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KATALOGETS BRUG

FILMKATALOG udsendes hvert forår og indeholder en fortegnelse over de digitale film, 
der i den følgende sæson vil kunne lejes af filmklubber, som er medlem Sammenslut-
ningen af Danske Filmklubber (SDF). Filmene er udvalgt af SDFs Katalogudvalg.
Det første Filmkatalog udkom i 1985.

Filmene anføres i alfabetisk rækkefølge efter deres danske udlejningstitel. I dette års 
katalog er bestemte og ubestemte artikler – f.eks. den, det eller a og the – taget med i 
opslagsordet, som nu er blevet almindeligt, dvs. filmen ”Den skaldede frisør” skal sø ges 
under den og ikke under skaldede. For hver film anføres udlejningsselskabet og de vigtig-
ste credits. ”Længde” angiver filmens spilletid i minutter. ”Premiere” angiver datoen 
for filmens første offentlige forevisning i Danmark, hvor der ses bort fra snigpremierer 
o.l. ”Format” eller medie angiver om filmen er i 3D, DCP (= 2D digital), bd (= blu-ray 
disc) eller dvd.

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

Filmomtalerne er skrevet af:
Lonni Gelsdorf (lg.), Annette Hørdahl Jensen (aj.),  Frans Pærregaard (pæ.),  
Peter Breinholt (pb.) og Peter Jeppesen (pj.)
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[1] 13 HOURS
USA 2016 
Instr: Michael Bay Manus: Chuck Hogan 
Medvk: John Krasinski, James Badge 
Dale, Pablo Schreiber, David Denham. 
Længde: 144 min. Prem: 18.2.2016 For-
mat: DCP men kun DVD og Bluray til klub-
ber Udlejer: UIP. 

Filmen handler om de tretten timer i 2012, 
hvor en gruppe amerikanske soldater og 
diplomater var under angreb i Bengha-
zi, Libyen, da islamister ville markere 11. 
september. Efter at diktatoren Muammar 
Gaddafi blev afsat, var der stor uro i lan-
det, mens adskillige paramilitære grup-
per kæmpede om magt. Den amerikan-
ske efterretningstjeneste CIA var også på 
jorden for at samle informationer om den 
højspændte situation. Med sig havde de 
en lille gruppe militærtrænede sikker-
hedsfolk, og det er dem, filmen handler 
om. Instruktøren Michael Bay er kendt for 
katastrofefilmen Armageddon og krigsfil-
men Pearl Harbour. Han hævder, at denne 
film ikke bare er baseret på virkelige hæn-
delser, men er en sand historie. Det har 
givet den problemer ved modtagelsen i 
USA. Men det er en sand action-krigsfilm, 
fyldt med krigsliderlig patriotisme. Men 
det er også blevet en meget banal film, 
der kun har gode og onde karakterer, og 
hvor budskabet er, at vold avler vold, krig 
bliver bare ved, og tab er der på begge  
sider. Men de amerikanske soldater er  
helte. lg.

[2] A BIGGER SPLASH 
Italien 2016
Instr: Luca Guadagnino Manus: David 
Kajganich Medvk: Tilda Swinton, Mathias 
Schoenaerts, Ralph Fiennes, Dakota John-

son. Længde: 125 min. Prem: 17.3.2016 
Format: DCP Udlej: SF film.

Filmens titel er hentet fra et ikonisk billede 
af David Hockney, hvor man ser en swim-
mingpool med en gul vippe og et malet 
plask. Der er ingen person. Men det er der 
i filmen, som er instrueret af den spæn-
dende italienske instruktør Luca Guadag-
nino, der også skabte den foruroligende I 
am Love, også med Tilda Swinton i hoved-
rollen. Vi er på en idyllisk italiensk ferieø, 
hvor rocklegenden Marianne Lane sam-
men med sin nuværende kæreste er taget 
hen for at komme sig over en halsoperati-
on. Her ankommer så en ekskæreste – helt 
forrygende spillet af Ralph Fiennes - sam-
men med en nys funden datter. Der er så-
ledes lagt op til drama. På øen sitrer lyset, 
og siroccoen – den tørre varme vind - får 
lidenskaberne til at blusse op. Der er psy-
kologiske spil, begær, jalousi og mange 
diskussioner mellem de 4 parter. Selvom 
filmen ikke er så spændende og formfuld-
endt som I am Love, er spillet prægtigt i 
alle detaljer. Men hvem er egentlig faldet 
i vandet? lg.

[3] A PERFECT DAY
Spanien 2015
Instr: Fenando Leon de Aranoa Manus: 
Fenando Leon de Aranoa, Diego Farias 
Medvk: Benicio Del Toro, Tim Robbins, 
Melanie Thierry Længde: 106 min. Prem: 
16.6.2016 Format: DCP Udlej: Camera.

Fernando León de. Aranoa har lavet den-
ne sorte komedie om nødhjælpsarbejde-
re i Bosnien, der i det krigshærgede land 
skal hjælpe lokalbefolkningen – fx den 
komplicerede opgave at fjerne et lig fra 
en brønd med rent vand. Under forsøget 

på at hejse liget op knækker rebet, hvilket 
indleder det mildt sagt vanskelige projekt 
at få fat på et nyt reb i et mineret, øst-bu-
reaukratisk og krigsførende land. Filmens 
scoop er Benicio Del Toro og især Tim Rob-
bins som nødhjælpsarbejdere, der invol-
verer sig i bl.a. knægten Nikolas skæbne, 
barn af et for længst flygtet muslimsk/
serbisk par, som har overladt drengen til 
bedstefaderen. Det lyder måske alt sam-
men dystert, men filmen er midt i sin op-
visning af krigens rædsler og konsekven-
ser for lokalbefolkningen befriende mor-
som og trods et til tider lidt søvndyssende 
tempo bestemt seværdig. aj.

[4] ALLETIDERS KVINDER
USA 2016
Instr: Mike Mills Manus: Mike Mills 
Medvk: Annette Benning, Elle Fanning, 
Greta Gerwig, Billy Crudup, Lucas Jade Zu-
mann Længde: 118 min. Prem: 16.2.2017 
Format: DCP Udlej: Scanbox.

I 2010 lavede Mike Mills en film om sin far. 
Det var Beginners, som fortæller om den 
75-åruge mand, der springer ud som bøs-
se og kort efter får konstateret kræft. Det 
var en vedkommende film, der skaffede 
Christoffer Plummer en Oscar for hoved-
rollen. Denne film handler om Mike Mills’ 
mor. Vi er i Californien i Santa Barabara i 
1979. Her møder vi den 15-årige Jamie, 
der lever med sin mor Dorothea på 55 – 
formidabelt spillet af Annette Benning – i 
et regnbuekollektiv. Filmen har faktisk ik-
ke noget plot – næppe en historie, men er 
en række episoder, øjeblikke af forskellig 
art, mange af dem samtaler, der alle prø-
ver at finde ud af, hvordan man bliver den 
man er. Det er naturligvis vigtigt både for 
en mor og en søn, men slet ikke så let. Der 

Alletiders kvinder, udl. Scanbox
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er jo ikke nogen mand til at være rollemo-
del for Jamie, så det må forskellige kvinder 
i kollektivet klare. Det kommer der nog-
le meget pinlige, men også morsomme 
samtaler ud af. Hvis film er det egentlig? 
Er det Jamies forsøg på at blive voksen, der 
er det vigtige? eller er det Dorotheas for-
søg på at acceptere, at verden forandrer 
sig, og at hendes søn er på vej væk? Det er  
spillet mellem filmens karakterer, der gør 
den værd at se. Man er i godt selskab med 
dem og kan også nyde det præcise tids-
billede med bl.a. musik og flydende køns-
roller.  lg.

[5] ALLIED
USA 2016
Instr: Robert Zemeckis Manus: Steven 
Knight Medvk: Bradd Pitt, Marion Cot-
tilard, Jared Harris, Simon McBurney, 
Lizzy Caplan Længde: 124 min. Prem: 
24.11.2016 Format: DCP kun DVD og  
Blu-Ray til filmklubber, som man selv an-
skaffer Udlej: UIP

Vi er i Casablanca under 2. Verdenskrig, 
hvor den canadiske pilot Max Vatan, der 
arbejder for den britiske efterretningstje-
neste, bliver tvunget til at danne par med 
Marianne, en fransk modstandskvinde. 
De skal som ægtepar infiltrere den tyske 
elite i Casablanca, således at de kan dræbe 
ambassadøren. De bliver selvfølgelig rig-
tigt forelskede, selvom de er meget for-
skellige, han en indadvendt træmand og 
hun udadvendt og livlig. Men da de skal 
leve et roligt ægteskabeligt liv med et 
barn i London, bliver det svært. Da Max 
ydermere får at vide, at hans kone måske 
i virkeligheden er tysk spion, spidser tin-
gene til. Hvordan det går, må man selv se. 
For det er både en spionthriller og et kær-
lighedsmelodrama, der helst skulle gå 
op i en højere enhed. Det gør det allige-
vel ikke; selvom både Brad Pitt og Marion 
Cotillard spiller professionelt og ser strå-
lende ud, bliver dramaet aldrig vedkom-
mende, og man tror faktisk ikke på deres 
ægte kærlighed. Der er dog smukke og 
stemningsladede scener, som giver min-
delser om Curtiz fantastiske Casablanca, 
der også foregik i 1942. Men denne film 
når ikke forgængeren til sokkeholderne. 
Det er blevet kulørt underholdning for de 
mange.  lg.

[6] AL MEDINA
Danmark 2015
Instr: Omar Shargawi Manus: Omar 
Shargawi Medvk: Omar Shargawi, Sara 
Hjort Ditlevsen Længde: 90 min. Prem: 
19.5.2016 Format: DCP Udlej: Nordisk 
Film.

Omar Shargawi, der debuterede med Gå 
med fred, Jamil i 2008, har lavet denne film 
om dansk-araberen Yusif, som rejser til 
Medina med sin gravide kone. Det skulle 
han ikke have gjort, for næppe ankommet 
indblandes Yusif i et barns død, arresteres 
af myndighederne og smides i et brutalt 
fængsel, mens konen aborterer og rejser 
tilbage til Danmark. Her starter Shargawis 
Job-fortælling om den martrede Yusif der 

stadigt mere fortvivlet, desillusioneret og 
passiv lader sig føre af sin onde skæbne. 
Filmen er et stærkt religionskritisk, stem-
ningsfyldt portræt af et menneske, hvis 
gudfrygtighed sættes på frygtelige prø-
ver i et decideret gudsforladt univers. Må-
ske er det ikke tilfældigt, at instruktøren, 
som også på eminent vis spiller hovedrol-
len som Yusif, lader den mareridtsagtige 
historie udspille sig i den by, hvor profeten 
blev begravet. Ingen tvivl om, at Shargawi 
er et ganske særligt begavet talent i dansk 
film. aj.

[7] AMERICAN HONEY
USA, Storbritannien 2016
Instr: Andrea Arnold Manus:  Andrea Ar-
nold Medvk: Sasha Lane, Shia LaBeouf, 
Rily  Keough, Arielle Holme Længde: 163 
min. Prem: 25.1.2017 Format: DCP, men 
til klubber kun DVD el. Blu-ray, som man 
selv anskaffer Udlej: UIP.

Det meste af den 163 minutter lange film 
befinder vi os i en minibus med unge lu-
skede magasinsælgere på et roadtrip 
igennem USA for fuld musik. Vi følger den 
18-årige Star, der er indbegrebet af Ame-
rican Honey. Hun er fyldt med liv og klar til 
at suge af livets honning. Hun forelsker sig 
i Jake, der skal lære hende at sælge maga-
sinabonnementer – og han lyver så stærkt 
som en hest kan rende. Det er svært at for-
tælle, hvad filmens plot er, for det er de 
unges blikke på verdenen, der er filmens 
univers. Der er både smukke og betagen-
de naturscener og deprimerende billeder 
af et moderne USA, hvor den amerikan-
ske drøm slet ikke eksisterer. Musik spiller 
en kæmpe rolle i filmen, og den kommer 
helt naturligt, da bussens personer fester 
igennem. En anmelder skriver: ”Det er en 
fremragende film om daglejerkapitalis-
me, partynihilisme og en kærlig drøm-
mer” (Ralf Christensen Information). Fil-
men giver et barsk og sansemættet por-
træt af USA’s unge, der på trods forfølger 
drømmen om – ja hvad? Det må man selv 
dømme om. lg.

[8] ANOMALISA
USA 2015
Instr: Charlie Kaufman, Duke Johnson 
Medvk: David Thewlis, Jennifer Jason 
Leigh, Tom Noonan Længde: 90 min. 
Prem: 3.2.2016 Format: DCP men kun 
DVD og Blu-ray til klubber, som man selv 
anskaffer Udlej: UIP. 

I Charlie Kaufmans flotte stop-motion 
animationsfilm Anomalisa møder vi den 
livstrætte, deprimerede og selvoptagede 
Michael Stone (eminent speaket af David 
Thewlis), som har skrevet en faglig best-
seller og er kommet til Cincinatti, Ohio, for 
at holde foredrag om god kundeservice 
for fagfolk. Her træffer han den stilfærdi-
ge sælger Lisa, titlens Anomalisa, som er 
det første ægte menneske, han har mødt 
i lang tid, hvilket understreges af, at mens 
skuespilleren Tom Noonan speaker alle de 
andre, meget ensartede figurer i filmen for 
at understrege Michaels eksistentielle kri-
se og fremmedgørelse i forhold til andre 

mennesker, taler Lisa med Jennifer Jason 
Leighs stemme. Filmen er en opfindsom, 
meget morsom og reflekterende under-
søgelse af en mands midtvejskrise, hvor 
katastrofen hele tiden lurer lige om hjør-
net. Er man til filosofiske animationsfilm, 
er denne en suveræn en af slagsen, hvor 
den distancerende effekt, der ligger i bru-
gen af teknikken, forstærker tilskuerens 
bevidsthed om de sociale dynamikker, 
som filmen udforsker.  aj.

