin egen ironiske undertone,
der sådan set gør den ganske underholdende.
oc.

Øvrige titler
ne noget ujævne, men velspillede og absolut seværdige film.
aj.

140 Prem: 8/1 2015 Format: DCP Udl: Camera Film

[163] KVARTETTEN
QUARTET. Storbritannien 2012
Instr: Dustin Hoffman Manus: Ronald
Harwood Medv: Maggie Smith, Billy Connolly, Pauline Collins, Tom Courtenay, Michael Gambon, Sheridan Smith, Luke
Newberry Længde: 98 Prem: 28/2 2013
Format: DCP Udl: Filmcompagniet

Thomas Hobbes’ værk om statsdannelse
og suverænitetsafgivelse fra 1600-tallets
midte har givet navn til mesterinstruktøren Andrej Zvjagintsevs beske beretning
om korruption, magtbrynde og tyranni i
Putins Rusland. Der er tale om begavet
anskuelsesundervisning i magtmisbrugets mekanismer og den dæmoniske
statsmagts hensynsløshed overfor individet med afsæt i eksproprieringen af den
nygifte mekaniker Koljas (Aleksej Serebriakov) selvbyggerhus i strandkanten, der
skal vige for den lokale borgmester Vadims (Roman Madjanov) potensforlængende prestigeprojekt. Kolja søger juridisk 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 deprimeret, en ortodoks præst en forklaring
på sin hårde skæbne. Præsten citerer fra
kapitel 40 i Jobs bog: Kunne du trække Livjatan 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 Leviathan behandler et grumt tema, kendt fra
andre af Zvjagintsevs film, er det en visuelt smuk og også poetisk film med lange
indstillinger af det karske landskab i det
nordvestlige Rusland og en kringlet fortællestil med mange svinkeærinder og
små indlagte klimakser. Absolut seværdig.
aj.

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 uventet: den store operadiva Jean Horton ankommer som ny beboer. Nogle af beboerne 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 årlige koncert, hvis den ’gamle’ kvartet kunne 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 stjerner.
Denne film gør det virkelig svært at bevare sin sunde skepsis overfor operagenren som kunstart og sit eventuelle mismod 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.

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

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

Marisa lever i et skinhead-miljø som bøllen Sandros bandebrud med karseklippet isse og kroppen fuld af fascistiske slogan-tattoos. Hun deltager i gruppens racistiske overfald på asylansøgere og anderledes tænkende med et had og en
dødsforagt, som er fostret af en udsigtsog trøstesløs (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 nazistisk ideologi. Efter et besøg
hos den enlige og foragtede mor, i hvis
supermarked hun hjælper til, kører Marisa to asylansøgere ned, og det bliver
starten på alvorlige 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 paralleller til det hjemlige bandemiljø, når man ser David Wnendts portræt af disse skinheads og deres forskruede tankegang og samværsformer i den-

Henry (Gattlin Griffith) bor med sin deprimerede, fraskilte mor Adele (Kate Winslet,
tilsyneladende for evigt henvist til at spille skrøbelige, sanselige kvinder) i flækken
Holton Mills, og kæmper for at holde humøret oppe hos moderen. På en af de
sjældne indkøbsture tvinger den undvegne fange Frank (Josh Brolin) Henry og
Adele til at skjule ham i huset, og måske er
han på trods af omstændighederne netop, hvad de begge har brug for. Jason
Reitman har med vanlig tæft og forlæg af
succesforfatteren Joyce Maynard instrueret dette lille Stockholmsyndrom-agtige
kærlighedsdrama, der ikke er uden charme, selvom det ikke helt når samme højder som andre, mere humoristiske Reitman-film som Juno og Young Adult. aj.
[165] LEVIATHAN
Rusland 2014
Instr: Andrej Zvjagintsev Manus: Andrej
Zvjagintsev, Oleg Negin Medv: Aleksej
Serebrjakov, Roman Madjanov, Jelena
Ljadova, Vladimir VdovitjenkovLængde:
bd = Blu-ray disc

[166] LIVING IS EASY WITH EYES
CLOSED
VIVIR ES FÁCIL CON LOS OJOS CERRADOS.
Spanien 2013
Instr. og manus: David Trueba Medv: Javier Camara, Natalia de Molina, Francesc
Colomer Længde: 108 Prem: 11/9 2014
Format: DCP Udl: Filmbazar
David Trueba har skabt en varm og kærlig
film om skæve eksistenser i Francos Spanien 1966. En road-movie, hvor den kiksede 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 klosterskolen, 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.
[167] LORE
Tyskland 2012
Instr. og manus: Cate Shortland Medv:
Saskia Rosendahl, Kai Melina, Nele Trebs,
André Fried, Mika Seidel Længde: 109
Prem: 4/4 2013 Format: DCP, bd, dvd
Udl: Miracle Film
Handlingen udspiller sig i Tyskland i 1945
nær 2.verdenskrigs afslutning. Lore ser
sig nødsaget til at tage ansvaret for sine fire yngre søskende, da deres naziforældre
er taget af de allierede. Børnene ser for
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første gang den fulde alvor af deres forældres gerninger og står i en håbløs situation, hvor de er ude af stand til at klare
sig selv og med udsigt til en sand rædselsrejse, 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 karismatiske, 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, hendes 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.

[168] LYKKELIGE
OMSTÆNDIGHEDER

UN HEUREUX ÉVÉNEMENT. Frankrig 2011
Instr. og manus: Rémi Bezançon Medv:
Louise Bourgoin, Pio Marmaï, Josiane Balasko, Gabrielle Lazure Længde: 107
Prem: 5/7 2012 Format: DCP, dvd Udl:
Angel Films
Franskmanden Rémi Bezancon har skabt
en lille komedie om et ungt par, hvis liv
forandres, da ungdommens frihed erstattes af ansvaret for et lille barn. En forandring på godt og ondt - og en uundgåelig
krise. Plottet er set før og bedre, men filmen er ikke ucharmerende.
oc.

[169] LYS EFTER MØRKE
POST TENEBRAS LUX. Mexico 2012
Instr. og manus: Carlos Reygadas Medv:
Adolfo Jiménez Castro, Nathalia Acevedo,
Willebaldo Torres Længde: 115 Prem:
18/7 2013 Format: DCP Udl: Øst for Paradis
Mexicaneren Carlos Reygadas laver art cinema efter sit eget hoved. I Danmark har
vi haft lejlighed til at se Stille lys fra 2008.
Lys efter mørke handler om et yngre ægtepar 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 ondskab, der for eksempel kommer frem til
overfladen, når han gennembanker en af
sine hunde. Da han sammen med en bekendt deltager i et 12-punkts AA-møde
(Anonyme Alkoholikere), afsløres det også, at Juan er afhængig af porno og har
deltaget i en swingerklub.
Lys efter mørke delte vandene ved verdenspremieren 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.

[170]

MAGIC IN THE MOONLIGHT

USA 2014
Instr. og manus: Woody Allen Medv: Colin Firth, Emma Stone, Hamish Linklater,
Eileen Atkins, Jackie Weaver, Marcia Gay
Harden Længde: 97 Prem: 14/8 2014
Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
Vi er i 1928 på Cote D’Azur, hvor illusionisten Stanley Crawford er inviteret af en
ven til at afsløre et spiritistisk medie Sophie. Det er hans speciale, og han er overbevist 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, kyniker, og nihilist. Han tror ikke, at der er mere mellem himmel og jord end penge og
magt, samt verdens trang til at ville bedrages. 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. Filmens stilistik er en genskabt art decostil
fra 1920’erne, og billederne har en blød
gullig tone, der understreger den fordums 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.
[171] MANDELA: VEJEN TIL
FRIHED
MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM.
Storbritannien-Sydafrika 2013
Instr: Justin Chadwick Manus: William
Nicholson Medv: Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge, Terry Pheto Længde:
146 Prem: 23/1 2014 Format: bd Udl:
Scanbox
Filmen om den sydafrikanske politikers
storhed og lidelsesrejse former sig som
en veltimet og velfortalt serie af højdepunkter. Ikke så meget mere. Og så alligevel også som en diskussion af den voldelige 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 frygtelige historie om det smukkeste land. Mandela: Vejen til frihed er en sober og gedigen gennemgang af det meste af Nelson
Mandelas liv.
pj.
[172] METÉORA
METÉORA. Grækenland 2012
Instr. og manus: Spiros Stathoulopoulos
Medv: Theo Alexander, Tamila KoulievaKarantinaki Længde: 82 Prem: 22/8 2013
Format: DCP Udl: Øst for Paradis
Skønheden er bogstaveligt talt blændende i Spiros Stathoulopoulos’ film om en
umulig forelskelse mellem en nonne og
ung munk. Deres vaneprægede liv, de
bd = Blu-ray disc
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daglige ritualer og ikke mindst løftet om
askese udfordres kraftigt, da de to får øjnene op for hinanden. Ved hjælp af signaler og flygtige møder nærer de deres
spirende forelskelse, alt imens de begge
må stille spørgsmål til deres religiøse hengivenhed, efterhånden som de mere
menneskelige lidenskaber griber fat i
dem. Billederne af Thessaliens afsvedne
sletter, der udvider den traditionelle ortodokse ikonografi til også at fortælle historien 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.
[173] MIG EJER INGEN
MIG ÄGER INGEN. Sverige 2013
Instr: Kjell-Åke Andersson Manus: Pia
Gradvall Medv: Mikael Persbrandt, Tanja
Lorentzon, Ping Mon Wallén, Saga SamuelssonLængde: 108 Prem: 10/4 2014
Format: DCP Udl: Camera Film
Lisa bor sammen med sin far og bedste
ven Hasse, som hun elsker uden forbehold. Han er metalarbejder, Sveriges
stærkeste selvfølgelig! Moderen har overladt de to til sig selv, og de klarer sig stort
set helt fint bortset fra, at moderens side
af dobbeltsengen forbliver tom. Den tabte 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 præger hverdagen, men hvor Hasse og Lisas
relation også er udfordret. Spillet er fantastisk hele vejen rundt, men især Mikael
Persbrandt har høstet ros for sin muligvis
bedste rolle nogensinde. Mig ejer ingen er
endnu en stærk svensk arbejderfortælling med sans for de små øjeblikke og
stort skuespil. En fornem senmoderne socialrealistisk film, bevægende og klog.lg.
[174] MIN LEJLIGHED I PARIS
MY OLD LADY. Frankrig 2014
Instr. og manus: Israel Horovitz Medv:
Kevin Kline, Maggie Smith, Kristin Scott
Thomas Længde: 107 Prem: 23/10 2014
Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Mathias på 58 arver efter sin far en kæmpelejlighed 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 livskraftig 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 værelse i lejligheden, og så går det løs. Skeletterne 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
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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 uforudsigelige historie om livet. Det er filmet teater, når det er bedst.
lg.
[175] MIN SØNS FAMILIE
SOSHITE CHICHI NI NARU. Japan 2013
Instr. og manus: Kore-eda Hirokazu
Medv: Masaharu Fukuyama, Keita Ninomiya, Machiko Ono, Lily Franky Længde:
121 Prem: 29/5 2014 Format: DCP Udl:
Reel Pictures
To børn forbyttes ved fødslen og vokser
op hos de forkerte familier. Seks år efter
kommer sandheden frem. Hvad skal forældrene 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 vender tilbage med et nyt familiedrama, som
vandt Juryens Pris i Cannes 2013. Arkitekten, arbejdsnarkomanen og perfektionisten Ryota og hans kone Midori får vendt
op og ned på tilværelsen, da de får meddelelsen om, at Keita ikke er deres biologiske barn. Den ærekære knudemand
Ryota får pludseligt svært ved at føle samme 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 familieværdier, 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.
[176] MINE EFTERMIDDAGE MED
MARGUERITTE
LA TÊTE EN FRICHE. Frankrig 2010
Instr: Jean Becker Manus: Jean Becker,
Jean-Loup Dabadie Medv: Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane, Patrick
Bouchitey Længde: 82 Prem: 17/3 2011
Format: bd Udl: Miracle Film
Mine eftermiddage med Margueritte er en
lille men usædvanlig dejlig og charmerende 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 talent ud. Germain (Depardieu), et stort
brød af en arbejdsmand, som efter dagens dont søger sjælefred ved at tælle duer i den lokale park, hvor han hilser på den
95-årige Margueritte (Gisèle Casadesus),
som af sin livserfaring øser visdom og positivitet. Germain er mildest talt ikke bogligt begavet, men hans venskab med den
belæste Margueritte åbner op for talenter, som overrasker hans venner i landsbyen, der ellers betragter ham som en
godmodig sinke. Man er berørt af scenerne mellem den godmodige Germain og
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den nu 96-årige Marguerittes samtaler
om liv og litteratur. Mine eftermiddage
med Margueritte er en film som vores filmklubpublikum vil elske at se.
pj.
[177] MINE HELTE
MES HÉROS. Frankrig 2012
Instr. og manus: Eric Besnard Medv: Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Pierre Richard Længde: 97 Prem:
7/11 2013 Format: DCP, dvd Udl: Miracle
Film
Maxime driver et lille firma, som er ved at
gå bankerot og hans problemer med forretningen går også ud over familien. Konen 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 arresteret. Efter at have stillet kaution får han
sig endnu en overraskelse. Det viser sig
nemlig, at moderen har indvilget i at skjule en lille dreng, Tiemoko, for myndighederne, idet drengens mor står til at blive
udvist af Frankrig. Maxime beslutter at tage 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 smøres på med en skovl. Dét bliver på alle måder for meget.
pj.

[178] MIRAKLET I LE HAVRE
LE HAVRE. Frankrig 2011
Instr. og manus: Aki Kaurismäki Medv:
André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre
Darroussin, Blondin Miguel, Elina SaloLængde: 93 Prem: 15/3 2012 Format:
DCP Udl: Camera Film
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 stationen i Le Havre, hvor der ikke er meget at
lave – folk går nemlig mest i kondisko. Konen 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 komme til England, så han kan blive genforenet med sin mor. Hvordan skal ikke røbes. Filmen er fyldt med sort humor og
præcist kort og elegant underspil, som jo
er Kaurismäkiskuespillernes kendemærke. Filmen handler egentlig om, hvad gode mennesker kan og bør være for hinanden. Det er en nødvendig og opløftende
fabel.
lg.
[179] 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
Længde: 90 Prem: 5/6 2014 Format:
DCP Udl: Filmcompagniet
Simon Staho fortæller en fascinerende historie fra det yderste udkants-Danmark
bd = Blu-ray disc

anno 1971, hvor vi følger præsteparret
Erik og Johanna. Johanna var som ung lidenskabelig danser, men sidder nu i kørestol og henslæber et liv med uforløste
længsler. Livet får ny energi for hende, da
hendes ungdoms dansepartner vender
tilbage, hvilket sætter gang i et jalousidrama – og et mirakel. Simon Staho er en
intens historiefortæller, og sammen med
sine glimrende skuespillere – Peter Plaugborg og Sonja Richter som præsteparret,
Ulrich Thomsen som dansepartneren –
får filmen den dragende dimension, der
gør det til en oplevelse langt over middel
i dansk film.
oc.
[180] MONICA Z
Sverige 2013
Instr: Per Fly Manus: Peter Birro Medv:
Edda Magnason, Sverrir Gudnason, Kjell
Bergqvist Længde: 111 Prem: 20/3 2014
Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Per Flys glimrende portrætfilm om skandinavisk jazz’ største stemme, Monica
Zetterlund, fokuserer på skismaet mellem den usikre, enlige mor fra et Värmlandsk provinshul og den tilbedte verdensstjerne, det store svenske ikon. Zetterlund elskede musik og mænd, fest og
flasker, og uden at fortabe sig i det kaotiske liv, der ofte herskede offstage, sideløbende med de store triumfer, portrætterer Fly vellykket Zetterlunds liv fra 1958
og Stockholms-debuten med Arne Domnerus på Nalen (altså efter det danske
gennembrud sammen med Ib Glindemanns Orkester) frem til giftermålet med
Sture Åkerberg i 1974. Generelt er fokus
dog på det psykologiske portræt, snarere
end på den kunstneriske motivation. Partiet som den livskraftige, men også skrøbelige og samtidigt udfordrende Monica
gives overbevisende af sangerinden Edda Magnason, også i forholdet til den misbilligende fader, eminent spillet af Kjell
Bergqvist. Bestemt seværdig.
aj.