[9] ARRIVAL
USA 2016
Instr: Denis Villeneuve Manus: Eric Heise-
rer Medvk: Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker Længde: 116 min. Prem: 
1.12.2016 Format: DCP, men kun DVD el. 
Blu-ray til klubber, som man selv anskaf-
fer Udlej: UIP.

Canadieren Denis Villeneuves superbe 
sci-fi-strimmel Arrival handler ikke om 
rumkrig og robotter, men om lingvistik 
og kommunikation. Da gigantiske inter-
galaktiske rumskibe ’lander’ rundt om-
kring på kloden, holder verdens førende 
nationer vejret og forsøger at finde ud af, 
hvad ankomsten betyder. I USA tilkaldes 
lingvisten professor Banks (den glimren-
de Amy Adams) og fysikeren Donnelly 
(Jeremy Renner) til at forsøge at komme 
i dialog med rumvæsnerne, der mest lig-
ner blæksprutter i overstørrelse og kom-
munikerer med små skyer af kunstfærdi-
ge tegn. Samtidig er militæret tilkaldt, og 
videnskabsfolkene må arbejde på højtryk 
for at undgå, at det bliver våbnene, der i 
sidste ende taler med gæsterne. Vi følger 
dr. Banks, der ikke bare kæmper med at 
forstå de fremmede, men som i stigende 
grad også kæmper med smertefyldte vi-
sioner af sit afdøde barn og med de spæ-
de følelser, der langsomt opstår i forhol-
det til Donnelly. På billedsiden er Villeneu-
ves film en tour de force – glem alt om Ste-
ven Spielberg og Starwars, tænk i stedet 
Andrej Tarkovskij og Solaris, og alligevel 
har Villeneuve sin helt egen betagende 
visuelle stil. Men det bedste ved denne i 
alle facetter suveræne film er underlæg-
ningsmusikken, der er filmens scoop, et 
værk af den islandske komponist Jóhann 
Jóhannsson, der ligesom billedsiden har 
sit helt eget sprog og dermed komplette-
rer filmens grundlæggende ide om kom-
munikationens betydning.  aj.

[10] BEN-HUR
USA 2016
Instr: Timur Bekmambetov Manus: John 
Ridley, Keith Clarke Medvk: Jack Huston, 
Morgan Freeman, Pilou Asbæk Længde: 
125 min. Prem: 1.9.2016 Format: DCP Ud-
lej: SF Studios. 

Remake af talefilmen fra 1959, selv et re-
make af stumfilmen fra 1925, men som 
her rummer en art prequel, der afdæk-
ker forhistorien imellem romerske Mes-
sala (Toby Kebbell) og den jødiske halv-
bror, Ben-Hur (Jack Huston) og bidrager 
til en bedre forståelse af hadet mellem 
de to, der i sidste ende fører til, at Messala 
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stikker halvbroderen til romerne. Man for-
står behovet for et kristent næstekærlig-
hedsbud til at skabe forsoning, og derfor 
dukker Jesus da også belejligt op og taler 
om fred og den slags, mens han snedke-
rerer et bord! Men ellers er filmens centra-
le omdrejningspunkt det hestevæddeløb 
med romerske stridsvogne, som i sin tid 
gjorde William Wylers 1959-film berømt. 
Timur Bekmambetovs force er netop ac-
tion-sekvenser, og her bliver filmens vær-
disæt skåret ud i firkanter, mens Ben Hurs 
hvide heste racer rundt i Jerusalem mod 
Messalas sorte. Man spørger sig selv, hvor-
for det overhovedet var nødvendigt at la-
ve et remake af remaket.  aj.

[11] BJERGET
Israel, Danmark 2015
Instr: Yaelle Kayam Medvk: Shani Klein, 
Avshalom Polak Længde: 83 min. Prem: 
21.7.2016 Format: DCP og Blu-ray Udlej: 
Øst for Paradis.

Vi er på Oliebjerget i Jerusalem, det hellig-
ste sted for tre verdensreligioner. Vi følger 
den ortodokse jødiske hustru og mor Tvia, 
der sammen med sin mand og 4 børn bor 
nærmest på den kirkegård, der ligger på 
Oliebjerget. Hun er ikke glad eller lykkelig 
i sin afgrænsede tilværelse, hvor manden 
Reuven, der er Yeshiva lærer, ikke længe-
re begærer hende. Hun tilbringer derfor 
sin tid på kirkegården, og her oplever hun 
grænseoverskridende ting. Et slags ven-
skab med den arabiske kirkegårdsarbej-
der Abdel, som hun ryger sammen med. 
Hun opdager, hvordan nogle prostituere-
de bruger kirkegården som arbejdsplads 
om natten, og hun knytter et slags bånd 

til dem og deres kunder ved at lave mad 
til dem. Der bliver ikke talt meget i filmen, 
men lydene fortæller alt. Vi er i grænse-
landet mellem drøm og virkelighed, fyldt 
med kontraster af lys og skygge. Filmen 
handler om ensomhed og isolation, om 
ufrihed og overlevelse på trods. Det er 
en stærk og dragende film. Men den når 
nok ikke ud til et større publikum. Den er  
meget smal.  lg.

[12] BLANDT MÆND OG FÅR
Island, Danmark, Norge, Polen 2015
Instr: Grimur Hakunarson Manus: Grimur 
Hakunarson Medvk: Sigudor Sigurjons-
son, Theodor Juliusson,  Charlotte Bøving 
Længde: 93 min. Prem: 21.4.2016 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Gummi og Kiddi (spillet næsten ordløst og 
med stoisk ro af hhv. Sigurður Sigurjóns-
son og Theodór Júlíusson) er islændinge, 
brødre, fåreavlere og naboer, men ind-
ædte, stædige ærke-konkurrenter udi få-
reavlen og ikke på talefod de seneste 40 år! 
Det er udgangspunktet for Grimur Hako-
narsons vidunderlige sorte komedie-sa-
ga om vædderkonkurrencer og scrapie, 
en britisk eksportvare og fåre-udgaven af 
kogalskab ude på den islandske version 
af Lars Tyndskids mark. Da Kiddis vædder 
vinder den store fårekonkurrence, opda-
ger Gummi, at Kiddis får er syge, og infor-
merer myndighederne, der med stor hast 
nærmer sig for at slå alle dyr på egnen 
ned for at undgå spredning og beskytte 
den islandske fåreavls ry. Gummi slagter 
selv sine får, mens Kiddi løser problemet 
på anden vis. Til Gummis store forbitrel-
se! Imidlertid bliver truslen om bønder-

nes snarlige fallit og fårenes triste ende-
ligt den gnist, der skaber grobund for en 
udvikling i forholdet mellem de to brødre. 
Hvordan det kommer til at foregå – og det 
går ikke stille af – må man selv se og more 
sig over i denne kostelige, uforudsigelige 
og skæve, absolut seværdige film. aj.

[13] BLÅ
Frankrig, Polen, Schweiz 1993
Instr: Krysztof Kieslowski Manus: Krysz-
tof Kieslowski, Krysztof Piesiewicz Medvk:  
Juliet Binoche, Emmanuelle Riva, Benoit 
Regent. Længde: 98 min. Prem: 22.9.2016 
Format: DCP Udej: Miracle Film.

Den verdensberømte franske kompo- 
nist Patrice og hans datter omkommer i 
en bilulykke, hans hustru Julie overlever 
hårdt såret. Hun flytter fra familiens sto-
re hus på landet til en mindre lejlighed i 
Paris for at lægge fortiden bag sig. Men 
den nye lejlighed skaber ikke den frihed 
fra fortiden, som hun håbede på; hver 
gang hun forsøger sig med noget nyt og 
ukendt, bliver hun til sidst trukket tilba-
ge til de erindringer, som hun forsøger at 
undslippe; i forhold til sin fortid forbliver 
hun ufri. Kieslowskis pointe er, at denne 
ufrivillige form for ufrihed er at foretrække 
frem for den fuldstændige glemsel, som 
menneskeligt set er en horrible tilstand, 
Hans særlige kunst er at omsætte sådan-
ne abstrakte temaer til gribende fortæl-
linger, og som Julie yder Juliet Binoche en 
af sin karrieres største præstationer. Blå er 
den første i trefarve trilogien, Blå. Hvid, 
Rød, som står for frihed, lighed og broder- 
skab. pæ. 

Blandt mænd og får, udl. Scanbox
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[14] CAFÉ SOCIETY
USA 2016
Instr: Woody Allen Manus: Woody Allen 
Medvk: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, 
Steve Carell, Corey Stoll, Jeannie Berlin 
Længde: 96 min. Prem: 6.10.2016 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Filmen foregår i 1930ernes USA. Den un-
ge kejtede Bobby Dorfman forlader sin 
sladrende jødiske familie i New York for at 
prøve lykken i Hollywood, hvor hans onkel 
har succes som agent for stjernerne. Men 
onklen har for travlt med at pleje sine rige 
kunder til at tage sig af Bobby og overlader 
ham til sin kvindelig assistent, med hvem 
den uerfarne yngling forsøger et forhold, 
men hun har en ældre kæreste og vil ikke 
involvere sig. Desillusioneret rejser Bobby 
hjem til New York og vælger Hollywoods 
tomme glamour fra, hvorefter han (ironisk 
nok) bliver bestyrer i sin både kriminelle 
og elskelige storebrors natklub Café So-
ciety, et eksempel på netop den overfla-
diske kultur, han mener at have ladt bag 
sig. Omkring denne hovedhistorie lægger 
Woody Allen en mosaik af forældres, onk-
lers, tanters og søskendes kvaler og kon-
flikter, ledsaget af hans bedstefaderlige 
stemmes svalende distance. Han formår 
ved sin humor at få os til at se ind i spræk-
ker af håb og fortvivlelse, der kunne være 
vores egne, men han gør det på en måde, 
der får os til at glemme os selv. Det er både 
virkelighedsflugt og påmindelse. pæ.

[15] CAPTAIN AMERICA:  
CIVIL WAR
USA 2016
Indtr: Anthony Russo, Joe Rosso Manus: 
Christopher Marcus, Stephen McFeely. 
Medvk: Chris Evans, Robert Downey Jr, 

Scarlett Johansson, Don Cheadle Læng-
de: 147 min. Prem: 28.4.2016 Format: 
DCP Udlej: Walt Disney Pictures.

Er man til superheltefilm med masser af 
action og hæsblæsende rabalder, så er 
denne tredje film i Avengerserien lige no-
get. Medlemmerne af Avengers står over-
for en slem konflikt. Regeringen har nem-
lig vedtaget en ny lov, der skal registrere 
alle mennesker med overnaturlige kræf-
ter. Iron Man støtter op om forslaget, mens 
Captain America er modstander af forsla-
get. Uenigheden fører til et decideret op-
gør, hvor forskellige superhelte kæmper 
på hver deres side. Der er masser af teg-
neserieæstetik og kække replikker, men 
filmen kræver jo nok, at man er helt for-
trolig med superhelteuniverset, men fans 
vil sikkert finde filmen både medrivende 
og underholdende. Men 147 minutters 
rabalder bliver altså kedeligt i længden, 
selvom man kan sympatisere med de ”go-
de” superhelte og ønske, at de nedkæm-
per de ”onde” kræfter. lg.

[16] CAPTAIN FANTASTIC
USA 2016
Instr: Matt Ross Manus: Matt Ross 
Medvk: Viggo Mortensen, George MacK-
ay, Frank Langella, Samantha Isler Læng-
de: 118 min. Prem: 4.8.2016 Format: DCP 
Udlej: Scanbox.

Der er tale om en virkelig spændende film, 
der stiller det spørgsmål, om det er muligt 
at isolere sig og opstille andre levemåder 
og andre pædagogiske opdragelsesidea-
ler end de gængse midt i det amerikanske 
– eller for så vidt danske – samfund. Filmen 
fortæller om en idealistisk far, der er flyt-
tet langt ud i skoven, for der at leve med 

og opdrage sine seks børn til stærke selv-
hjulpne individer, fri af det omgivne sam-
funds overfladiske, kapitalistiske materi-
alisme. I første del af filmen skildres bør-
nenes hverdag i skoven og deres fysiske 
og kundskabsmæssige opdragelse under 
farens – captainens – førerskab. Moderen 
møder vi ikke, vi forstår, at hun har været 
indlagt gennem en længere periode på 
et psykiatrisk hospital, og da hun dør, og 
faderen beslutter at tage til hendes be-
gravelse med alle børnene, starter et mø-
de med det omgivne samfund, som ud-
fordrer alle. Viggo Mortensen spiller den 
fantastiske – fanatiske? – far og var med 
god grund indstillet til en Oscar for bedste 
mandlige hovedrolle. pb.

[17] CHRONIC
Mexico og Frankrig 2015
Instr: Michael Franco Manus: Michael 
Franco Medvk: Tim Roth, Michael Cri-
stofer, Sarah Sutherland, Robin Bartlett, 
Claire van der Boom Længde: 93 min. 
Prem: 15.9.2016 Format: DCP og Blu-ray 
Udlej: Øst for Paradis.

Vi er i Los Angeles forstæder, hvor vi mø-
der plejeren David, som tager sig af termi-
nale patienter. David udviser en nærmest 
overmenneskelig barmhjertighed og gi-
ver netop den pleje og omsorg, som den 
enkelte patient har brug for. Hans enga-
gement et stort og hans evne til at hånd-
tere enhver form for smerte og lidelse er 
nærmest overjordisk. Men hvem er han 
egentlig? Hvorfor gør han, hvad han gør? 
Er han engel eller dæmon? Går han over 
stregen, når han vil hjælpe en af patienter-
ne til en værdig død? Det er en stille og me-
get langsom film – i nogle passager nær-
mest en dokumentar, men samtidig også 

Café Society, udl. Scanbox
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en mystisk billedfortælling, hvor Tim Roth 
som David leverer en fremragende præ-
station som den frelsende David. Nogle 
vil mene, at filmen lægger op til debat om 
døden og dødshjælp og derfor måske kan 
hjælpe andre til at italesætte det ubærli-
ge. Filmen kunne bruges evt. sammen 
med et oplæg fra en hospicesygeplejer-
ske eller en vågekone, men den kan også 
blot ses som en væsentlig film om et svært 
emne. lg.