[181] MONSIEUR LAZHAR
Canada 2011
Instr. og manus: Philippe Falardeau
Medv: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse,
Émilien Néron, Danielle Proulx Længde:
94 Prem: 11/10 2012 Format: DCP, dvdUdl: Øst for Paradis
Vi er i Quebec, hvor Bachir Lazahr, en midaldrende immigrant fra Algier, søger politisk asyl. I hans CV står der, at han har 19
års erfaring med undervisning, og derfor
er lederen af en folkeskole, hvor klasselæreren lige har hængt sig, glad for, at denne
vikar er dukket op. Men hvem er han
egentlig? Vi oplever hans anderledes undervisning og tilgang til børnene, hvoraf
filmen følger specielt Simon og Alice tæt,
da de begge føler sig involverede i lærerens selvmord. Filmen er et livsklogt drama, der ikke blot præsenterer et kulturmøde i skolen, men også viser os, at medmenneskelighed og respekt er grundlæggende værdier. Filmen stiller mange
spørgsmål, men giver ingen enkle svar –
en sjældent vedkommende film.
lg.
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[182]

MOONRISE KINGDOM

USA 2012
Instr: Wes Anderson Manus: Wes Anderson, Roman Coppola Medv: Bruce Willis,
Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Frances McDormand,
Bob BalabanLængde: 94 Prem: 13/9
2012 Format: DCP Udl: Camera Film
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), socialforvaltningen (Tilda Swinton) spejderledere (Edward Norton og Harvey Keitel) samt områdets politichef Sharp (Bruce Willis), mens en storm nærmer sig. Som
altid er alting stiliseret hos Anderson, figurerne skøre og skæve og overdrevne,
optrinene groteske, men også vidunderligt morsomme, og i denne poetiske film
hylder han den uskyldige, unge kærlighed mellem de to purunge elskende på
tærsklen mellem barn og voksen. Klassisk
Anderson og absolut seværdig.
aj.
[183] MOR OG SØN
POZITIA COPILULUI. Rumænien 2013
Instr: Calin Peter Netzer Manus: Razvan
Radulescu, Calin Peter Netzer Medv: Luminita Gheorghui, Bogdan Dumitrache,
Ilinca GoiaLængde: 112 Prem: 26/9 2013
Format: DCP Udl: Camera Film
Mor og søn er den rumænske film, der
vandt Guldbjørnen i Berlin i 2013. Den 60årige 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 middel, og filmen er et isnende portræt af en
omklamrende, hensynsløs og manipulerende mor. Filmen er uden underlægningsmusik, 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 rystende 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 lidenskabeligt drama.
lg.
[184] MR. TURNER
Storbritannien 2014
Instr. og manus: Mike Leigh Medv: Timothy Spall, Paul Jesson, Dorothy Atkinson, Marion Bailey Længde: 150 Prem: 1/
1 2015 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
En suveræn Timothy Spall spiller hovedrollen i Mike Leighs portræt af den feterede engelske attenhundredtalsmaler
J.M.W. Turner, som filmen følger fra Turner 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 modsætningsforhold mellem kunstnerens forhold til kunsten og til omverdenen, filmisk illustreret ved brugen af gyldne nuancer, 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 farvepalet giver
os symbolsk adgang til barberens søn,
dobbeltmennesket Turner, vidunderligt
nuanceret fremstillet af Spall som en
grovkornet, gryntende, gnaven og genial
mand, et helt almindeligt menneske på
godt og ondt, der samtidig er en stor, disciplineret og visionær kunstner. En lovlig
lang, men fremragende film.
aj.
[185] MUD
USA 2012
Instr. og manus: Jeff Nichols Medv: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon,
Tye Sheridan, Jacob Lofland Længde:
130 Prem: 21/11 2013 Format: DCP, bd
Udl: Scanbox
14-årige Ellis (Tye Sheridan) og kammeraten Neckbone (Jacob Lofland) møder i
det Mark Twainske Mississippi-miljø, de
lever i, den eftersøgte morder Mud, fremragende spillet af Matthew McConnaughey, der er besat af kærlighed til den vægelsindede Juniper (Reese Witherspoon).
Drengene drages trods deres skepsis ind
i Muds dramatiske historie og hjælper
ham med forsyninger og hemmelige beskeder til kæresten, alt imens dusørjægere 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 livet på floden i husbåden og vil ind til byen. Muds fortælling om den store kærlighed 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 McConnaughey i de to hovedroller.
aj.
[186] MY SWEET PEPPER LAND
Frankrig 2013
Instr. og manus: Hiner Saleem Medv:
Korkmaz Arslan, Golshifteh Farahani, Suat Usta Længde: 100 Prem: 24/4 2014
Format: DCP, dvd Udl: Øst for Paradis
En slags kurdisk "western" om Baran og
Govend. Baran er en gennemhæderlig
politibetjent og tidligere krigshelt, der efter Saddam Husseins fald placeres som
politimyndighed i et lovløst område mellem 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 arbd = Blu-ray disc
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bejde som lærerinde. Således er Baran og
Govend et par udstødte og ensomme eksistenser, der på sin vis kæmper en fælles
kamp. Filmen er ret vellykket, blandt andet fordi den på én gang formår at skabe
en dramatisk og humoristisk grudtone,
der gør filmen ret underholdende. oc.
[187] NADAR OG SIMIN – EN
SEPARATION
JODAEIYE NADER AZ SIMIN. Iran 2010
Instr. og manus: Asghar Farhadi Medv:
Peyman Moaadi, Leila Hatami, Sareh
BayatLængde: 123 Prem: 24/11 2011
Format: DCP Udl: Camera Film
Filmen starter i skilsmisseretten, hvor Nader og Simin, der har været gift i fjorten år,
forklarer til dommeren, hvorfor de vil skilles. 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 flyttet, må Nader ansætte en person til at tage sig af faderen, mens han selv er på arbejde. Han ansætter Razieh, som aldrig
har prøvet den slags arbejde før, og som
samtidig er gravid og heller ikke har fortalt sin arbejdsløse mand, at hun har måttet tage et arbejde hos en enlig mand for
at betale hans spillegæld. Da Nader, der
ellers er både retskaffen og fornuftig, afskediger Razieh af forskellige grunde,
kommer han til at skubbe hende, så hun
falder ned ad trappen og efterfølgende
aborterer. Denne handling får forfærdelige 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 understreger 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 løse. Der er mange
tråde - hoved-og sidehistorier, men man
går meget berørt ud af biografen.
lg.
[188] NEBRASKA
USA 2013
Instr: Alexander Payne Manus: Bob
Nelson Medv: Bruce Dern, Will Forte, June Squibb, Bob Odenkirk, Stacy Keach
Længde: 110 Prem: 13/2 2014 Format:
bd, dvd Udl: UIP
Woody Grant er gammel, sur, alkoholiseret og en smule senil. En husstandsomdelt 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 Nebraska. Men Woody insisterer og får David til at agere chauffør. På turen, der går
igennem Woodys fødeby, lærer David flere 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-
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ner, Will Forte (David) og Bob Odenkirk
(Ross), spiller fremragende.
pj.
[189] NORDVEST
Danmark 2013
Instr: Michael Noer Manus: Michael Noer, Rasmus Heisterberg Medv: Gustav Dyekjær Giese, Oscar Dyekjær Giese, Nicholas Westwood Kidd, Roland Møller Længde: 91 Prem: 18/4 2013 Format: DCP Udl:
Nordisk Film
I Nordvestkvarteret i København lever
den 18-årige Casper med sin mor, lillebror
og lillesøster. Han ernærer sig ved småkriminalitet arrangeret af bandelederen Jamal. Da han møder rockeren Bjørn, der
kan levere penge, stoffer, fester og respekt, 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 Nordvestghettoen, om social arv og bandekrige. 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 vedkommende og væsentlig.
lg.

[190] NORWEGIAN WOOD
NORUWEI NO MORI. Japan 2010
Instr: Tran Anh Hung Manus: Tran Anh
Hung efter roman af Haruki Murakami fra
1987, da. 2005 Medv: Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko Mizuhara, Reika
KirishimaLængde: 133 Prem: 6/10 2011
Format: DCP Udl: Camera Film
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 omstændigheder. Pludselig dukker Midori, en kvinde
der er alt, hvad Naoko ikke er, op på scenen. Filmatiseringen af kultromanen
Norwegian Wood er betagende smuk og
yderst vellykket. Den følger romanen meget nøje på nær enkelte undtagelser som
ikke har indflydelse på filmens fortælling.
Tran Anh Hung har her skabt et dybt bevægende mesterværk hvor han meget
fint skildrer kærligheden mellem unge
mennersker og den smerte det medfører.
Den anbefales varmt til voksenfilmklubberne.
pj.
[191] OM HESTE OG MÆND
HROSS Í OSS. Island 2013
Instr. og manus: Benedikt Erlingsson
Medv: Ingvar Eggert Sigurðsson, Charlotte Bøving, Helgi Björnsson, Sigríður
María Egilsdóttir Længde: 81 Prem: 19/6
2014 Format: DCP, dvd Udl: Angel Films