[18] DAGEN I MORGEN
Frankrig 2016
Instr: Mia Hansen-Løve Manus:  Mia 
Hansen-Løve Medvk: Isabelle Huppert, 
André Marcon, Roman Kolinka Længde: 
102 min. Prem: 17.11.2016 Format: DCP 
og DVD Udlej: Another World Entertain-
ment.

Nathalie er på vej mod de 60 og lever et 
fornuftigt og nyttigt liv. Hun underviser 
i filosofi og har selv skrevet bøger om fi-
losofi, og hun elsker at undervise. Hun 
er gift med Heinz, der er kollega, og de 
har to voksne børn, og familien har også 
et sommersted i Bretagne, som hun har 
nydt at indrette. Der er dog lidt problemer 
bl.a. hendes syge og ret besværlige mor 
og så det, at børnene har udviklet sig lidt 
skuffende. Men så sker der noget: Mode-
ren dør og Heinz forlader hende. Pudse-
lig står hun med en ny frihed til at forme 
sig liv og finde ud af, hvad tilværelsen og-
så kan rumme. Mia Hansen-Løve fik Sølv-
bjørnen i Berlin som bedste instruktør for 
denne film, hvor hun på trods af sin un-
ge alder (35) viser stor indlevelse i det at 
blive ældre. Det er en stille, præcist regi-
strerende film, som på sin naturalistiske 
måde iagttager med en vis distance den 
overflødiggjorte kvinde. Isabelle Huppert 
yder en fremragende præstation som Na-

thalie og man gribes af hendes nuancere-
de spil. Også musikken er betydningsbæ-
rende i denne film, som man må se.   lg.

[19] DEEPWATER HORIZON
USA 2016
Instr: Peter Berg Manus: Mathew Mi-
chael Carnahan, Mathew Sand Medvk: 
Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malco-
vich, Gina Rodriguez Længde: 107 min. 
Prem: 29.9.2016 Format: DCP Udlej:  Nor-
disk Film.

Jo, det er en autentisk og faktisk også re-
alistisk katastrofe- og spændingsfilm. Ti-
den er 1. april 2010, hvor en olieledning på 
boreplatformen Deepwater Horizon giver 
efter, hvorefter platformen eksploderer 
og udløser den største miljøkatastrofe i 
amerikansk historie. Det var en tragedie 
på flere måder: 11 mennesker mistede li-
vet og i 87 dage fossede olien ud i havet og 
forårsagede en forfærdelig miljøkatastro-
fe. Der er selvfølgelig stof til et spændende 
film. Vi følger primært Mike, som er chef-
tekniker på platformen, fra han kommer 
på vagt, og samtidig er bosserne fra olie-
selskabet BP på besøg. De træffer nogle 
forkerte beslutninger vdr. sikkerhed og er 
dermed skyld i katastrofen. Filmen falder 
i to dele: tiden op til selve eksplosionen 
og så selve katastrofen. Der er ingen tvivl 
om hvem der er helte og skurke i denne 
film. De uansvarlige profitsøgende BP ka-
pitalister er de onde, mens arbejderne på 
platformen kæmper for deres liv og forsø-
ger at klare, hvad der klares kan. Til sidst 
bliver filmen dog vel patriotisk og kliché-
agtig i sin dyrkelse af de retskafne hver-
dagens helte på platformen. Men er man 
til spænding, katastrofe og gedigent film-
håndværk, vil man synes godt om denne 
film. lg.

[20] DE GYLDNE ÅR
Frankrig 2015
Instr: Arnaud Desplechim Manus: Ar-
naud Desplechim, Julie Peyr, Nicolas Saa-
da Medvk: Mathieu Amalric, Lou Roi-Le-
colinet, Quentin Dolmaire Længde: 123 
min. Prem: 14.7.2016 Format: DCP Ud-
lej: Camera.

Det er underligt, at filmen på dansk har få-
et titlen De gyldne år. Den originale fran-
ske titel er Tre minder fra min ungdom. Det 
er netop hvad filmen er: en voksen mands 
erindring om væsentlige begivenheder i 
ungdommen. Hovedpersonen Paul, der 
har gjort karriere som antropolog, vender 
efter mange år i udlandet hjem til Frankrig. 
Det er rammen, men det er erindringen, 
der fylder. Der er næsten tre film i denne 
ene. En om barndommen i Roubaix med 
en psykisk syg mor, der begår selvmord og 
efterlader Paul til at tage sig af sine mindre 
søskende. En om Pauls første erotisk be-
sættende kærlighedsforhold til Esther, og 
en om dengang i Minsk, hvor Paul gav en 
russisk jøde sit pas, så han kunne få en ny 
identitet. Filmen siges at give et nærmest 
perfekt billede af 1980erne. Den er meget 
fransk, meget klog og ikke fri for intellek-
tuelt krukkeri. Men den er yderst velspillet 
og derfor seværdig. lg.

[21] DEN ALVORSFULDE LEG
Sverige 2016
Instr: Pernilla August Manus: Lone Scher-
fig Medvk: Karin Franz Körlof, Sverrir  
Gudnason, Michael Nykvist, Liv Mjönes, 
Mikkel Boe Følsgaard Længde: 115 min. 
Prem: 15.12.2016 Format: DCP Udlej: Ca-
mera.

Filmen er den tredje filmatisering af Hjal-
mar Söderbergs roman Den alvorlige leg 
fra 1912. Vi starter i Stockholm i 1901, 

Den alvorsfulde leg, udl. Camera
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hvor den unge oversætter Arvid forel-
sker sig stormende i Lydia, der er datter 
af en kunstmaler. De kan ikke gifte sig, for 
han har ingen penge. Begge gifter de sig 
til penge, som var hvad man kunne blive 
nødt til at gøre på dette tidspunkt. Men 
specielt Arvid kan ikke leve uden sin be-
sættelse af Lydia, som han ikke kan styre. 
Det er en film om konflikten mellem pligt 
og lyst, om ikke at kunne få det hele. Det 
er et sørgmodigt kammerspil, og samtidig 
et følelsesmæssigt melodrama. Ingen er 
rigtigt lykkelige, og selvom skuespillerne 
yder gode præstationer, bliver man aldrig 
ganske engageret. Er Lydia en moderne 
fri kvinde, der vælger den ene elsker ef-
ter den anden, fordi det er muligt, eller er 
hun en femme fatale, eller er også hun  li-
gesom Arvid og de andre mænd i filmen 
et offer? Vi kommer aldrig ind under faca-
den på personerne, selvom billederne er 
smukke og tiden og miljøet overbevisen-
de. lg.

[22] DEN BEDSTE DAG I OLLI 
MÄKIS LIV
Finland 2016
Instr: Juho Kuosmanen Manus: Juho Ku-
osmanen, Mikko Myllylathi Medvk: Jarko 
Lathi, Eero Milonoff, John Bosco Jr., Oona 
Airola. Længde: 92 min. Prem: 2.2.2017 
Format: DCP og Blu-ray Udlej: 41 Sha-
dows.

Nogen husker sikkert Scorseses boksefilm 
Raging Bull med Robert de Niro i hoved-
rollen. Filmen Den bedste dag i Olli Mäkis 
liv er et slags spejlbillede af Scorseses. 
Mens hovedpersonen i Raging Bull, lige-
som titlen antyder det, er voldelig, ube-
regnelig og i sine drifters vold, er Olli Mäki 
helt anderledes. Han er blid og følsom og 
mere interesseret i kærlighed end i at vin-
de boksekampe. Filmen er baseret på en 
virkelig historie og foregår i 1952. Olli har 
en manager, Elis, der som tidligere bokser 
har store ambitioner på Ollis vegne. Han 
presser ham til at stille op i fjervægt mod 
den regerende amerikanske verdensme-
ster. Han forsøger at styre Olli totalt med 
træningsprogram og sponsoraftaler, men 
Olli er enkel og rolig, vil hellere elske end 
kæmpe, og han dyrker sporten for dens 
egen skyld og ikke primært for at vinde. 
Filmen er optaget på noget så gammel-
dags som celluloid og i sort hvid, hvilket 
understreger filmens nostalgiske karak-
ter. Filmen er ikke noget sportsdrama, 
men en kærlighedsfilm, der med munter 
humor og ynde viser et billede af en mand, 
der foretrækker kærlighed frem for karrie-
re. Filmen giver mindelser om en svunden 
tid.  lg.

[23] DEN LILLE PRINS
USA 2015
Instr: Mark Osborne Manus: Irena Brig-
nuell, Bob Persichetti Medvk: Waage 
Sandø, Trine Pallesen, Mikkel Boe Føls-
gaard Længde: 108 min. Prem: 9.2.2016 
Format: Scanbox.

Mark Osborne, kendt fra Kung Fu Panda, 
har instrueret filmatiseringen af Antoine 

de Saint- Exupérys elskede, filosofiske bør-
nebog for voksne Den lille prins fra 1943, 
som dels består af stop-motion optagel-
ser dels computeranimation. Dermed ty-
deliggøres Osbornes parallel-historie om 
en ung pige, der møder den gamle pilot, 
der beretter historien om Den lille prins og 
de (livs-)filosofiske erkendelser, som den 
velkendte konfirmand-boggave er så rig 
på. Inspireret af historien om prinsen for-
søger pigen at hjælpe den gamle mand 
og dermed realisere de moralske pointer 
i fortællingen. Osbornes forsøg på at gen-
give det gamle poetiske værk er ganske 
inspireret og vellykket og gør sig med til-
lægshistorien til et selvstændigt og røren-
de filmisk værk. aj.

[24] DER KOMMER EN DAG
Danmark 2016
Instr: Jesper W Nielsen Manus: Søren 
Sveistrup Medvk: Lars Mikkelsen, Sofie 
Graabøl, Lars Rantje, Søren Sætter-Lassen 
Længde: 119 min. Prem: 21.4.2016 For-
mat: DCP Udlej: Nordisk Film.

To Nørrebro-brødre på tretten og ti, fa-
derløse og med en kræftsyg mor, bliver 
anbragt på et drengehjem uden for by-
en. Året er 1967, men der ulmer kun me-
get lidt ungdomsoprør på institutionen. 
Den ledes af en skrækindjagende de-
spotisk forstander med et personale af 
tro (og forkvaklede) medarbejdere. Det 
lyder som kras og pågående realisme, 
instruktøren Jesper W. Nielsen har selv 
kaldt filmen ”et barsk eventyr”, men man 
får nok mest ud af at se den som et højt-
gearet skrækmelodrama om sagesløse 
børn spærret inde i et spøgelseshus, hvor 
monstre råder. Føreren blandt dem (spil-
let af Lars Mikkelsen) fremstilles med en 
forening af realisme og fabel, på én gang 
et glat manipulerende magtmenneske og 
en psykotisk tyran. Filmen er en spænd-
stig og præcis billedfortælling, hvori un-
dertrykkelsesmotivet varieres med sta-
dig nye drejninger. Filmen bygger dog på  
historisk dokumentarisk materiale, som 
har være vist i TV. Man går knuget fra fil-
men.  pæ.

[25] DE STANDHAFTIGE
Danmark 2015
Instr: Lisa Ohlin Manus: Karina Dam 
Medvk: Mikkel Boe-Følsgaard, Cecilie 
Lassen, Karen-Lise Mynster, Vibeke Ha-
strup, Dar Salim, Silja Eriksen Længde: 
105 min. Prem: 7.4.2016 Format: DCP 
Udlej: SF-Film. 

Filmen viser på glimrende vis de omkost-
ninger, vores engagement i de forskelli-
ge mellemøstlige krige har haft. Den for-
tæller historien om en ung dansk soldat, 
der træder på en landmine og får sine ben 
sprængt væk. Hjemme i Danmark følger vi 
hans psykiske reaktioner, især vreden, og 
hans energiske forsøg på genoptræning. 
På hospitalet møder han også en ung bal-
letdanserinde, og en kærlighedshistorie 
udvikler sig. Kan man sine klassikere, altså 
H. C. Andersens eventyr ”Den standhafti-
ge tinsoldat”, kan man tænke sig til dele af 

historien, selv om den moderne ballerina i 
modsætning til eventyrets i den grad kan 
andet end at stå på et ben og se smuk ud.
Det er på mange måder en gribende og 
velfortalt film. Filmen fortæller først og 
fremmest en kærlighedshistorie, og man 
kan godt savne det mere samfundskriti-
ske og politiske aspekt, men det er altså 
ikke her, den svenske instruktør har lagt 
vægten. De to hovedroller spilles glimren-
de af Mikkel Følsgaard og den debuteren-
de Cecilie Lassen, der selv er balletdanser-
inde, der har måtte holde op med at danse 
på grund af skader! pb.

[26] DET SPRITNYE TESTAMENTE
Belgien-Frankrig-Luxemborg 2015
Instr.  Jaco Van Dormael Manus: Thomas 
Gunzig, Jaco Van Dormael Medvk: Pili 
Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine De-
neuve. Længde: 113 min. Prem: 9.6.2016 
Format: DCP Udlej: 41 Shadows.

”Gud findes, og han bor i Bruxelles”. Han 
er en gnaven og magtsyg familiefar med 
en underkuet kone og en søn JC, der er 
stukket af hjemmefra. En dag får også den 
10-årige datter Ea nok af Guds onde og 
tyranniske måde at styre verden på, og 
hun beslutter sig for at drage ud i verden 
og fuldføre bror JCs påbegyndte mission. 
Hun går ud i verden, finder en flok disciple 
og gennem deres historier får hun forfat-
tet et spritnyt testamente, der ikke hand-
ler om lidelse og ondskab, men om kær-
lighed og sandhed og om evnen til at lyt-
te til sin egen melodi. Filmen er svær at 
genrebestemme. Den er både en kome-
die, et eventyr og en moralitet, der på en 
kulsort, humoristisk måde behandler de 
store problemer i livet. Det er en skæv og 
måske også lidt gakket film, men man går 
glad og opløftet fra den. En stund har man 
mødt fantasiens mulighed for at verden 
kan blive anderledes.  lg.

[27] DE USKYLDIGE
Frankrig, Polen 2016
Instr: Anne Fontaine Manus: Sabrina B. 
Karinc, Alice Vial, Pascal Bonitzer og An-
ne Fontaine Medvk: Lou de Laâge, Agata 
Kulesza, Agata Buzek, Vincent Macaigne 
Længde: 115 min. Prem: 5.1.2017 For-
mat: DCP Udlej: Filmbazar.

Vi er i vinteren 1945/46 et sted i Polen. Lan-
det er besat af Den Røde Hær, og den nazi-
stiske besættelse har varet i 6 år. Den un-
ge franske sygeplejerske Mathilde arbej-
der for Røde Kors på et hospital, hvor hun 
hjælper med behandlingen af overleven-
de fra de tyske KZ-lejre. En dag bliver hun 
kaldt til et kloster for at assistere ved en 
fødsel. Hun opdager, at mange af nonner-
ne er blevet gravide efter voldtægt af rus-
siske soldater. Abbedissen står i et dilem-
ma, både praktisk og moralsk: hvad skal 
der blive af de børn nonnerne føder, og 
religiøst, for hvordan skal hun, omverde-
nen og ikke mindst nonnerne forholde sig 
religiøst overfor troen på det cølibatære 
kald og respekten for de liv, som nonner-
ne bærer i sig. Mathilde er en stærk sæku-
lær kvinde, der ovenikøbet er kommunist 
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og slet ikke forstår det troens univers, hun 
kommer ind i. Gradvis udvikler der sig dog 
et slags venskab med den unge franskta-
lende nonne Marie. Det er en smuk, stille 
og meget lang film, om en grum og ond 
periode, hvor der dog også er godhed og 
håb at spore.   lg.

[28] DIKTATOREN
USA 1940
Instr: Charles Chaplin Manus: Charles 
Chaplin Medvk: Charles Chaplin, Paulet-
te Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardi-
ner, Henry Daniell, Billy Gilbert Længde: 
125 min. Prem: 25.12.2016 Format: DCP 
Udlej: Miracle  Film.

Jo, det er den “gamle” gode og stadig 
aktuelle Chaplin film, der får repremie-
re her 75 år efter. Filmen udspiller sig i 
det fiktive land Tarmania. Hvor diktato-
ren Hynkel har overtaget magten. Han 
vil have en ren arisk race, udrydde jø-
derne og skaffe sig verdensherredøm-
me. Han har to ministre Garbitsch og 
Herring - navnene er næppe tilfældige. 
En jødisk barber, der ligner Hynkel på en 
prik – selvfølgelig også spillet af Chaplin 
- er blevet såret under 1. Verdenskrig og 
har ligget på hospitalet i 20 år, og han 
aner derfor intet om de forandringer, 
der er sket i verden. Han vender tilbage 
til sin barbersalon i ghettoen, men kort 
tid efter stormer Hynkel og hans tropper 
ghettoen og smadrer vinduerne. Barbe-
reren har i mellemtiden fået et venskab, 
der bliver til et kærlighedsforhold med 
den smukke Hannah. Hynkel, der forsø-
ger et låne penge for at kunne invade-
re nabolandet Osterlich, bliver afvist af 
jøden Schultz. Han bliver så rasende, at 
han sender alle jøder i koncentrations-
lejr. Barbereren flygter, men bliver her 

forvekslet med Hynkel, der bliver arre-
steret af egne soldater, hvorimod barbe-
reren indsættes på Hynkels talerstol. Ja, 
sådan går det i Chaplins verden. Det er 
stadig en mesterlig fim, hvor Chaplins fy-
siske komik og evne til satirisk parodi når 
ikoniske højder – tænk blot på scenen, 
hvor Hynkel danser og balancerer med 
en ballon, der forestiller verdenskloden. 
Han så det infantile i megalomanen Hit-
ler. Man må gense den film. lg.

[29] DISORDER
Frankrig og Belgien 2015
Instr: Alice Winocour Manus: Alice Wino-
cour, Jean-Stephanie Bron Medvk: Mat-
thias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Ha-
my Længde: 100 min. Prem: 4.8.2016 
Format: DCP og muligvis Blu-ray Udlej: 
41 Shadows.

Vi møder Vincent, en hjemvendt soldat fra 
Afghanistan, der har PTSD, og som får et 
job som livvagt hos en rig libanesisk for-
retningsmand, hvor han skal passe på den 
smukke kone og den 6-årige søn. Kan Vin-
cent i sin særlige situation klare denne op-
gave? Hører han virkelig lyde? Eller er han 
paranoid? Han forsøger at klare opgaven 
med professionel kontrol, men kan han 
egentlig det? Filmen balancerer på en 
knivsæg mellem drøm og virkelighed, 
og den er interessant fotograferet med 
dvælende indstillinger og psykologiske 
closeups. Lydsidens technomusik er for-
uroligende. Kendere af genren karakteri-
serer denne film som en blanding af en 
home invasion film og en paranoiafortæl-
ling. Der spilles meget overbevisende og 
kompetent, men man skal vist holde me-
get af netop denne thrillergenre for at sy-
nes om denne film. Filmen efterlader en 
med mange løse ender og ubesvarede 

spørgsmål om hvor og hvad Disorder er 
her. lg.

[30] EFTER KÆRLIGHEDEN
Belgien, Frankrig 2016
Instr: Joachim Lafosse Manus: Fanny  
Burdino, Mazarine Pingeot, Joachim La-
fosse  Medvk: Bérenice Bejo, Cédric Kahn, 
Marthe Keller Længde: 98 min. Prem: 
2.3.2017 Format: DCP Udlej: Reel Pictu-
res.

Hvis man er nyforelsket eller har knas i par-
forholdet, skal man nok ikke se denne film, 
i hvert fald ikke lige nu. Marie og Boris, der 
har været sammen i 15 år og har et par tvil-
lingedøtre på 7 år, har besluttet, at de vil 
skilles. Der er ikke mere kærlighed tilbage. 
Men der er et problem, og det er primært 
praktisk. Parret har en dejlig lejlighed, som 
hun har købt, og han, som er arbejdsløs 
arkitekt, har forbedret og renoveret. Der-
for mener han, at de ikke blot kan dele li-
ge midt over. Han har desuden ikke råd til 
at flytte, og derfor må de blive sammen, 
selvom de egentlig ikke vil det. Filmen 
foregår i lejlighedens rum og filmen er et 
kammerspil, hvor vi på nært hold følger 
den uholdbare situation. De forsøger at  
leve almindeligt og rutinepræget – for  
børnenes skyld – men de skændes og sli-
der på hinanden. De går ind og ud af døre, 
og vi som ser filmen føler, at rummene bliver 
mindre og mindre, og den klaustrofobiske 
stemning rammer en nærmest fysisk. Det 
er en ultrarealistisk film, og den adskiller 
sig fra andre film med samme emne, fordi 
den fokuserer på økonomiske og prakti-
ske vanskeligheder ved en skilsmisse, som 
i filmen kommer til at være væsentligere 
end det følelsesmæssige. Det er intenst  
og seværdigt, men man bliver ikke i godt 
humør.     lg.

Det spritnye testamente, udl. 41 SHADOWS
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[31] ELLE
Frankrig, Tyskland, Belgien 2016
Instr: Paul Verhoeven Manus: David Birke 
Medvk: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, 
Anne Consigney Længde: 130 min. Prem: 
16.3.2017  Format: DCP  Udlej: UIP først 
fra d.1.1.2018.

Michelle, en velhavende, kultiveret pari-
sisk kvinde og selvstændig erhvervsdri-
vende, voldtages i begyndelsen af filmen 
i sit elegante hjem af en maskeret mand, 
og resten af filmen handler (groft sagt) om 
hendes forsøg på at hævne sig på over-
grebsmanden. Men til denne dystre for-
tælling føjes elementer, der minder om et 
fransk lystspil: hendes forlegne irritation 
over sin energiske mor og hendes unge 
elsker, hendes skuffelse over sin søn og 
hans dominerende kæreste, hendes spy-
dige forhold til sin eksmand og hendes li-
denskabsløse affære med ægtemanden 
til hendes forretningspartner. I løbet af 
episoderne med disse personkonstellati-
oner blotlægges Michelles manipuleren-
de personlighed og vi tvinges til at revur-
dere hendes karakter. Med dette hævn-
drama, som i øjeblikke får publikum til at 
grine højlydt, får vi en klar fornemmelse 
af instruktørens ironiske distance til re-
sten af menneskeheden, ganske ligeglad 
med politisk korrekthed. Men hvis det ikke 
havde været for Isabelle Huppert i titelrol-
len med sit imponerende klaviatur af nu-
ancerede udtryk for de meget forskellige 
elementer i Michelles personlighed, ville 
Elle næppe kunne ses som andet end en  
kuriositet. pæ.

[32] EN MAND DER HEDDER OVE
Sverige 2016
Instr: Hannes Holm Manus: Fredrik Back-
man, Hannes Holm Medvk: Rolf Lassgård, 

Bahar Pars, Ida Engvoll Længde: 116 min. 
Prem: 26.5.2016 Format: DCP Udlej: Nor-
disk.

Filmen fortæller historien om Ove. Han er 
på alle måder en sur, krakilsk, halvgam-
mel mand, der vil ha orden i sin tilværel-
se og irriteret retter på alle andre. Han vil 
også gerne dø, for han føler sig efterladt 
i en uudholdelig verden efter at have mi-
stet sin kone, men selvmordet forhindres 
gang på gang af en påtrængende verden. 
I tilbageblik får vi hans livshistorie og for-
står, hvorfor han er blevet som han er og 
den tilgrundliggende sorg.

Det kunne lyde trist, men tværtimod er 
det en lun film, der er fortalt med stor var-
me og humor. Den giver også et skægt bil-
lede af det svenske ”folkshem” og dets ud-
fordringer. Det er en filmatiseret roman, 
som i øvrigt også er blevet til et teaterstyk-
ke, men begge dele overgås efter sigende 
af filmen, og det skyldes nok især skuespil-
leren Rolf Lassgård. Han giver Oves skik-
kelse den blanding af naragtig oppustet-
hed og sørgmodighed, der får os til at gen-
kende mennesket bag den sure mand, når 
vi får lov til at kende ham. pb.

[33] EN-TO-TRE-NU
Danmark 2016
Instr: Barbara Topsøe Rothenborg Ma-
nus: Thorvald Lervad Medvk: Nikolaj 
Groth, Clara Rosager og Jens Jørn Spot-
tag Længde: 115 min. Format: DCP Ud-
lej: Regner Grasten.

Filmen er en filmatisering af Jesper Wung-
Sungs populære ungdomsroman, som 
der faktisk er noget ved, men går det og-
så på film? Jeppe og Cecilie går i gymna-
siet og det er kærlighed ved første blik. 
De er snart oppe og snart nede – sådan er 

det, når man er 16. Men der er noget galt.  
Cecilie bærer på en hemmelighed: hun er 
syg og skal nok snart dø. Det er set før bå-
de for mange år siden i Love Story og i En 
flænge i himlen, som mange unge græd 
over. Det er både banalt og pinligt, men 
de to unge spiller energisk og fantastisk 
overbevisende. Men det er alligevel bare 
en pæn og meget forudsigelig ungdoms-
film.  lg.

[34] EN UGE OG EN DAG
Israel 2016 
Instr: Asaph Polonsky Manus: Asaph Po-
lonsky Medvk: Sharon Alexander, Shai 
Avivi, Toner Kapon, Evgenia Dodima, Uri 
Gavriel Længde: 98 min. Prem: 19.1.2017 
Format: DCP og Blu-ray. Udlej: Øst for Pa-
radis.

Filmens titel refererer til Shiva, det jødi-
ske ritual efter en begravelse, hvor fami-
lien sørger og holder åbent hus i 7 da-
ge. Ægteparret Vicky og Eyal har mistet 
deres 25-årige søn, som er død af kræft. 
Filmen begynder, da Shiva er ovre, og 
det almindelige hverdagsliv skal genop- 
tages. Vicky vil blot tilbage til sit job som 
skolelærer, men Eyal er vred og flygter  
ind i hashens dulmende tåger sammen  
med en nabosøn. Filmen er noget så  
besynderligt som en sort komedie, 
hvor galgenhumor spiller en væsentlig  
rolle sammen med gakkede indfald. 
Det er en modig film den debuterende  
israelske instruktør Asaph Polonsky har  
lavet. Overværelsen af en fremmed kvin- 
des begravelse bliver et vigtigt ele-
ment i behandlingen af sorgen. Filmen  
handler om at miste og leve videre  
med bevidstheden om, at sorg er et  
livsvilkår. Det er en fin, lille, lun og bevæ-
gende og også livsbekræftende film.  lg.

En uge og en dag, udl. Øst for Paradis
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[35] EVERYBODY WANTS SOME !!
USA 2016
Instr: Richard Linklater Manus: Richard 
Linklater Medvk: Blake Jenner, Glen 
Powell, Juston Street, Ryan Guzman 
Længde: 117 min. Prem: 28.7.2016 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Året er 1980 og Jake starter på Southeast 
Texas State University. Han er optaget på 
et baseball-stipendium og skal dele hus 
med en hel flok andre baseball-spillere. 
Filmen beskriver tre dage, indtil seme-
steret begynder. Sammen med de andre 
medstuderende går de tre dage med at 
feste, drikke, ryge pot og forsøge at score 
piger. Lyder det som en banal ungdoms-
film, der foregår blandt sportsidioter? Ja, 
måske, men Richard Linklater, der lavede 
den mesterlige Boyhood, der foregår over 
12 år, vil noget helt andet med sin film. Der 
er ikke meget plot i filmen, men vi lærer 
personerne at kende i dygtigt ensemble-
spil. Musikken spiller en stor rolle i filmen, 
ligesom den gjorde det i virkeligheden. 
Det er en delvist selvbiografisk film med et 
skær af nostalgi. Den er let, morsom, char-
merende, og man går gladelig ned ad me-
mory lane med Richard Linklater og hans 
unge venner i 1980. lg.