Øvrige titler
Ganske kuriøs og underfundig islandsk
film, der er en række pudsigt eftertænksomme 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.
[192] OSLO, 31. AUGUST
Norge 2011
Instr: Joachim Trier Manus: Eskil Vogt,
Joachim Trier Medv: Anders Danielsen
Lie, Hans Olav Brenner, Johanne Kjellevik
Ledang, Kjærsti Odden SkjeldalLængde:
96 Prem: 27/10 2011 Format: DCP Udl:
Camera Film
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 Anders 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 videre efter i filmens start at have forsøgt selvmord i Oslofjorden. Mens Anders midt i
20’erne sank ned i misbruget på trods af
en privilegeret barndom og solid uddannelsesmæssig baggrund, etablerede vennerne omkring ham sig i faste jobs og forhold, og denne dag, hvor han holder fri fra
afvænningshjemmet og er til jobsamtale
og møder gamle venner, oplever han intenst den spildte fortid og den udsigtsløse 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.
[193] PHILOMENA
Storbritannien 2013
Instr: Stephen Frears Manus: Steve Coogan, Jeff Pope Medv: Judi Dench, Steve
Coogan, Michelle Fairley, Mare Winningham Længde: 98 Prem: 28/11 2013 Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox
Judi Dench yder endnu en af sin sene karrieres ypperligste præstationer i titelrollen som en ældre irsk kvinde, der som purung blev uægteskabeligt gravid, og som
fødte barnet på et nonnekloster, der til
gengæld pålagde hende slavelignende
arbejde, og som tvang hende til at adoptere 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 bortadopteret til. Det fører til en chokerende, smerbd = Blu-ray disc

tefuld og dybt bevægende rejse. Stephen
Frears har skabt en helt fremragende og
overordentligt gribende film.
oc.
[194] PROMISED LAND
USA 2012
Instr: Gus Van Sant Manus: John Krasinski, Matt Damon Medv: Matt Damon,
John Krasinski, Frances McDormand, Rosemarie DeWitt, Hal Holbrook Længde:
106 Prem: 15/8 2013 Format: DCP Udl:
Angel Films
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 rettighederne til områdets naturgas. Butler er
skrupelløs, men mødet med fine mennesker 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.
[195] RENOIR
Frankrig 2012
Instr: Gilles Bourdos Manus: Gilles Bourdos, Michel Spinosa, Jérôme Tonnerre
Medv: Michel Bouquet, Christa Theret,
Vincent Rottiers, Thomas Doret Længde:
111 Prem: 17/1 2013 Format: DCP, dvd
Udl: Angel Films
Et smukt portræt af forholdet mellem to
generationer af store kunstnere: Kunstmaleren Auguste Renoir og hans søn,
filminstruktøren Jean Renoir. Filmen udspiller 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 generationer. 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.
[196] SHORT TERM 12
USA 2013
Instr. og manus: Destin Daniel Cretton
Medv: Brie Larson, Frantz Turner, Kaitlyn
Dever, Stephanie BeatrizLængde: 96
Prem: 20/11 2014 Format: DCP Udl: Camera Film
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 bliver gravid og ønsker en abort. Da den aggressive pige Jayden ankommer til stedet, 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 perspektiveres fremragende gennem filmens to hovedpersoner, Grace og Mason. Det vigtigste, som filme efterlader én med, er den
kærlige og charmerende indføring i betryggelsens nødvendighed. Den er en

Øvrige titler
klassisk amerikansk independent film,
der formår at få karaktererne til at føles
ægte og problemerne påtrængende. pj.

vil han danne kernefamilie med hende,
men afvises. Steppeulven er en flot opsat
og lidt fermt sammenskruet film.
pj.

[197] 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 Niavarani, Mattias Åhlén Længde: 81 Prem:
18/9 2014 Format: DCP Udl: Reel Pictures

[200] STILLE HJERTE
Danmark 2014
Instr: Bille August Manus: Christian Torpe Medv: Ghita Nørby, Morten Grunwald,
Paprika Steen, Danica Curcic, Jens Albinus, Pilou Asbæk, Vigga Bro Længde: 118
Prem: 13/11 2014 Format: DCP Udl:
Filmcompagniet

Sebastian, der egentlig også er Ellie, møder Andreas, der selv mener, at han ikke er
bøsse. Filmen er en fortælling om to menneskers vanskelige kærlighed. Emnet er
jo tabubelagt, selvom det også er væsentligt og centralt. Den danske Pernille
Fischer Christensen lavede jo den glimrende film En Soap om samme problematik. Instruktøren Ester Martin Bergsmark,
der har skrevet manuskriptet sammen
med Eli Léven, lever begge som transpersoner. 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
film, der fortæller noget væsentligt om
kærlighedens væsen og omkostningerne
ved at udleve den
lg.

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, hjulpet 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 dilemma, film handler om. Den er et kammerspil i Bergmansk forstand. Vi møder parrets to voksne døtre, Heidi, spillet med usvigelig energi som den kontrolfreakagtige person hun er, af Paprika Steen, og så
den psykisk skrøbelige Sanne, helt intenst og vibrerende spillet af Dana Curic,
der slet ikke er klar til at miste sin mor. Manuskript, 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
Grunwald viser i deres lavmælte spillestil
bevægende nuancer i familiedramaet.
Selvom filmen handler om døden, er det
en meget levende film. En af Bille Augusts
bedste.
lg.

[198] SOMMERSØNDAG
UN BEAU DIMANCHE. Frankrig 2013
Instr. og manus: Nicole Garcia Medv:
Pierre Rochefort, Louise Bourgoin, Dominique Sanda, Déborah François Længde:
91 Prem: 17/7 2014 Format: DCP Udl:
Filmbazar
En ganske køn og bevægende film om
det stilfærdige venskab mellem en ensom midaldrende skolelærer med lig i lasten og en ti-årig skilsmissedreng, hvis
forældre ikke viser ham den ringeste interesse.
oc.
[199] STEPPEULVEN
Danmark 2015
Instr: Ole Christian Madsen Manus: Bo
Hr. Hansen. Ole Christian Madsen Medv:
Joachim Fjelstrup, Marie Tourell Søderberg, Christian Gade Bjerrum, Johannes
Nymark Længde: 107 Prem: 19/2 2015
Format: DCP Udl: Filmcompagniet
Sympatisk og nogenlunde vellykket film
om Eik Skaløe, der kun blev 25 år gammel,
og hans komplicerede forhold til kæresten Iben Nagel Rasmussen. Filmen
handler også om Eiks hjemløshed og
hans forsøg på at hengive sig til sjælens
strømmende verden og et umådeholdent forbrug af stoffer. Steppeulven begynder i 1962, hvor Eik møder den helt
store kærlighed 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

[201] STORMFULDE HØJDER
WUTHERING HEIGHTS. Storbritannien
2011
Instr: Andrea Arnold Manus: Andrea Arnold, Olivia Medv: Kaya Scodelario,
James Howson, Solomon Glave Længde:
128 Prem: 24/5 2012 Format: DCP Udl:
Miracle Film
Jo, filmen er endnu en filmatisering af
Emily Brontës roman fra 1847 om den fattige og hjemløse Heathcliff, der adopteres af den rige Earnshaw familie i Yokshire.
Her knytter han et følelsesmæssigt bånd
til stedsøsteren Catherine, hvilket på tragisk og destruktiv vis kommer til at præge
begges liv. Denne film er dog ingen almindelig romanfilmatisering, men et filmisk storværk i sig selv, der fortæller med
sine egne særlige filmiske virkemidler. Filmen er underligt farvet, nærmest i sort
hvid, filmet i kvadratisk hjemmevideoformat, og kameraet er ofte håndholdt, og
lydsporet reallyd, som hos dogmefilmmagerne. Netop dette giver filmens dens
særlige sansemættede intensitet. Den
unge Heathcliff sammen med Catherine
på heden er i pagt med naturen. Heathcliff spilles af en sort skuespiller, og det er
en pointe. Filmen handler jo om, hvorledes de mørke kræfter tager over, når mennesker lever uden kærlighed. Det er en
stærk og betagende filmoplevelse, der
går ind under huden.
lg.
bd = Blu-ray disc
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STUMPER OG STYKKER

BROKEN. Storbritannien 2012
Instr: Rufus Norris Manus: Mark O’Rowe
Medv: Tim Roth, Cillian Murphy, Rory Kinnear, Bill Milner Længde: 90 Prem: 11/7
2012 Format: DCP, dvd Udl: Miracle Film
Den kendte britiske sceneinstruktør Rufus Norris filmdebuterer med et barsk socialrealistisk drama fra et middelklassemiljø, hvor et voldeligt drama udvikler sig
mellem familierne på grund af seksualangst og misforståelser. Det er en medrivende og stærkt fortalt film.
oc.
[203] TAKE SHELTER
USA 2011
Instr. og manus: Jeff Nichols Medv: Michael Shannon, Jessica Chastain, Tova
Stewart, Shea Whigham Længde: 120
Prem: 5/7 2012 Format: DCP Udl: Miracle
Film
I en lille by i Ohio har Curtis LaForche (Michael Shannon) en række skræmmende
drømme af nærmest apokalyptisk karakter, hvor folk i hans nærmeste omgangskreds 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 alligevel 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 eller mindre udtalte angst for fremtiden og
en verden med terrorfrygt, klima- og naturkatastrofer, energi- og finanskrise,
brud på menneskerettigheder, sult og
krig. Take Shelter er et yderst velspillet og
giver et interessant portræt af den moderne mand og de mekanismer, der giver
os stress og angst.
pj.
[204] TEORIEN OM ALTING
THE THEORY OF EVERYTHING. Storbritannien 2014
Instr: James Marsh Manus: Anthony McCarten Medv: Eddie Redmayne, Felicity
Jones, Emily Watson, Charlie Cox, David
Thewlis Længde: 123 Prem: 26/2 2015
Format: bd, dvd Udl: UIP
Vi befinder os i Cambridge 1961. Stephen
Hawking studerer kosmologi og er kun lige fyldt 21, da han fremsætter en banebrydende teori om universets opståen og
forelsker sig i Jane Wilde. Samtidig rammes Stephen af sygdommen ALS, som
gradvist berøver ham al muskelkontrol
og fastlåser hans brillante sind i et ubevægeligt 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 mennesker. Eller tre. Kærligheden til børnene.
Og ikke mindst kærligheden til viden.
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Den står som en nænsom og afdæmpet,
empatisk og betagende historie. Anbefales.
pj.