[36] EVOLUTION
Frankrig 2015
Instr: Lucile Hadzihalilovic Manus: Lu-
cile Hadzihalilovic, Alante Cavaïte, Geoff 
Cox Medvk: Max Brebant, Roxane Duran, 
Julie-Marie Parmentier Længde: 81 min. 
Prem: 23.6.2016 Format: DCP og DVD 
Udlej: Another World Entertainment.

Vi befinder os på en forblæst klippeø, hvor 
der kun lever drenge og kvinder. Nicolas 
finder en dag en død dreng med søstjerne 
på sig, men moderen siger, at det hele bare 
er et synsbedrag. Vi er i et eventyr, en fa-
bel, et slags mareridt, hvor alt er symbolsk 
og alt kan ske. På et nærliggende hospital 
får drenge indsprøjtninger og bliver fyldt 
med løgnehistorier. Filmen er et surreali-
stisk mysterium, og vi får aldrig nogen for-
klaring. Vi må selv fortolke de betagende 
billeder af livet i vandet, hvorfra vi jo al-
le oprindelig kommer. Hvad handler den 
egentlig om? Er det en syndefaldsmyte 
over menneskets forsøg på at skabe en ci-
vilisation? Eller udforsker den moderska-
bet? eller hvad vi som mennesker kommer 
fra? eller forholdet mellem natur og civi-
lisation? En anmelder har kaldt den årets 
særeste film. Efter min mening er filmen 
meget kvindelig med sin insisteren på at 
billedliggøre drifter og følelser. Har man 
mod på en virkelig anderledes sort og sy-
ret film, så er Evolution oplagt. lg.

[37] FLORENCE
England/Frankrig 2016
Instr: Stephen Frears Manus: Nicho-
las Martin Medvk: Meryl Streep, Hugh 
Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson 
Længde: 110 min. Prem: 25.8.2016 For-
mat: DCP Udlej: SF film.

Den engelske instruktørveteran Stephen 

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

[38] FRITZ BAUER, EN FJENDE AF 
STATEN
Tyskland 2015
Instr: Lars Kraume Manus: Lars Kraume, 
Olivier Guez Medvk: Burghart Klaussner, 
Ronald Zehrfeld, Sebastian Blomberg 
Længde: 105 min. Prem: 1.9.2016 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Vi møder den tidligere kz-fange og skjult 
homoseksuelle jøde Fritz Bauer (Burg-
hart Klaussner) i Wirtschafts-Wunder-
Tyskland i slutningen af 1950’erne, hvor 
han er blevet rigsadvokat og leder af den 
statslige eftersøgning af undvegne nazi-
ster. I et land, der aldrig blev afnazifice-
ret og derfor har eks-nazister og sympa-
tisører placeret i statsadministrationen, 
er hans arbejde møjsommeligt og lidet 
succesrigt. Da han opdager Adolf Eich-
manns skjulested i Latinamerika, allierer 
han sig med den unge anklager Karl An-
germann (Ronald Zehrfeld), i bestræbel-
sen på at få Eichmann stillet for retten. Det 
er dog ikke uden stor personlig risiko: af-
sløring af Bauers usikre alliance med Mos-
sad, den israelske sikkerhedstjeneste, kan 
føre til anklage om landsforræderi. Ligele-
des kan dansk politis registrering af hans 
erotiske eskapader med mandlige prosti-
tuerede under en ferie, hvis det kommer 
til de tyske myndigheders kendskab, føre 
til arrestation, eftersom paragraf 175, en 
gammel nazi-lov, der kriminaliserer ho-
moseksuel adfærd, stadig er del af landets 
juridiske grundlag. Filmen er elementært 
spændende i forløbet omkring jagten på 
Eichmann, men det er den langsomme 
bevidstgørelse af begge de to mænd, ik-
ke blot om sig selv, men også om deres 
plads og opgave(r) i livet og systemet, der 
er mest fængende. Den mest interessan-
te, mest opslugende og spændende hi-
storietime på film i nyere tid, fremragen-
de spillet helt ned i birollerne. aj.

Fritz Bauer, en fjende af staten, udl. Scanbox



16 Filmkatalog Nye titler  

[39] FUGLENE OVER SUNDET
Danmark 2016
Instr: Nicolo Donato Manus: Per Daumil-
la, Nicolo Donato Medvk: Danica Curcic, 
David Dencik, Laura Bro Længde: 90 min. 
Prem: 27.10.2016 Format: DCP Udlej: SF 
Film. 

Jazzmusikeren Arne (David Dencik), ko-
nen Miriam (Danica Curcic) og deres lille, 
syge søn må i 1943 midt om natten flygte 
fra nazisternes jødeforfølgelse mod Gil-
leleje for at nå til Sverige og undgå de-
portation. Fremme oplever de, hvordan 
fiskerne, der skal sejle dem over sundet, 
presser dem økonomisk og siden overla-
der dem til sig selv med det syge barn i 
buldrende mørke. Der kunne være kom-
met en spændende og facetteret film ud 
af denne kommentar til dagens flygtnin-
gesituation i Danmark, men desværre vil 
Nicolo Donato for meget med for mange 
parallelhistorier indlejret i hovedhistorien 
og en irriterende stil med udstrakt brug af 
håndholdt kamera og lange, underbely-
ste passager, som gør det svært for tilsku-
eren overhovedet at se, hvad der foregår. 
Hertil kommer et klichefyldt persongalle-
ri: de skræmte, ubehjælpsomme jøder, de 
bundhæderlige og modige modstands-
folk, de forræderiske danske nazister og 
fæle opportunister, der udbytter de de-
sperate flygtninge. Donato havde mulig-
heden for at tilføje ny perspektiver på den 
velkendte historie, men filmen bliver med 
sin sort-hvide moral og overdrevne patos 
aldrig vedkommende. aj.

[40] GIRL ASLEEP
Australien 2015
Instr: Rosemary Myers Manus: Matthew 
Whittet Medvk: Bethany Whitmore, Har-
rison Feldman, Mathew Whittet Længde: 
77 min. Prem: 10.11.2016 Format: DCP og  
DVD Udlej:  Miracle Film.

Om filmen skriver en anmelder, at ”det 
flippede, syrede, farvestrålende, komi-
ske, skøre og pudsige” gør den til noget 
særligt. For ellers er Girl Asleep blot end-
nu en coming-of-age film om den svæ-
re overgangstid mellem barn og voksen. 
Men denne film om Greta, der bor i Ade-
laide med sine kiksede forældre i 70ernes 
Australien, begynder på en ny skole, bli-
ver mobbet af de hæslige og onde cheer-
leaders, og ikke rigtigt ved, hvad hun skal 
stille op med sin rødhårede nye ven Eliott, 
er altså mere end det, vi kender så godt fra 
talløse film om samme emne. Men den de-
buterede instruktør Rosemary Myers har 
fundet noget originalt frem. Hun har gan-
ske vist lært meget af Wes Anderson og 
Roy Anderson om iscenesættelse af tab-
leauer, men hun gør det på en personlig 
måde, fordi hun føjer eventyrmotiver ind i 
filmen. Helt betagende er scenen i skoven, 
hvor Greta flygter ud efter sin 15-års fød-
selsdagsfest, som slet ikke er gået godt. 
De eventyrlige figurer fra hendes gamle 
spilledåser møder hende i skoven, og det 
er originalt og festligt. Selvfølgelig ved 
eventyrlæsere, hvad skove med eventyr-
lige skikkelser betyder i et teenage over-
gangsritual, men det er befriende at se 

overgangen fra barn til voksen udfoldet 
som en besværlig og udfordrende leg – 
mest leg.   lg.

[41] GODLESS
Bulgarien, Danmark, Frankrig 2016
Instr: Ralitza Petrova Manus: Ralitza Pe-
trova Medvk: Irena Ivanova, Ventzislav 
Konstantinov, Ivan Nalbantov. Alexan-
dr Triffonov Længde: 99 min. Prem: 
9.3.2017 Format: DCP og muligvis Blu-
ray Udlej: 41 Shadows.

Vi er i en fjernliggende lille by i udkants-
Bulgarien. Det er på alle måder et trist og 
gråt sted med trøstesløst betonbygge-
ri og dårligt vejr. Gana arbejder med de-
mente ældre, og hun stjæler patienter-
nes ID-kort, som hun sælger på det sorte 
marked. Hun har ingen skrupler ved det. 
Hendes liv er også gråt og udsigtsløst: hun 
tager sig af sin arbejdsløse mor, som hun 
ikke taler med, og gnisten er gået ud af 
forholdet til kæresten. Men så møder hun 
Yoan, hvis musik vækker noget i hende. 
Måske kan ting blive anderledes – hvis? 
Der er slet ingen gud i filmen og heller in-
gen moral eller medmenneskelighed. Så 
hvad er der så tilbage? Filmen vandt ho-
vedprisen ved CPH-PIX 2016 på grund af 
dens stilistisk konsekvente måde at for-
tælle denne pessimistiske historie på. Fil-
men er fyldt med kontraster, specielt er 
lydsiden værd at lægge mærke til. Men 
også det næsten kvadratiske 4:3 billed-
format forstærker den fornemmelse af in-
delukkethed og stilstand, som filmen vil  
formidle. Men det er en trist og seværdig 
film. lg.

[42] GOLD
USA 2016
Instr: Stephen Gaghan Manus: Patrick 
Massen, John Zuman Medvk: Matthew 
McConaughey, Bryce Dallas Howard, Ed-
gar Ramirez Længde: 121 min. Prem: 
23.2.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.

Guld, glimmer og grådighed og menne-
skets drøm om at finde guld, tro at det så 
er fundet for siden af falde fra den høje-
ste tinde, er da godt stof til en film. Denne 
film bygger da også på en virkelig historie 
fra 1993, hvor et lille canadisk mineselskab 
køber en såkaldt guldmine i Borneo. Det 
tegner godt, børsnoteringen går forry-
gende og der er mange, der vil have en bid 
af kagen – men i 1997 er det slut: der er slet 
ikke noget guld. Det er altså baggrunden 
for den fortælling om to fantasters guld-
jagt i denne film, som foregår i 1980erne. 
Det er Kenny Wells, der nærmest er ved 
at gå i hundene, men så møder geologen 
Mike Acosta, som mener at vide, hvor i In-
donesien, der er guld. De drager afsted, 
finder noget, og så går det løs. Filmen er 
værd at se for Matthew McConaughey 
portræt af Kenny Wells, hvor han spiller 
med stor præcision den fedladne og syd-
statsdialekttalende guldfantast. Også bil-
lederne fra Indonesien er betagende. Men 
selve historien er fortalt tungt og forud- 
sigeligt. lg.

[43] HERMELINEN
Frankrig 2015
Instr: Christian Vincent Medvk. Fabrice 
Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier. 
Længde: 98 min. Prem: 4.8.2016 Format: 
DCP og DVD Udlej: Miracle Film.

Vi er i en retssal i Saint-Omer i nærheden 
af Calais, hvor en mand er tiltalt for at ha-
ve sparket sin 7 måneder gamle datter til 
døde. Der er ingen vidner, og sagen er en 
nævningesag, hvor dommeren er en bå-
de frygtet og respekteret person, der er 
kendt for sin barske retfærdighed – emi-
nent spillet af Fabrice Luchini. En af næv-
ningene: doktor Ditte Lorensen-Cateret – 
viser sig at være en gammel bekendt af 
dommeren, som for mange år siden mød-
te hende under særlige omstændigheder. 
Hvad der sker i filmen – både i retssagen 
og mellem de to – skal ikke afsløres her. 
Sidse Babett Knudsen er perfekt casted 
og taler smukt fransk. Om filmens force er 
at være et drama om sandhed, skyld og 
straf eller snarere en melankolsk historie 
om forspildte muligheder i livet – må man 
selv dømme. Selvom emnet er alvorligt, 
rummer filmen også humor og megen 
menneskelighed. lg.

[44] HIDDEN FIGURES
USA 2016
Instr: Theodore Melfi Manus: Theodore 
Melfi, Allison Schroeder Medvk: Taraji P. 
Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, 
Kevin Costner. Længde: 127 min. Prem: 
26.1.2017 Format: DCP Udlej: 20th Cen-
tury Fox.

Filmen fortæller den efter sigende sande 
historie om 3 glemte matematikeres af-
gørende betydning for amerikansk rum-
fartsforskning i slutningen af 50’erne og 
begyndelsen af 60’erne. Det spænden-
de ved historien opstår ved, at de alle 3 
er sorte og kvinder! Deres arbejde bliver 
afgørende, da den amerikanske rumfarts-
organisation NASA i kapløbet med Sovjet 
lykkes med at sende en mand i kredsløb 
om jorden i 1962. Filmen er velskrevet og 
velspillet, men også ret konventionelt og 
firkantet fortalt, og den har delt anmel-
derne. Nogle synes filmen er en lidt vel 
sentimental feel-good’er, andre mener 
det er en vellykket og morsom film med 
både historisk og nutidig bid. Under alle 
omstændigheder er det en vigtig histo-
rie at få fortalt både kvindepolitisk og i et 
dagens USA, hvor der stadig er behov for 
at gøre opmærksom på, at ”black people 
matter”.  pb.

[45] HUNDELIV
Danmark 2016
Instr: René Frelle Petersen Manus: René 
Frelle Petersen Medvk: Julie Borchorst 
Andersen, Simone Lykke, Alexandre Wil-
laume Længde: 90 min. Prem: 16.6.2016 
Format: DCP, men kun DVD/Bluray til 
klubber, som man selv skaffer Udlej: UIP.

De to søstre Sofia og Olivia lever et usselt 
liv i underDanmark. Mor er underkuet og 
fordrukken, far og stedfar voldelige dum-
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me svin. En dag får de to piger nok og stik-
ker af. De vil finde Sofias biologiske far. Han 
lider af PSTD, og de to piger får brug for al 
deres energi og gåpåmod for at trænge 
ind til ham. Hvordan det ender, skal ikke af-
sløres her. Det lyder måske trist, socialrea-
listisk og ikke til at bære – men sådan er det 
ikke. Man tror på de to stærke piger og de-
res drøm om et bedre liv. Der spilles meget 
overbevisende af Julie Borchorst Ander-
sen og Simone Lykke og Alexandre Willau-
me er foruroligende som den stressramte 
veteran. Det er en film, som kan minde om 
Kunsten af græde i kor, Frygtelig lykkelig 
og Klumpfisk. Der er en egen sort humor 
og den giver os også overraskende og livs-
bekræftende nye vinkler på livet i udkan-
ten. Det er instruktøren René Frelle Peter-
sens lovende og ambitiøse debutfilm. lg.

[46] HVID
Frankrig, Polen, Schweiz 1994
Instr: Krzysztof Kieslowski Manus: Krzy- 
sztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz 
Medvk: Zbigniew Zamachowski, Julie  
Delpy, Januz Gajos. Længde: 91 min. 
Prem: 10.11.2016 Format: DCP Udlej: 
Miracle Film.

Polakken Karol er fransk gift og driver en 
frisørsalon i Paris, men han har aldrig lært 
fransk og ægteskabet er aldrig blevet fuld-
byrdet, så konen forlanger skilsmisse, og 
han mister alt. På grotesk vis (skjult i en 
kuffert) flygter han tilbage til Polen, slår sig 
på kriminalitet og bedrag og er pludselig 
blevet en rig mand, alt sammen som en 

del af en større hævnplan mod ekskonen. 
Anden del af Kieslowskis trikoloretrilogi 
drejer sig om egalité (lighed), her i form af 
gengæld og grim retfærdighed. Tonen er 
lettere end i Blå, selvom temaet er ligeså 
dystert. Hvid er en mesterlig tragikome-
die, ikke en traditionel komedie med ind-
lagte jokes, men med en langsomt opho-
bet komik, som resultat af Karols groteske 
besættelse af hævn, det grimme ved lig-
hedstanken.   pæ.

[47] I BLODET
Danmark 2016
Instr: Rasmus Heisterberg Manus: Ras-
mus Heisterberg Medvk: Kristoffer Bech, 
Elliott Crosset Hove, Aske Bang, Mads 
Reuther, Victoria Carmen Sonne Læng-
de: 104 min. Prem: 15.9.2016 Format: 
DCP Udlej: Scanbox.

Vi er i København sammen med nogle læ-
gestuderende i 20erne, som står på græn-
sen mellem ungdom og voksen. Simon vil 
ikke forlade nuet og det, der konstant be-
ruser sanserne – han vil have mere af alt 
– ja, være udødelig, netop som man kun 
kan det i ungdommen. Han har andre ven-
ner, der ikke har problemer med ansvar-
lighed og alvor. Men filmen er nærmest 
en hyldest til naturen og drifterne over for 
civilisationens kontrol. Heisterbergs spil-
lefilmsdebut er blevet et gribende eksi-
stentielt drama, hvor vi både i billeder og 
skuespil-  for ikke at tale om filmens musi-
kalske spor – oplever hvorledes den kon-
trastfyldte sansede verden bliver nærvæ-

rende for os tilskuere. Det er vel nok egent-
lig mest en ungdomsfilm, men filmen får 
andre som er i modnere alder til at erindre 
den absoluthed, man ønskede at fasthol-
de i ungdommen. lg.

[48] IDOL
Holland, England. Qatar, Argentina og Pa-
læstina 2016
Instr: Hany Abu-Assad Manus: Hany 
Abu-Assad og Sameh Zoebi Medvk:  
Twfeek Barhom, Ahmed Al Rokh, Hiba At-
talah Længde: 100 min. Prem: 30.6.2016 
Format: DCP og DVD Udlej: Angel Film.

“Vi bliver stjerner og ændrer verden”. Så-
dan siger søskendeparret Nour og Mu-
hammed ustandselig til hinanden. Hun er 
en charmerende drengepige, han en fræk 
og kæk gadedreng. Sammen danner de 
et band, som spiller til bryllupper og an-
dre familietræf for år tilbage i det palesti-
nensiske Gaza, afsondret fra omverdenen 
af svært bevogtede grænser. Derfra spo-
ler filmen frem til 2012, hvor Muhammed 
som taxichauffør stadig har en drøm om at 
blive Palestinas stemme i den internatio-
nale popverden og derved udføre en pa-
triotisk gerning for sit udstødte folk. Det 
lykkes ham at slippe ud til Cairo og vinde 
i et Grand Prix. Filmen er altså en udvik-
lingshistorie, eller dannelsesrejse og som 
sådan en feel good film om talentet, der 
må så grueligt meget igennem, før det 
får lov til at udtrykke sig og nå stjernerne. 
Men den stærke, rørende og humørfyld-
te forhistorie om helt almindelige menne-

Sidste Babett Knudsen i Hermelinen, udl. Øst for Paradis
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sker i ualmindelige omstændigheder bli-
ver siddende for den videre handling, og 
set med andre øjne er det også en film om 
modernitetens langsomt befriende virk-
ning på en lovreligiøs og halvfeudal ver-
den. pæ.

[49] INDIGNATION
USA 2016
Instr: James Schamus Manus: James 
Schamus Medvk: Sarah Gadon, Logan 
Leman, Tracy Letts Længde: 110 min. 
Prem: 24.11.2016 Format: DCP Udlej: SF 
Studios.

Filmen er en filmatisering af Philip Roths 
meget selvbiografiske roman Indigna-
tion fra 2008. Vi befinder os i 1951, hvor 
den begavede jødiske slagtersøm Marcus 
Messner starter på et konservativt kristent 
universitet I Ohio for at undgå at blive dra-
get ind i Koreakrigen, og fordi han gerne 
vil væk fra sin småborgerlige jødiske bag-
grund. Marcus er nemlig også ateist og 
kæmper for retten til at holde fast ved 
sine egne idealer. Derfor er han indigne-
ret, altså behandlet uværdigt – ikke vred, 
men kritisk og selvstændig. Det er ikke let 
at være ham i det konforme USA i 1950 
med kommunistforskrækkelse og køns-
forskrækkelse. Han er en enspænder, der 
bare vil være sig selv og ikke medlem af 
hverken den jødiske eller den kristne klub. 
Han forelsker sig i den seksuelt frigjorte 
overklassepige Olivia, men hun har en 
traumatisk baggrund, der har gjort hen-
de psykisk ustabil. Hvordan det ender, må 
man selv se. Men det er ikke plottet eller  
historien, der gør denne film seværdig, 
men de tidsatmosfæriske og humoristi-
ske detaljer, der visuelt gør filmen til en 
nydelse.  lg.

[50] IXCANUL: VULKANEN
Guatemala, Frankrig  2016
Instr: Jayru Bustamante Manus: Jayru Bu-
stamante Medvk: Maria Telón, Maria Mer-
cedes Cory, Manuel Antún, Justo Loren-

zo, Marvin Coroy Længde: 93 min. Prem: 
23.6.2016 Format: DCP og Blu-ray. Udlej: 
Øst for Paradis.

Denne film er noget så eksotisk som fra 
Guatemala. Og den er noget helt specielt. 
Den fortæller historien om den unge pige 
Maria, der bor sammen med sine forældre 
på en kaffeplantage i skyggen af en stor 
vulkan. Hendes forældre har arrangeret 
et ægteskab med en meget ældre forret-
ningsmand, som hun ikke elsker, men hun 
er fanget i traditionens bånd og kan intet 
gøre. Hun drømmer dog om at rejse væk 
sammen med den unge Pepe, som hun 
også indlader sig med. Han rejser uden 
hende og hun er tilbage – gravid. Hvad 
skal der blive af hende og det barn, som 
moderen forgæves prøver at få aborteret. 
Hvad der gør størst indtryk ved filmen er 
dens farver og langsomme billedfortæl-
lerytme Alle de medvirkende er amatø-
rer og tilhører de oprindelige folk Maya-
erne i Guatemala. Det er en lille storslået 
film fyldt med kontraster, der både griber 
og foruroliger en. Instruktørens hjerte er 
hos Mayaerne, som han portrætterer med 
en fascinerende og dragende billedside. 
Man kan ikke glemme Marias ansigt. lg.

[51] JACKIE
USA, Chile, Frankrig 2016
Instr: Pablo Larrain Manus: Noah Op-
penheim Medvk: Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard, Billy Crudup, John Hurt, Greta 
Gerwig og Casper Philipson Længde: 95 
min. Prem: 12.1.2017 Format: DCP Udlej: 
Scanbox.

Hvad vil en instruktør, når han vælger at 
lave en film om en kvinde som Jackie? Vil 
han fortælle noget nyt, som den kulørte 
presse eller historiebøgerne ikke allere-
de har været inde over? Ja, formodentlig 
nok. Vi følger Jackie i den uge, der fulgte 
efter drabet på Kennedy d. 22. november 
1963. Hun fremstilles som en stærk og be-
slutsom kvinde, der bevidst arbejder på at 
gøre en amerikansk martyr ud af sin dren-

gede og dameglade og ikke særligt poli-
tisk dygtige mand. Hun iscenesætter be-
gravelsesoptoget, så det kan sammenlig-
nes med Abraham Lincolns. Og hun giver 
interview til magasinet Life, hvor hun for-
tæller, at hun og manden hver aften lytte-
de til sangene fra musicalen Camelot, så 
hendes og Kennedys tid i Det Hvide Hus 
kan sammenlignes med det skinnende 
drømmeslot, hvor idealister og kunstne-
re danner bolværk mod samtidens bar-
bari. Sandt eller falsk? Det får vi aldrig at 
vide, men Natalie Portman er formidabel 
som Jackie og giver et aldeles nuanceret 
portræt af en kvinde, der gennemgår hele 
følelsesregistret over chok, sorg, afmagt, 
opgivelse, vrede og stolthed og handle-
kraft til at overleve. Man skal se filmen for 
hendes skyld. Nogle kritikere hadede lyd-
sporet, andre syntes, det underbyggede 
fortællingen om Jackie. lg.   

[52] JEG, DANIEL BLAKE
England, Frankrig, Belgien 2016
Instr: Ken Loach Manus: Paul Laver-
ty Medvk: Dave Johns, Hayley Squires, 
Sharon Percy Længde: 100 min. Prem: 
22.12.2016 Format: DCP Udlej: Scanbox.

Katie, en yngre arbejdsløs og enlig mor 
med to mindre børn, er flyttet fra det dy-
re London til Newcastle. Her kender hun 
ingen, før hun bliver venner med den 30 
år ældre Daniel, tømrer, kvik i hovedet og 
ferm på hænderne, men erklæret uar-
bejdsdygtig på grund af hjerteproble-
mer. Han er en mand med et selvfølge-
ligt og berettiget selvværd, men kastet 
ud i et hverdagsmareridt med ”systemet”, 
der angriber selvrespekten på utallige 
snigende måder. Mellem disse personer 
i social nød opstår der en instinktiv soli-
daritet, skildret uden sentimentaliseren-
de dramatik og holdt i et afklaret billed-
sprog i hverdagsgrå toner med en ukunst-
let snusfornuftig enkelhed. Loachs kunst 
er at skjule kunsten, så mennesket sættes 
i centrum.  pæ.  

Ixcanul: Vulkanen, udl. Øst for Paradis
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[53] JULIETA
Spanien 2016
Instr: Pedro Almodòvar Manus: Pedro 
Almodòvar Medvk: Adriana Ugarte, Ros-
sy de Palma, Emma Suarez, Daniel Grao 
Længde: 99 min. Prem: 8.9.2016 Format: 
DCP kun DVD og Blu-ray til klubber, som 
man selv anskaffer. Udlej: UIP.

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

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

En almindelig familie i en pæn Buenos 
Aires forstad i 1980erne, far, mor, og 5 
børn: sådan er rammen om begyndelsen 
af filmen. Men bag familiens pæne og re-
spektable ydre begås brutale kidnapnin-
ger og mord for at tjene penge til at op-
retholde deres levestandard i den højere 
middelklasse. Historien bygger på fakti-
ske begivenheder, men der er intet doku-
mentarisk over filmen, som er en stilsik-
ker, velinstrueret og velspillet kriminal-
film, hvis virkning i høj grad beror på rea-
lisme, sindigt tempo og nærbilleder som 
baggrund for hårdkogt ektrem action. Der 
er noget irrationelt ægte over de indbyr-
des forhold mellem familiemedlemmer-
ne: nogle er uvidende, andre mistænk-
somme og atter andre medhjælpere. For-
holdet mellem familiefaderen, en brutal 
hemmelighedsfuld husdiktator og patri-
ark, og den ældste søn, en lovende rugby-
stjerne, er filmens fokuspunkt og tegner et 
virkeligt dynamisk billede af den slags far/
søn forhold, der ikke kan andet end ende i 
helvede. En på en gang grum, overrasken-
de og stilfuld film.  pæ.

[55] KNIGHT OF CUPS
USA 2015

Instr: Terence Malick Manus: Terence  
Malick Medvk: Christian Bale, Cate Blan-
chett, Natalie Portman Længde: 118 min. 
Prem: 24.3.2016 Format: DCP Udlej: SF 
film.