[205] TERRAFERMA
Italien-Frankrig 2011
Instr: Emanuele Crialese Manus: Emanuele Crialese, Vittorio Moroni Medv: Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Beppe
Fiorello, Martina CodecasaLængde: 88
Prem: 10/5 2012 Format: DCP Udl: Camera Film
Emanuele Crialese vender med Terraferma 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 tætknyttet familie forsøger at sadle om fra fiskeri til turisme ved at udleje deres hus til
rejsende og dermed sikre sig en bedre
fremtid. Men projektet kompliceres voldsomt, da en flok illegale, afrikanske indvandrere strander på øen.
Sammenstillingen mellem de ubekymrede turister, de trængte øboere og de
forarmede afrikanske flygtninge fremstilles med stor indlevelse. Det er den 47-årige Emanuele Crialeses tredje film om Sicilien. Den udpræget autentisk virkende
lokalkolorit gør ikke det almengyldige
humanistiske sigte mindre klart i den velfortalte film, hvor det menneskelige drama står lige så stærkt som de sollysende
billeder af hav og bjerge.
pj.

[206] THE ANGELS’ SHARE
THE ANGELS’ SHARE. Storbritannien 2012
Instr: Ken Loach Manus: Paul Laverty
Medv: Paul Brannigan, John Henshaw,
Gary Maitland, Jasmin RigginsLængde:
101 Prem: 6/6 2013 Format: DCP Udl: Camera Film
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 begynder som en klassisk Loach i socialrealismens verden, hvor den kriminelle og voldelige Robbie, venter barn med sin kæreste. 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 Robbie udtænker nu sammen med nogle desperate fæller et fantastisk kup, hvor de
fra et destilleri skal stjæle en meget meget dyr tønde. Det udvikler sig i bedste Olsen Bande stil – umådeligt morsomt. Filmen bliver nu en folkekomedie med lune,
komik spænding og masser af overraskelser. Det er både morsomt og utroligt underholdende. Jeg er vild med den film.
lg.

Øvrige titler
[207] THE BROKEN CIRCLE
BREAKDOWN

Spader Længde: 122 Prem: 4/12 2014
Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox

Belgien 2012
Instr: Felix Van Groeningen Manus: Johan Heldenbergh, Mieke Dobbels, Carl
Joos, Felix Van Groeningen Medv: Veerle
Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse, Geert Van Rampelberg Længde:
111 Prem: 31/10 2013 Format: DCP, dvd
Udl: Filmbazar

På baggrund af Glendon Swarthouts realistiske, historiske roman har Tommy Lee
Jones instrueret og spiller selv en af hovedrollerne i denne lovlig kulørte western-bagatel. Den ugifte, kristne pioner
og pebermø Mary Bee Cuddy (Hilary
Swank) påtager sig, da der viser sig en
chokerende mangel på mænd med rygrad, at køre tre sindssyge kvinder (heriblandt danske Sonja Richter for fuld skrue
som splittergal nybyggerkone), der ikke
har kunnet klare det hårde liv i Nebraska
Territories i 1800tallets midte, tilbage østpå. Den upålidelige flakker og desertør
George Briggs (Tommy Lee Jones) shanghajes til at ledsage kvinderne og oplever
en vækkelse af bibelske proportioner (bibelcitater fylder filmen), da han under
rappenskralden Mary Bees indflydelse
langsomt udvikler lidt ansvarsfølelse og
samvittighed. Filmen trækker store veksler på Tommy Lee Jones’ rustikke charme
og udnytter til gengæld den fremragende Hilary Swank for lidt.
aj.

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 følsomt mellem fortid og nutid, alt imens
parrets fælles passion – countrymusikken
– danner en gribende ramme om den
smerte, dybe kærlighed og længsel, deres samliv er styret af.
oc.

[208] 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, Vanessa Redgrave, Oprah Winfrey Længde:
132 Prem: 19/9 2013 Format: DCP, bd,
dvd Udl: Scanbox
Filmen begynder i 1920’erne i bomuldsplantagerne 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 perfekte tjenende ånd. Han forlader plantagen og kommer på hotel, og også her bliver han den perfekte butler: dygtig, pålidelig, intelligent og nem at omgås. Dette
fører ham til det hvide hus, hvor han bliver
chefbutler fra 1952-1986. Men Lee Daniels, hvis første film var den barske og rammende Precious fra 2009 vil meget mere
end at portrættere en slags onkel Tom i
denne film. Han vil fortælle om alle aspekter og begivenheder i sorte afroamerikaneres historie – fra tiden som slaver, over
borgerrettighedsbevægelserne, Vietnamkrigen, og til Obama bliver valgt som
præsident i 2008. Det er næsten for meget. Men konflikterne mellem far og søn,
mand og kone, ypperligt spillet af Oprah
Winfrey er skruet sådan sammen, at historien dramatiseres. Filmen er en fiktionalisering af Eugene Allen, der tjente under
otte præsidenter. Filmen er både rørstrømsk og sentimental, men det er alligevel tankevækkende og vedkommende
at se den store amerikanske historie belyst i det prisme, som Cecils historie er.
lg.
[209] THE HOMESMAN
USA 2014
Instr. og manus: Tommy Lee Jones
Medv: Tommy Lee Jones, Hilary Swank,
Grace Gummer, Miranda Otto, Sonja Richter, David Dencik, John Lithgow, James
bd = Blu-ray disc

[210] THE IMITATION GAME
Storbritannien 2014
Instr: Morten Tyldom Manus: Andrew
Hodges Medv: Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley, Mark Strong, Matthew
Goode, Charles Dance Længde: 114
Prem: 29/1 2015 Format: DCP Udl: Filmcompagniet
I vinteren 1952 møder det britiske politi
op hos matematiker, kryptograf og krigshelt Alan Turing (1912-54) for at undersøge et indbrud. Det ender med, at Turing
selv bliver arresteret og anklaget for "grov
uanstændighed" og senere dømt for homoseksualitet, der på det tidspunkt var
en strafbar handling. Kun få vidste, at de
havde fængslet en af de fremmeste pionerer inden for udviklingen af moderne
computere. Turing havde nemlig under
anden verdenskrig stået i spidsen for den
brogede gruppe af forskere og efterretningsfolk, 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 kærlighed, men denne dør. Tredje afsnit – hovedafsnitte – begynder i 1939, da han
kommer til det tophemmelige militære
forskningscenter Bletchley Park. Her skal
han arbejde sammen med andre matematiske eksperter på at bryde tyskernes
søkrigskode, kaldet "Enigma", hvad der viser sig umuligt (næsten), for det lykkes efter talrige anstrengelser og ved et lykketræf Turing at bryde den og derved forkorte krigen.
Filmen er en elegant komponeret, velspillet 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.

Øvrige titler
[211]

THE KIDS ARE ALL RIGHT

USA 2010
Instr: Lisa Cholodenko Manus: Lisa Cholodenko, Stuart Blumberg Medv: Annette Benning, Julianne Moore, Mark Ruffalo,
Mia Wasikowska, John Hutcherson
Længde: 107 Prem: 19/9 2010 Format:
bd, dvd Udl: Scanbox
Der er mindst fem gode grunde til at se
denne film. Julianne Moore som livlige
Jules, Anette Benning som kontrollere(n)de Nic og Mark Ruffalo som umodne
Paul udgør sammen med Mia Wasikowska 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 donorbørn, 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 modnes og blive voksen, da han
møder børnene, i virkeligheden små
mentale kopier af mødrene, som nyder
hans afslappede mandlige selskab, og af
Jules, som slet ikke er immun overfor maskulin charme. Nic, den klippe, den lille alternative familie er bygget på, kan kun se
til med stigende 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 velbeskrevne figurer i
denne lille perle af en voksen feel-good
film.
aj.