Filmen karakteriseres som et drømmen-
de drama, hvor hovedpersonen Rick sø-
ger meningen med livet. Han møder den 
ene skønne kvinde efter den anden, men 
hvad nytter det, når man ikke er i stand 
til at gengælde deres kærlighed. Han har 
lig i lasten – en brutal far og en bror, der 
døde som lille. Filmen har en mytisk-po-
etisk historie, fortalt ham af hans far om 
en ung prins, der bliver sendt til Ægypten 
af sin far for at finde en perle, men som i 
Ægypten får en drik som får ham til at fal-
de falder i søvn og glemme alt om far og 
perle. Denne historie skal sikkert ses som 
en nøgle til forståelse af tilværelsen, som 
Malick vil præsentere for os. Men den er 
nok mere smuk end interessant. Ligesom 
Oscarvinderen fra 2011 The Tree of Life 
fortæller denne film en universel histo-
rie. Filmens stil er fabulerende, impres-
sionistisk og intuitiv. Filmen rummer bil-
leder af skønhed, men tomheden lurer 
bagved. Det er svært at interessere sig 
for Rick, selvom Christian Bale spiller ham  
nuanceret.  lg.

[56] KONGENS VALG
Norge 2016
Instr: Erik Poppe Manus: Harald Rosen-
løw-Eeg, Jan Trygve Røyneland Medvk: 
Jesper Christensen, Karl Markovics, An-
ders Baasmo Christiansen Længde: 133 

Jeg, Daniel Blake, udl. Scanbox
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min. Prem: 2.2.2017 Format: DCP: Udlej: 
Camera.

Filmen skildrer de tre mest dramatiske 
døgn i Norges nyere historie, da Tyskland 
i foråret 1940 satte den norske regering 
og den aldrende kong Haakon kniven 
for struben og krævede overgivelse. Re-
geringen stod altså over for valget mel-
lem forhandling eller modstand, og den 
norske titel Kongens Nei siger klarere end 
den danske, hvad der udløste dens valg af 
modstand. Det psykologiske drama bag 
det fortumlede forløb indtil beslutningen 
er filmens fokusområde, og dens tyngde-
punkt ligger hos kongefamilien. Jesper 
Christensen har tidligere vist sin evne til 
at fremstille både skarpe og milde naturer, 
og i sit spil som Haakon VII får han brug for 
begge dele, for kongen, som ellers helst 
leger med børnebørnene, tvinges til at 
træde i historisk karakter. Filmens vekslen 
mellem det intime etiske drama og det  
historiske overblik er stærk og overbevi-
sende. pæ.

[57] KVINDEN I TOGET
USA 2016
Instr: Tate Taylor Manus: Erin Cressida 
Wilson Medvk: Emily Blunt, Haley Ben-
nett, Rebecca Ferguson Længde: 112 
min. Prem: 3.11.2016 Format: DCP Ud-
lej: Nordisk Film. 

Her kommer den obligate filmatisering 
af Paula Hawkins’ storsællert af en thril-
ler-roman med Emily Blunt i hovedrollen 
som den fordrukne, barnløse, arbejdsløse 
og labile Rachel, der ovenpå skilsmissen 
bruger sin tid på at pendle til og fra New 
York, mens hun udspionerer eksmanden 
Tom (Justin Theroux), hans nye kone Anna 
(Rebecca Ferguson) og deres baby og fan-
taserer om det perfekte par Megan (Haley 
Bennett) og Scott (Luke Evans), som bor 
længere nede ad gaden. Da Rachel ser 
Megan kysse en fremmed, bryder hen-
des fantasiverden sammen. Megan for-
svinder, og kommissær Riley (Allison Jan-
ney) kaster sig over sagen, hvor Rachel er 
blevet set i omegnen, fortumlet og forslå-
et. Der er tale om en domestic noir-film, 
båret frem af hjemlig uhygge, knagende 
parforhold, traumatiserende barnløshed 
og almindelig druk. Desværre er filmens 
plot ret forudsigeligt, og thriller-effek-
ten udebliver, fordi man allerede halvvejs 
gennem filmen har gættet morderen. Ud-
over altid gode Emily Blunt, som slet ikke 
ligner romanens kvabsede hovedperson, 
og Haley Bennet som smukke Megan, er 
eneste lyspunkt Charlotte Bruus Christen-
sens stemningsfulde fotografering.  aj.

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

Filmens originale titel var A United King-
dom, men det tror man åbenbart ikke kan 
sælge – så hellere satse på kærlighed med 
forhindringer. Vi er i 1946 i London, hvor 
Ruth Williams møder Seretse Khama. De 
er dybt forelskede og vil gifte sig. Det er 
slet ikke så enkelt, for Seretse er nemlig 
tronarving i det britiske protektorat Be-
chuanaland, der senere bliver til Botswa-
na. Det er ikke bare det, at Ruth er hvid, 
og Seretse sort, der er problemet, men 
der er også politiske grunde til de briti-
ske myndigheder er imod ægteskabet. 
Det har at gøre med Sydafrika, der netop 
det år, hvor parret gifter sig implemente-
rede apartheid, og England er bange for, 
at de nu vil stoppe forsyningerne af uran 
og guld. Det er altså et dokudrama med 
virkelig historisk baggrund, vi har med at 
gøre. Men filmen fokuserer mere på den 
kærlighed, der ikke kender grænser. Det 
er en sympatisk feel-good film, hvor folk 
enten er gode eller onde, moralske eller 
anløbne. Der er smukt og farverigt i Afrika 
og gråt og tåget i London. Men der er støet 
sukker ned over en autentisk interessant 
historie – ærgerligt.  lg.

[59] LA LA LAND
USA 2016
Instr: Damien Chazelle Manus: Damien 
Chazelle Medvk: Ryan Gosling, Emma 
Stone, John Legend Længde: 128 min. 
Prem: 23.2.2016 Format: DCP Udlej: Nor-
disk Film.

Den unge, dagdrømmende jazz-fan Seba-
stian møder en håbefuld skuespilleraspi-

rant og servitrice, Mia. De har begge sto-
re drømme i Los Angeles om at slå igen-
nem med det, de elsker højest: skuespil 
og jazz i deres reneste udtryk. Deres veje 
krydses igen og igen, indtil de ”giver ef-
ter for skæbnen” og falder for hinanden. 
Filmens pointe er, at musik ikke blot helt 
banalt gør hverdagen kønnere og nem-
mere at nynne med på, men at den kon-
kret kan gå ind og ændre vores liv, hvis vi 
lader den gøre det. Det er en forbavsen-
de romantisk og nostalgisk film af en blot 
32–årig instruktør. Men om den udgør et 
comeback for musicalfilmen, er tvivlsomt. 
La La Land peger aldrig fremad. Det som 
den gør så fantastisk velformuleret, er at 
minde os om, hvad musicalgenren og Los 
Angeles har givet os. pæ.

[60] LION
Australien, USA, England 2016
Instr: Garth Davis Manus: Luke Davies 
Medvk: Dev Patel, Sunny Pawar, Rooney 
Mara Længde: 118 min. Prem: 9.2.2016. 
Format: DCP Udlej: Scanbox.

6-årige Saroo bliver væk fra sin storebror 
og sin mor i en lille by i det nordlige In-
dien, da han lægger sig til at sove i et tog 
og ender 1600 kilometer mod øst i stor-
byen Calcutta. Han aner knapt nok, hvor 
han stammer fra, og kan ikke finde tilbage; 
som gadebarn kan han blive et nemt of-
fer for kriminelle i organrov og sexslaveri 
(ca. 80.000 indiske børn forsvinder hvert 
år) men han er så heldig at blive adopte-
ret af en australsk familie. Da han som vok-
sen skal forklare sin baggrund, bliver no-

Lion, udl. Scanbox
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get imidlertid vakt i ham. Han vil tilbage til 
sine rødder, sin familie. Historien i Calcut-
ta er stærk, hård og svær at slippe, suve-
rænt filmet og klippet. Det er, da Saroo bli-
ver reddet væk fra gaden og bortadopte-
ret til Australien, at filmen bliver ordinær. 
Det gør Lion til en kun halvvejs vellykket 
fortælling, noget frustrerende efter den 
stærke første halvdel.  pæ.

[61] LITTLE MEN
USA, Grækenland 2016
Instr: Ira Sachs Manus: Ira Sachs, Mau-
ricio Zacharias Medvk: Theo Taplitz, Mi-
chael Barbieri, Greg Kinnear, Jennifer Eh-
le, Paulina Garcia Længde: 85 min. Prem: 
17.11.2016 Format: DCP og DVD Udlej: 
Angel Films.

Den 13 årige Jakes bedstefar dør og efter-
lader familien sit hus i Brooklyn. Her mø-
der han Tony, der er søn af den chilenske 
alenemor Leonor, der lejer tøjbutikken 
nedenunder. De to drenge, der begge 
har et kunstnerisk sind, udvikler et ven-
skab. Men Jakes forældre beslutter sig for 
at forhøje Leonors husleje, så den passer 
til huslejer i Brooklyn, men det kan Leonor 
ikke betale, og så har de voksne skabt en 
konflikt for de to venner. Der er ikke meget 
mere plot i filmen, men det er heller ikke 
nødvendigt, for denne film lever af noget 
helt andet. Den er fyldt med scener med 
realisme og liv, ja den rummer nærmest 
poetiske vignetter, der viser det følsomme 
teenageliv rettet mod muligheder og for-
ventninger karakteristiske for netop den 
alder. Det er en film om, hvad der sker 

mellem mennesker, når tilfældigheder-
ne pludselig går amok. Der er ingen onde  
eller gode personer i filmen, kun leven-
de mennesker. Det er en lille perle af en  
film.  lg.

[62] LOVE AND FRIENDSHIP
Irland, Holland, Frankrig, USA 2016
Instr. Whit Stillman Manus: Whit Stillman 
Medvk: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, 
Xavier Samuel Længde: 92 min. Prem: 
11.8.2016 Format: DCP og DVD Udlej: 
Angel Film.

Filmen er frit baseret på Jane Austens lille 
brevroman Lady Susan fra 1794, skrevet 
da Jane Austen var 17-18 år og først ud-
givet efter hendes død. Vi møder enken 
Lady Susan Vernon, hvis projekt er at fin-
de et passende parti til sin datter og og-
så en pengestærk ægtemand til sig selv. 
Hun skal jo overleve. Hun pendler hele 
tiden mellem slægtninge, som hun bor 
hos, uanset om hun er velkommen eller 
ej. Hun er kendt og frygtet for sin skam-
løse optræden og sin erotiske udstråling. 
Hun mestrer tidens spil i intrigemageri til 
perfektion og manipulerer hæmningsløst 
med alle andre mennesker. Tilsyneladen-
de er hun konstant på toppen i sin nær-
mest moderne selviscenesættelse, men 
selvom dialogen er vittig, karakterise-
ret af rammende one-liners, fornemmer 
man alligevel, at også hun er underlagt 
tidens dobbeltmoralske konventioner. 
Kate Beckinsale ser forrygende, fræk og 
farlig ud. Det er en helt anden Jane Austen 
filmatisering, end vi hidtil har set dem.  

Hvorfor filmens titel er Love & Friendship 
kan man så efterfølgende spørge sig selv 
om?  lg.

[63] MANCHESTER BY THE SEA
USA 2016
Instr: Kenneth Lonergan Manus: Ken-
neth Lonergan Medvk: Casey Afleck, Mi-
chelle Williams, Lucas Hedges Længde: 
137 min. Prem: 19.1.2017 Format: DCP 
men kun DVD el. Blu-ray til klubber, som 
man selv anskaffer Udlej: UIP.

Kenneth Lonergans nyeste film Manche-
ster by the Sea er et lille mesterværk. Lee 
(Casey Affleck) er den tavse vicevært og 
af-og-til slagsbror på den lokale bevært-
ning i et bundfrosset Boston, som kun ar-
tikulerer sig i grynt eller enstavelsesord, 
når han ikke slår på tæven. Vi fornemmer 
fra filmens start, at noget har forårsaget 
den knugende, tavse ensomhed, men fil-
men giver sig god tid til at folde histori-
en ud. Først da Lees storebror Joe (Kyle 
Chandler) dør og efterlader sin kåde, ad-
færdsvanskelige teenagesøn Patrick (Lu-
cas Hedges) i Lees varetægt, sker der no-
get, og Lee drager til Manchester by the 
Sea, en flække på den amerikanske øst-
kyst, hvor baggrunden for Lees ophold i 
Boston langsomt oprulles og giver os ind-
sigt i, hvor smerten, indebrændtheden og 
selvhadet kommer fra. For mens vi venter 
på, at frosten forsvinder i jorden, og Joe 
endelig kan begraves, ser vi også i flash-
backs en anden Lee, en jovial hyggeon-
kel og en kærlig familiefar, langt fra den 
akavede knudemand, knust af skyldfølel-

Love and Friendship, udl. Angel Film
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se og sorg, der fx toner frem i det hjerte-
skærende møde med ekskonen (Michelle 
Williams). Selv med en spilletid på 137 mi-
nutter føles filmen ikke et sekund for lang 
– spillet er helt ned i birollerne fremragen-
de, og historien forbliver gribende og ved-
kommende i samtlige minutter. aj.

[64] MARKEDETS LOV
Frankrig 2015
Instr: Stephane Brizé Manus: Stephane 
Brizé og Olivier Gorce Medvk: Vincent  
Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu 
Schaller Længde: 93 min. Prem: 5.5.2016 
Format: DCP og Blu-ray  Udlej: Øst for Pa-
radis.