[212] THE LUNCHBOX
DABBA. Indien 2013
Instr. og manus: Ritesh Batra Medv: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui, Denzil Smith Længde: 104 Prem:
20/3 2014 Format: DCP Udl: Scanbox
I nutidens travle og myldrende Mumbai
transporteres tusindvis af madkasser fra
hjem til arbejdsplads formidlet af et kompliceret udbringningssystem, og fejl i dette bør ikke forekomme. Men så alligevel
sker det. Enkemanden Saajan, der både er
kræsen og snart skal på pension, modtager 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 kone og hendes mad, og som desuden har
en affære. Da Ila opdager, at hendes mad
havner hos en anden end manden, begynder hun en korrespondance med den
ukendte modtager, som holder af hendes
mad. Der opstår et pennevenneforhold,
hvor livets små og store problemer drøftes. Selvom de to er dybt forskelige både
med hensyn til alder, religion og situation, 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 tilfældighedernes betydning i livet.
lg.
[213] THE RIOT CLUB
Storbritannien 2014
Instr: Lone Scherfig Manus: Laura Wade
Medv: Natalie Dormer, Max Irons, Sam Claflin, Douglas Booth, Holliday Grainger,
Tom Hollander Længde: 107 Prem: 4/12
2014 Format: DCP, dvd Udl: Angel Films
Danske Lone Scherfig har skabt en bemærkelsesværdig stiksikker britisk film.
Hun fortæller med imponerende indlevelse om nogle primitive optagelsesritualer for en række Oxford-overklassestuderende for "The Riot Club" – vist nok inspireret af virkelighedens "The Bullingdon Club". Klubben har et ekstremt destruktivt og brutalt livssyn, som de også
ender med at få svært ved at kontrollere.
Filmen er ubehagelig at overvære, men
Lone Scherfig får ramt en tone, der gør et
dybt indtryk. En glimrende film!
oc.

[214] 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 Længde: 100 Prem: 22/5
2014 Format: DCP Udl: Nordisk Film
Kristian Levring har skabt noget nær en
regulær dansk western, skønt det danske
kan være svært at få øje på. Mads Mikkelsen spiller en veteran fra 1864, der i
1870’erne drager til det amerikanske
midtvesten. Her bliver hans kone og barn
brutalt myrdet af lokale lystmordere. Han
hævner sin familie ved at myrde morderne, men desværre er de i slægt med den
lovløse bys reelle magthavere. En blodig
kamp må derpå udkæmpes. Filmen er
professionelt westernarbejde – ikke uforglemmelig, men velfungerende i overensstemmelse med sin genre.
oc.
[215] THE SPIRIT OF ’45
THE SPIRIT OF ’45. Storbritannien 2013
Instr. og manus: Ken Loach Medv: Winston Churchill, Tony Benn, Winston Churchill, Clement Attlee, Aneurin Bevan
Længde: 94 Prem: 21/11 2013 Format:
DCP Udl: Øst for Paradis
Veteranen Ken Loach har lavet en dokumentarfilm med sit velkendte socialistiske hjerte på rette sted. Den tager udgangspunkt i 1945, hvor Labour i Storbritannien vandt en parlamentarisk jordskredssejr. Store dele af den britiske arbejderklasse
var
euforisk
i
forventningerne til et opgør med ekstreme klasseforskelle og fattigdom. En forventning, der ifølge filmen led en krank
skæbne. Filmen veksler mellem historiske
optagelser og aktuelle interviews med
aktører og arbejdere fra perioden. Filmen
gør et stort indtryk, især når aldrende arbejdere fortæller om tidens fattigdom og
uforløste håb.
oc.
bd = Blu-ray disc
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THE TRIBE

Ukraine 2014
Instr. og manus: Myroslav Slaboshpytskij Medv: Grigoriy Fesenko, Yana Novikova, Rosa Babiy, Alexander Dsiadevich,
Yaroslav Biletskiy Længde: 130 Prem: 30/
10 2014 Format: DCP, bd Udl: Øst for Paradis
Den døve Sergej begynder på en kostskole, 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 prostitution og stoffer, og her skal Sergej forsøge at finde sin plads i hierarkiet. Ved at
deltage i en række røverier arbejder han
sig højere op ad rangstien i organisationen. Men en dag møder han Anna, en pige, der har et forhold til en af lederne i
gruppen, og pludselig finder han sig selv
i en situation, hvor han ufrivilligt må bryde med alle de uskrevne regler.
Filmen er uden dialog, men bortset fra
det er lydsiden helt normal. De unge amatører spiller hudløst og både volds-og
sexscenerne er på alle måder indtrængende. En gennemført trøstesløs film,
som aftvinger respekt med sin råtone og
konsekvens, men også efterlader en lille
nagende tvivl. Er det døvstumme gimmick snarere end fortællemæssig nødvendighed i denne elendighedspantomime? Uden at være rumænsk raffineret har
The Tribe fået langt mere opmærksomhed, end en normal social tragedie fra
Østeuropa ville kunne drømme om. pj.
[217] THE TRIP TO ITALY
Storbritannien 2014
Instr. og manus: Michael Winterbottom
Medv: Steve Coogan, Rob Brydon, Rosie
Fellner, Claire Keelan Længde: 100 Prem:
9/10 2014 Format: DCP Udl: Miracle Film
Man skal ikke se denne film, fordi man elsker 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 Brydon, 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 muligt til livet, inden man dør. Nogle vil mene, at det er fornøjeligt at være sammen
med de to komikere, andre ville nok hellere selv tage til Italien uden at blive nødt
til at lægge øre til den evigt kværnende
parodiske dialog, som makkerparret leverer.
lg.
[218] THE WEIGHT OF ELEPHANTS
Danmark 2013
Instr. og manus: Daniel Borgman Medv:
Demos Murphy, Angelina Cottrell, Catherine Wilkin, Matthew Sunderland
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Længde: 83 Prem: 6/6 2013 Format:
DCP Udl: Øst for Paradis
Den 11-årige Adrian bor hos sin mormor,
der har nok at gøre med at tage sig af onkel 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 intenst. Adrian møder nogle forhutlede piger, som har brug for en ven, men hvem er
de egentlig? Det er barnets fantasi og verden, 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 efterlader en knuget. Den er dansk produceret,
men lavet af den debuterende New Zealandske instruktør Daniel Borgman. lg.
[219] 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
Længde: 180 Prem: 9/1 2014 Format:
bd, dvd Udl: UIP
Scorsese laver aldrig dårlige film, og han
er en mester I at orkestrere fuldkomment
hudløst mennesker og miljøer, vi som tilskuere både tiltrækkes af og frastødes af.
Sådan er det i den tre timer lange The Wolf
of Wall Street, der handler om børsmægleren Jordan Belfort, der i 1990’erne indtager Wall Street og lynhurtigt får skabt
sig en formue på salgstalent, ufine metoder og arrogance. Filmens ’ulv’ og hans
venner tror de er uovervindelige og bruger de mange penge på sprut, stoffer, damer og vild og meget dyr luksus. Vi er
med hele vejen, og ind i mellem er det både 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 humor, så man også morer sig under de groteske udskejelser. Filmen er faktisk et
stort amerikansk epos om det lille menneskes storhed og fald. Der spilles eminent af alle – ikke mindst Leonardo Di
Caprio som Jordan Belfort – og filmen bestemt ingen forherligelse af penge, magt
og stoffer – tværtimod: hovmod står for
fald.
lg.
[220] 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
CaudryLængde: 95 Prem: 18/9 2014 For-

Øvrige titler
mat: DCP Udl: Camera Film
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 verden sammen. Som hun siger: "Jeg findes
ikke". Opmuntret af mand og bør beslutter Sandra at tage kampen op og får foranstaltet, 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 værdighed. Det er fortælling om et lille menneske klemt i den moderne verden. Filmen er en samtidsfabel, der på indtrængende 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 problematik.
lg.
[221] TRACKS
Australien 2013
Instr: John Curran Manus: Marion Nelson
Medv: Mia Wasikowska, Adam Driver
Længde: 112 Prem: 7/8 2014 Format:
DCP, bd, dvd Udl: Miracle Film
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 filmatisering af Robin Davidsons rejseberetning af samme navn, som udkom i
1977. Hun svarer selv: "Jeg vil gerne tro, at
et almindeligt menneske ka gøre usædvanlige ting". Og det gør hun. Filmen er et
visuelt mesterværk i dets portræt af den
australske ørken, der både er mennesketom 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 forbundethed med naturen, med landets
oprindelige folk, eller en spirituel søgen
efter mening? Mia Wasikowska, der spiller Robin, kan med sit ansigt på én gang
udstråle selvsikkerhed, skrøbelighed og
uudgrundelig mystik – og man er med
hende hele vejen.
lg.
[222] UNBROKEN
USA 2014
Instr: Angelina Jolie Manus: Joel Coen,
Ethan Coen, Richard LaGravenese, William Nicholso Medv: Jack O’Connell,
Domhnall Gleeson, Miyavi, Garrett
Hedlund Længde: 137 Prem: 8/1 2015
Format: bd, dvd Udl: UIP
Californiske Louis Zamperini er kun 19 år,
da han deltager som hurtigløber i olympiaden i Berlin 1936. Hans udholdenhed
gør ham atter ære, da han som soldat under 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,
bd = Blu-ray disc

indtil mændene opdages af japanske soldater og tages som krigsfanger i Tokyo.
Zamperinis skæbne er beskrevet i biografien af samme navn som filmen, skrevet af Laura Hillenbrand i 2010, men allerede i 1957 var der planer om at filmatisere 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 blafrende fra toppen af stangen.
pj.
[223] 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 Længde: 93
Prem: 28/11 2013 Format: DCP, dvd Udl:
Miracle Film
Da unge Laura møder Sandro, tror hun, at
hun har fundet sit livs kærlighed. Inden
længe oplever hun dog at blive lige så fascineret af impresarioen Maxime. Men
måske kan der godt finde mere end én
eneste ene? Samtidig rammes Sandros
far, Pierre, af midtlivskrise. Under regnbuen 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.

[224] VINTERSØVN
KIS UYKUSU. Tyrkiet 2014
Instr: Nuri Bilge Ceylan Manus: Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan, Anton Chekhov
Medv: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbag, Ayberk PekcanLængde: 196
Prem: 18/12 2014 Format: DCP Udl: Camera Film
Årets Cannes-vinder (2014) er både intim,
filosofisk, gribende og rystende, men også en uhyre krævende film på over tre timer. Den er med sikkerhed hans mest ambitiøse 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. Filmen
har sit hjerte i dialogerne, som er lange og
subtile, mens diverse argumenter fremlægges. Først ligger sympatien hos Aydin.
Gradvist bliver det klart, at han suger livet
ud af sine omgivelser. Han dominerer og
manipulerer, lytter aldrig for alvor til sin
hustru og sin søster.
Selv om skuespillerne alle leverer meget nuancerede præstationer, er det
svært at blive berørt af disse skæbner.
Ceylans film er uhyre ambitiøs, men den
er mere en storslået stiløvelse kemisk renset for varme end det mesterværk men
havde forventet.
pj.

Øvrige titler
[225]

WALESA – HÅBETS MAND

WALESA. CZLOWIEK Z NADZIEI. Polen
2013
Instr: Andrzej Wajda Manus: Janusz
Glowacki Medv: Robert Wieckiewicz, Agnieszka Grochowska, Iwona Bielska, Zbigniew Zamachowski, Maria Rosaria Omaggio, Miroslaw Baka Længde: 124 Prem:
12/6 2013 Format: DCP Udl: Camera Film
Lech Walesa er elektriker på et skibsværft
i Gdansk, da han i 1970 bliver spydspidsen i en arbejderstrejke. Han arresteres,
netop som hans kone, Danuta, skal føde
deres første barn, og tvinges til at samarbejde med den kommunistiske sikkerhedstjeneste. Men Walesa fortsætter sin
kamp for arbejdernes rettigheder. Hans
karismatiske lederskab af solidaritetsbevægelsen gør ham til en folkehelt i
1980’erne.

Historien er komponeret omkring et
interview, som den kontroversielle italienske 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 Wieckiewicz og virker snu, impulsiv i visse passager, men også klart strategisk tænkende, 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 elementært velfortalt og visuelt vellykket.
pj.
[226] WHIPLASH
USA 2014
Instr. og manus: Damien Chazelle Medv:
Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist
Længde: 106 Prem: 19/2 2015 Format:
bd, dvd Udl: UIP

bd = Blu-ray disc
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Selv om man ikke bryder sig om jazz og
trommesoloer, som er de to hovedingredienser i Whiplash er den her film uhyre
vellykket og alt andet end kedelig. Andrew Neiman drømmer om at blive en af
verdens bedste jazz-trommeslagere.
Chancen for at opnå sin drøm, sker da musikskolens mest anerkendte og frygtede
lærer Terence Fletcher henter ham ind for
at give ham en plads i sit orkester. Det bliver en dramatisk og dybt transformerende oplevelse for dem begge – på den ene
side den ubarmhjertigt strenge lærer og
på den anden side hans elev, der presser
sig selv til det yderste af sin egen formåen.
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 musikscene til at drive sit næsten thrilleragtige drama videre.
pj.
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Landeindeks
Titelindeks –
opdelt efter land,
39 lande
Nye titler er angivet med fed
skrift
Argentina
Jeg hedder Ernesto
Vores sidste tango
Wild Tales
Australien
Tracks
Belgien
The Broken Circle Breakdown
To dage, én nat
Brasilien
The Salt of the Earth
Canada
Mommy
Monsieur Lazhar
Chile
El Club
Gloria
Lysets nostalgi
Perlemorsknappen
Danmark
9. april
Bridgend
Det andet liv
En chance til
En du elsker
Fasandræberne
Flaskepost fra P
Guldkysten
I dine hænder
Idealisten
Kapgang
Kartellet
Kollektivet
Krigen
Lang historie kort
Mennesker bliver
spist
Miraklet
Nordvest
Nøgle hus spejl
Steppeulven
Stille hjerte
The Salvation
The Weight of
Elephants
Under sandet
Estlad
Crosswind – hvor
vindene mødes
Finland
Fægteren

Frankrig
Adèles liv – kapitel
1&2
Amour
Cykeltur med Molière
De urørlige
Den franske forbindelse
Dheepan
Eden
Efter revolutionen
Et hus i Marokko
Familien Bélier
Flugten til frihed
Fortiden
Før vinterkulden
Geronimo
Himlen over Havana
Hvad gør vi nu?
Kilimanjaros sne
Lykkelige omstændigheder
Maries historie
Min lejlighed i Paris
Min nye veninde
Mine eftermiddage
med Margueritte
Mine helte
Miraklet i Le Havre
My Sweet Pepper
Land
Renoir
Samba
Skyerne over Sils
Maria
Sommersøndag
Timbuktu
Under regnbuen – fortryllet af Paris
Violette
Georgien
Corn Island
Mandariner
Grækenland
A blast
Metéora
Grønlnd
Inuk
Holland
Borgman
Indien
The Lunchbox
Iran
Nadar og Simin – en
separation
Taxi Teheran

Om heste og mænd
París of the North
Israel
Afskedsfesten
Gett
Italien
Cæsar skal dø
Den store skønhed
Human Capital
Mediterranea
Min mor
Tale of Tales
Terraferma
Youth
Japan
Min søns familie
Månen over kirsebærtræerne
Norwegian Wood
Kina
Efterskælv
Nattergalen
Litauen
Sommeren med Sangailé
Mexico
Heli
Lys efter mørke
Walking Distance
Norge
1001 gram
A Thousand Times
Good Night
Blind
Kraftidioten
Kvinder i for store
herreskjorter
Louder Than Bombs
Mod naturen
Oslo, 31. august
Polen
Ida
Krop & sjæl
Professor Bieliks
hemmelighed
Walesa – håbets
mand
Rumænien
Mor og søn
Rusland
Leviathan

Irland
Brooklyn

Serbien
Don Fabijans bekendelser

Island
De små ting
Dybet

Spanien
Julia’s Eyes
Living is Easy With

Eyes Closed
Marshland
Storbritannien
45 år
A Dangerous Method
Amy
Bag fjendens linjer
Carol
Den danske pige
Den usynlige kvinde
En sang for Marion
Ginger & Rosa
Hyde Park on Hudson
Jimmy’s Hall
Kvartetten
Macbeth
Mandela: Vejen til frihed
Mr. Turner
Philomena
Pride
Slow West
Stormfulde højder
Stumper og stykker
Suffragette
Teorien om alting
Testament of Youth
The Angels’ Share
The Imitation Game
The Riot Club
The Spirit of ’45
The Trip to Italy
Sverige
Björn Afzelius: Tusen
bitar
Den hundredårige
der kravlede ud ad
vinduet og forsvandt
En due sad på en gren
og funderede over
tilværelsen
Force majeure
Gensynet
Jeg er Ingrid
Mig ejer ingen
Monica Z
Something Must
Break
Tjekkiet
Matchmaking Mayor
Tyrkiet
Vintersøvn
Tyskland
Den tabte verden
Die andere Heimat –
en fortælling om
længsel
Free Fall
Korsvejen
Kriger
Lore
Phoenix
Tavshedens labyrint

Victoria
Ukraine
The Tribe
Ungarn
Det store stilehæfte –
krigsdagbogen
Sauls søn
USA
12 Years a Slave
Before Midnight
Bluebird
A Girl Walks Home
Alone at Night
A Late Quartet
Boyhood
Camp X-ray
Crimson Peak
Det er aldrig for sent
Enough Said
Fading Gigolo
Familien
Forelsket i New York
Foxcatcher
Frances Ha
Fruitvale Station
Hende
Hil Cæsar!
Hundredefodsrejsen
Inside Llewyn Davis
Irrational Man
James White
Janis: Little Girl Blue
Jeg er stadig Alice
Joe
Kvinden i guld
Labor Day
Magic in the Moonlight
Moonrise Kingdom
Mud
Nebraska
Pawn Sacrifice – sidste træk
Promised Land
Room
Ruth & Alex
Selma
Short Term 12
Sicario
Spotlight
Steve Jobs
Take Shelter
The Big Short
The Butler
The Homesman
The Kids Are All Right
The Wolf of Wall Street
The Wolfpack
Trumbo
Unbroken
While Were Young
Whiplash
Østrig
Amour fou
I kælderen
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efter udlejer
Nye titler er angivet med fed
skrift
41SHADOWS
1001 gram
Corn Island
De små ting
Flugten til frihed
Marshland
París of the North
Angel Films
Borgman
Efterskælv
El Club
Kriger
Lykkelige omstændigheder
Om heste og mænd
Promised Land
Renoir
Ruth & Alex
The Riot Club
Camera Film
Adèles liv – kapitel
1&2
Amour
Amy
Björn Afzelius: Tusen
bitar
Blind
Bridgend
Brooklyn
Den store skønhed
Den usynlige kvinde
Dheepan
Die andere Heimat –
en fortælling om
længsel
Eden
Efter revolutionen
En due sad på en gren
og funderede over
tilværelsen
Enough Said
Fortiden
Gensynet
Ida
Inuk
Janis: Little Girl Blue
Kilimanjaros sne
Korsvejen
Leviathan

Udlejerindeks
Mig ejer ingen
Min mor
Min nye veninde
Miraklet i Le Havre
Mommy
Moonrise Kingdom
Mor og søn
Nadar og Simin – en
separation
Norwegian Wood
Oslo, 31. august
Phoenix
Pride
Sauls søn
Short Term 12
Tale of Tales
Taxi Teheran
Terraferma
The Angels’ Share
Timbuktu
To dage, én nat
Vintersøvn
Violette
Walesa – Håbets
mand
Filmbazar
A Thousand Times
Good Night
Camp X-ray
Himlen over Havana
Jeg hedder Ernesto
Living is Easy With
Eyes Closed
Maries historie
Nattergalen
Sommeren med Sangailé
Sommersøndag
The Broken Circle Breakdown
The Salt of the Earth
Filmcompagniet
12 Years a Slave
A Late Quartet
Det andet liv
Fading Gigolo
Forelsket i New York
Guldkysten
Hyde Park on Hudson
I dine hænder
Idealisten
Irrational Man
Jeg er stadig Alice
Kvartetten
Lang historie kort
Louder Than Bombs
Macbeth

Min lejlighed i Paris
Miraklet
Monica Z
Mr. Turner
Pawn Sacrifice – sidste træk
Samba
Steppeulven
Stille hjerte
The Imitation Game
Miracle Film
Bag fjendens linjer
Before Midnight
Bluebird
Cykeltur med Molière
Den franske forbindelse
fabte verden
Det store stilehæfte –
krigsdagbogen
Et hus i Marokko
Frances Ha
Fruitvale Station
Før vinterkulden
Gloria
Jeg er Ingrid
Joe
Julia’s Eyes
Kraftidioten
Lore
Mandariner
Mine eftermiddage
med Margueritte
Mine helte
Månen over kirsebærtræerne
Slow West
Stormfulde højder
Stumper og stykker
Take Shelter
The Trip to Italy
The Wolfpack
Tracks
Under regnbuen – fortryllet af Paris
Vores siste tango
Nordisk Film
9. april
En chance til
En du elsker
Fasandræberne
Flaskepost fra P
Hundredefodsrejsen
Kapgang
Kartellet
Kollektivet
Krigen

Mennesker bliver
spist
Nordvest
Nøgle hus spejl
Sicario
Testament of Youth
The Salvation
Under sandet
Off-Kino
Crosswind – hvor
vindene mødes
Walking Distance
Reel Pictures
A Girl Walks Home
Alone at Night
Don Fabijans bekendelser
Free Fall
James White
Krop & sjæl
Min søns familie
Professor Bieliks
hemmelighed
Skyerne over Sils
Maria
Something Must
Break
Victoria
Scanbox
A Dangerous Method
Afskedsfesten
Carol
De urørlige
Det er aldrig for sent
En sang for Marion
Familien
Familien Bélier
Human Capital
Hvad gør vi nu?
Kvinden i guld
Magic in the Moonlight
Mandela: Vejen til frihed
Mud
Philomena
Tavshedens labyrint
The Butler
The Homesman
The Kids Are All Right
The Lunchbox
Trumbo
While Were Young
Wild Tales
Youth

UIP
45 år
Boyhood
Crimson Peak
Den danske pige
Foxcatcher
Ginger & Rosa
Hende
Hil Cæsar!
Inside Llewyn Davis
Labor Day
Nebraska
Room
Spotlight
Steve Jobs
Suffragette
Teorien om alting
The Big Short
The Wolf of Wall Street
Unbroken
Whiplash
Walt Disney
Den hundredårige
der kravlede ud ad
vinduet og forsvandt
Selma
Øst for Paradis
A Blast
Amour fou
Cæsar skal dø
Dybet
Force majeure
Fægteren
Geronimo
Gett
Heli
I kælderen
Jimmy’s Hall
Kvinder i for store
herreskjorter
Lammet
Lys efter mørke
Lysets nostalgi
Mediterranea
Metéora
Mod naturen
Monsieur Lazhar
My Sweet Pepper
Land
Perlemorsknappen
The Spirit of ’45
The Tribe
The Weight of
Elephants

Filmudlejere
41SHADOWS
Wildersgade 32
1408 København K
Tlf. 3049 0071
ANGEL FILMS
Blomstervænget 52
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 7070 2270
CAMERA FILM
Mikkel Bryggers Gade 8
1460 København K
Tlf. 3313 6112
FILMBAZAR
Ved Trine Hauerslev,
Østerbrogade 109
2100 København Ø
Tlf. 2927 0224.
FILMCOMPAGNIET
Wildersgade 8
1408 København K
Tlf. 7026 7626
MIRACLE FILM
Dronningens Tværgade 44, 4 mf.
1302 København K
Tlf. 3314 7602
NORDISK FILMS DISTRIBUTION
Mosedalvej 14-16
2500 Valby
Tlf. 3618 8200
OFF-KINO
c/o Wolf/Pardon,
Prins Jørgens Gade 14A, 1.th.
2200 København N
Tlf. 2392 1982
REEL PICTURES
c/o Empire Bio
Guldbergsgade 29 F
2200 Københav N
Tlf. 2276 0317
SCANBOX FILM DISTRIBUTION
Magstræde 10A, st.th.
1204 København K
Tlf. 7022 6202

UNITED INTERNATIONAL
PICTURES (UIP)
Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C
Tlf. 3331 2330
WALT DISNEY
Østergade 26 A, 3 sal
1100 København K
Tlf. 3373 2274
ØST FOR PARADIS
Paradisgade 7
8000 Århus C.
Tlf. 8611 6444

DET DANSKE FILMINSTITUT
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3400
Åbningstid: Reception
Mandag-fredag: kl. 9.00 – 16.00
E-mail: dfi@dfi.dk
www.dfi.dk
CINEMATEKET
Billetsalg:
Mandag: lukket
Tirsdag-onsdag: 14:00 – 12:00
Torsdag-fredag: 9:30 – 22:00
Lørdag: 9.30 – 22.00
Søndag: 12.00 – 19.30
Gothersgade 55
1123 København K
Billetsalg tlf. 3374 3412
www.cinematek.dk
Billetter skal afhentes senest 45
min. før forestillingens start. Der
kan dog være undtagelser ved
særlige arrangementer.
FILMDATABASEN
Gothersgade 55, 2
1123 København K
filmdatabasen@dfi.dk
FILMVÆRKSTEDET
Gothersgade 55
1123 København K
Telefon 3374 3480
filmworkshop@dfi.dk
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BIBLIOTEK & VIDEOTEK
Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag: 12.00 – 19.00
Onsdag–torsdag: 12.00 – 117.00
Fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55,1
1123 København K
Telefon 3374 3590
E-mail: bibliotek@dfi.dk
BILLED- & PLAKATARKIV
Åbningstider:
Mandag: Lukket
Tirsdag: 12.00-19.00
Onsdag–torsdag: 12.00 – 17.00
Fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55, 1
1123 København K
Telefon 3374 3592
billedarkiv@dfi.dk
FILM- & BOGHANDEL
Åbningstider:
Mandag: 9:30 – 15:30
Tir-fre: 9.30 – 22.00
Lør: 12.00 – 22.00
Søn: 12.00 – 19.30
Gothersgade 55
1123 København K
Telefon 3374 3421
E-mail: bookshop@dfi.dk
www.eshop.dfi.dk
VIDEOTEK
Åbningstider:
Mandag: lukket
Tirsdag + torsdag:12.00 – 19.00
onsdag + fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55,1
1123 København K
videotek@dfi.dk
EKKO
Filmmagasinet Ekko
Carit Etlars Vej 3, 1814 Frederiksberg. Tlf. 8838 9299.
Abonnement & administration,
Henrik Mølgaard,
www.ekkofilm.dk
Ekko er et magasin om film og medier.Ekko udkommer fem gange
om året.