Thierry er en midaldrende maskinarbej- 
der, der mister sit job. Så fanges han i 
jobcentrenes mængde af meningsløse 
kurser og møder arbejdsgivere, der ”des-
værre” ikke vil ansætte ham. Han er offer 
for markedets lov. Men han har jo brug for 
et job, derfor accepterer han et job som 
sikkerhedsvagt i et supermarked. Her må 
han pågribe mennesker, der stjæler, for-
di de er i samme situation som han selv. 
Jobbet sætter ham i et moralsk dilemma. 
Vincent Lindon fik fortjent prisen for bed-
ste mandlige hovedrolle i Cannes for sit 
nuancerede underspil som Thierry. Det er 
en film, der er fortalt køligt og nøgternt 
uden æstetiserende stilistik, næsten så 
nøgternt og socialrealistisk som hos Ken 
Loach. Det er en film om det moderne nå-
desløse liv- et hverdagsdrama om den lille 
mand, der forsøger at bevare værdighe-

den som menneske på trods af livets til-
skikkelser. Man kan se filmen som en slags 
social gyser, en foruroligende tilstands-
rapport over tilværelsen, hvor markedets 
lov hersker. lg.

[65] MESTEREN
Danmark 2017
Instr: Charlotte Sieling Manus: Charlot-
te Sieling Medvk: Søren Malling, Jakob  
Oftebo, Ane Dahl Torp, Søren Pilmark, 
Thomas Hwan Længde: 94 min. Prem: 
2.3.2017 Format: DCP Udlej: SF Film.

Charlotte Sieling har instrueret fine TV-
produktioner, som Arvingerne og Broen 
og også udenlandske produktioner, men 
når hun laver spillefilm, bliver det ikke 
godt. Hvorfor? I Mesteren møder vi den 
store kunstner Simon, som er både narc-
cisistisk, forfængelig og gennemført tå-
belig. Man tror ikke et øjeblik på, at han 
kan være et fremtrædende medlem af 
den kreative klasse, selvom han omgiver 
sig med et hof af beundrere og rygklap-
pere, hvis beundring, han åbenbart er af-
hængig af. Da hans fortabte søn Casper 
vender hjem fra London, og det ovenikø-
bet viser sig at han er en succesfuld street 
artist, der hurtigt overstråler far, går det 
galt. Hvorfor Casper vender hjem er ikke 
godt at vide, men det kommer aldrig til en 
forståelse for slet ikke at tale om en slags 
forsoning mellem dem. Simon bliver ja-
loux og helt urimelig, og så går det også 
ud over hans kunst. Hvis denne film skal 
være en udstilling af den kreative klasse 

og samtidig fortælle, at også de er ban-
ge for at dø og ikke kan håndtere livet og 
kærligheden, så lykkes det ikke. Hvis ikke 
der kan etableres sympati for hovedper-
sonen, og hvad der sker for og med ham, 
er der ingen grund til at se med. Det er en 
sæbeopera, der prøver at være psykolo-
gisk interessant og begavet. Ak! lg.

[66] MIN FARS STORE REJSE
Frankrig 2015
Instr: Philippe le Guay Manus: Philippe 
le Guay og Jerome Tonner Medvk: Jean 
Rochefort, Sandrine Kiberlain, Laurent  
Lucas, Anamaria Marinca Længde: 109 
min. Prem: 12.5.2016 Format: DCP Ud-
lej: Miracle Film.

Fra instruktøren har vi set de to charme-
rende komedier Cykeltur med Moliere 
og Kvinderne på sjette sal – to virkelige 
hyggespredere af film. Er denne film og-
så sådan? Både og! Vi møder den 82-årige 
Claude, der lever alene på et lille landsted 
et billedskønt sted i Frankrig. Han har skif-
tende husholdersker, hvis liv han gør surt, 
da han både er senil og excentrisk og hele 
tiden får nye indfald og ideligt skifter hu-
mør. Han gør også livet svært for sin ene 
datter Carole, der tappert sørger for ham, 
men da han vil besøge den anden datter 
Alice, som han tror bor i Florida, men som 
i virkeligheden er død, kommer hun på en 
svær prøve. Det interessante ved filmen 
er den måde, som Claudes problem med 
virkeligheden bliver fremstillet. Snart er 
han venlig og åbenhjertig, og snart er han 

Min far Toni Erdmann, udl. Camera
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upassende og ondskabsfuld ærlig. Filmen 
er både en tragedie og en komedie, men 
det nuancerede spil der ydes af den 85-åri-
ge skuespiller Jean Rochefort gør filmen 
seværdig. Den formår at gøre et alvorligt 
menneskeligt problem som senilitet både 
alment og nærmest også eksotisk. lg.

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

Toni Erdmann er den fraskilte og pensi-
onerede musiklærer Winfrieds alter ego, 
og filmen handler om hans forhold til sin 
voksne datter. Hun er en ensporet, karri-
erebevidst business woman, der arbejder 
som konsulent for et oliefirma i Rumæni-
en. I hendes verden handler alt om perfor-
mance, ingen er bedre end sin sidste præ-
station, og datteren forsøger så ihærdigt 
at være en del af denne (mandeverden), 
at hun har glemt at være sig selv. I et for-
søg på et nå ind til sin management dat-
ters skjulte jeg tager faderen uanmeldt til 
Bukarest og opsøger hende – ikke som sig 
selv, men med paryk og falske tænder som 
coachen Toni Erdmann, og den skæve ko-
mik opstår mellem den groteske Toni figur 
og businessverdenens omgangsformer. 
Filmen veksler ubesværet mellem det ko-
miske og det patetiske, mellem den platte 
joke og den sitrende følelse. Toni Erdmann 
forsøger at være morsom, men er det ik-
ke. Filmen forsøger ikke at være morsom, 
men er det. pæ.

[68] MIRAKLET PÅ 
HUDSONFLODEN
USA 2016
Instr: Clint Eastwood Manus: Todd Koma-
nicki Medvk: Tom Hanks, Aaron Eckhart, 
Laura Linney Længde: 96 min. Prem: 
8.9.2016 Format: DCP Udlej: Warner Bros.

Filmen bygger på en såkaldt “virkelig” hi-
storie. D. 15. januar 2009 lettede flykap-
tajn ”Sully” fra lufthavnen LaGuardia i Ne-
wark. Næppe var flyet kommet i luften, før 
det kom i vanskeligheder, og motorerne 
satte ud. Hvad skulle kaptajnen gøre? Han 
foretog en nødlanding på Hudsonfloden 
og forlod ikke flyet, før de 155 passagerer 
var reddet ud. Derefter blev han en helt. 
Det lyder både som en katastrofefilm og 
en amerikansk patriotisk heltefilm, og det 
er det også. Men fordi Clint Eastwood er 
så erfaren og god en instruktør og Tom 
Hanks spiller på overbevisende vis, bliver 
filmen så meget andet. Selve nødlandin-
gen varer 208 sekunder og selve rednings-
aktionen tog under en halv time, så hvor-
dan kan det blive til et film på 96 minut-
ter? Det kan det, fordi selve nødlandingen 
vises hele tre gange fra forskellige vinkler, 
og den efterfølgende undersøgelse, der 
skulle afgøre, om Sully gjorde det rigtige 
eller kunne have gjort noget andet, op-
rulles som et andet retssalsdrama. Det er 
en effektiv og meget dygtigt lavet film, 

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

[69] MISS PEREGRINE’S HOME 
FOR PECULIAR CHILDREN
USA, England, Belgien 2016
Instr: Tim Burton Manus: Jane Goldman 
Medvk: Asa Butterfield, Eva Green, Sa-
muel L. Jackson Længde: 127 min. Prem: 
29.9.2016 Format: DCP Udlej: 21th Cen-
tury Fox.

Miss Peregrine’s Home for peculiar 
Children er oprindeligt en roman af Ran-
som Riggs, men dens eventyrligt maka-
bre univers og steampunk-stemning har 
inspireret Tim Burton til denne forglem-
melige sag, hvor han igen får lejlighed til at 
eksperimentere med det filmiske udtryk. 
Jake (Asa Butterfield), der har mistet sin 
bedstefar under mystiske omstændighe-
der, finder i hans efterladte papirer infor-
mationer om et gådefuldt, walisisk bør-
nehjem for børn med aparte egenskaber, 
forestået af en ikke mindre særpræget, 
piberygende forstanderinde (Eva Green). 
Børnehjemmet blev bombet i 1943, og al-
le beboere lever i en tidslomme, hvor de 
er dømt til at gentage den samme sep-
temberdag igen og igen frem til bomb-
ningen. Oveni trues forstanderinden og 
dermed børnehjemmet af en slem, sort 
skurk (Samuel L. Jackson), der spiser øjen- 
æbler til frokost. Lyder det forvirrende? 
Det er det også. Burton er nok vendt til-
bage til sit sædvanlige eksotiske univers 
med overdådige kostumer og skøre ind-
fald, men her løber fortællingen løbsk, og 
de mange tråde bliver aldrig samlet til et 
hele. Det bliver ikke rigtig uhyggeligt, rig-
tig spændende eller rigtig morsomt. aj.

[70] MONEY MONSTER
USA 2016
Instr: Jodie Foster Manus: Jamie Linden, 
Alan Difiore, Jim Kouf Medvk: George 
Clooney, Julia Roberts, Jack O´Connell, 
Dominic West Længde: 98 min. Prem: 
2.6.2016 Format: DCP, men kun DVD/
Bluray til klubber, som man selv skaffer 
Udlej: UIP.

Det er ikke nok til at gøre en film god, at 
man har hyret nogle af branchens aller-
bedste: George Clooney og Julia Roberts. 
Man skal have en god historie og noget 
på hjerte. Det har Jodie Foster ellers altid, 
og denne gang handler det om mediever-
denens interaktion med finansverdenen. 
I filmen, som foregår i et TV studie, hvor 
den karismatiske vært Lee Gates i pro-
grammet Money Monster med dollar-
tegn i stedet for bogstavet s – giver al-
mindelige amerikanere investeringsråd. 
Men midt i programmet, der sendes live, 
bliver Lee Gates taget som gidsel af den 
desperate Kyle, der har tabt hele sin op-
sparing på et dårligt råd fra værten. Han 
vil have en forklaring, og han vil også ta-
ge hævn. Jodie Foster vil med denne film 
både levere bidende mediesatire og løfte 

en moralsk pegefinger mod den grådige 
og iskolde finansverden. Filmen fungerer 
dog bedst som spændings-og gidseldra-
ma. Filmen foregår i real tid, og det virker. 
Man er spændt og underholdt, men heller 
ikke mere. lg.

[71] MONSIEUR CHOCOLAT
Frankrig  2015
Instr: Roschdy Zem Medvk: Omar Sy, 
James Thierrée, Clotilde Hesme, Olivi-
er Gourmet  Længde: 110 min. Prem: 
28.7.2016 Format: DCP, men kun DVD  
og Blu-ray til klubber, som man selv skaf-
fer Udlej: UIP.

Filmen er baseret på en såkaldt virkelig  
historie, og den starter ude på landet i 
et sølle turnerende cirkus, hvor klovnen 
Foottit forgæves søger ansættelse. Men  
så får han den idé at lave en klovneduo 
med den ægte afrikanske sorte mand  
Rafael Padilla, som han giver kunstner-
navnet Chocolat og oplærer til at spille 
rollen som den sorte bøhmand, der bli-
ver ydmyget og sparket bagi af den hvide 
klovn. Duoen bliver en dundrende succes, 
og snart er duoen engageret til det ypper-
ste af Paris varietémiljø. Pengene strøm-
mer ind, men Rafael vil mere, han vil spil-
le seriøse roller. Det bliver starten på en 
nedtur. Tiden omkring 1890 er ikke klar til 
at betragte den sorte- negeren, som et li-
geværdigt menneske. Racehad og dum-
hed er dengang som nu fremhersken-
de. Foottit spilles af Chaplins barnebarn 
James Thierré, hvilket tydeligt ses i hans 
overbevisende optræden i klovnenumre-
ne. Han kan det med slapstick og perfekt 
timet falden på halen. For cirkuselskere er 
filmen et must. En universel konflikt bely-
ses i denne traditionelt fortalte og meget 
velspillede film. lg.

[72] MOONLIGHT
USA 2016
Instr: Barry Jenkins Manus: Barry Jenkins. 
Medvk: Mahershala Ali, Naomie Harris, 
Alex R. Hibbert Længde: 111 min. Prem: 
9.2.2017 Format: DCP Udlej: Camera.

Filmen er en fortælling, der følger den 
samme person, en forvirret udsat ung 
mand på tre forskellige stadier i hans liv 
med ca. 10 års mellemrum. I Miami bliver 
Chiron, en traumatiseret sort dreng, sam-
let op af en afro-Cubansk narkohandler, 
som fatter medlidenhed med ham og gi-
ver ham den praktiske og personlige støt-
te, som drengens alenemor ikke formår. 
En halv snes år senere er han en halvvok-
sen skoledreng, indadvendt og ensom, 
men sitrende af undertrykte homoseksu-
elle følelser. Han får et forhold til en mere 
selvsikker, nærmest brovtende kamme-
rat, mere et tillidsforhold end et seksuelt. 
Og i tredje afsnit mødes den voksne Chi-
ron, som nu selv er blevet narkohandler, 
med vennen fra skolen; de er begge et nyt 
sted i deres liv. I samspillet mellem de tre 
nedslag i Chrons liv opstår en fortælling, 
rolig og nærværende, om hvor skævt et 
liv kan blive, når et menneske ikke får lov 
til at udfolde sig. En meget sikker film i sit 
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indirekte udsagn om, at Chiron langtfra er 
alene om sine oplevelser. Filmen vandt en 
Oscar som bedste film i 2017.  pæ.

[73] MUSTANG
Frankrig 2015
Instr: Deniz Gamze Ergüven Manus: 
Deniz Gamze Ergüven, Alice Winocour 
Medvk: Günes Sensoy, Doga Zeynep 
Doguslu, Tugba Sunguroglu Længde:  
97 min. Prem: 31.3.2016 Format: DCP  
Udlej: Scanbox.

Fem forældreløse søstre i alderen 14 til 
21 år lever et ret sorgløst ungdomsliv på 
landet ved Sortehavskysten i Tyrkiet. Men 
deres ellers frisindede bedstemor bliver af 
sine naboer og sin egen søn tvunget til at 
tage pigerne ud af skolen og isolere dem 
hjemme for, at de på den måde kan kvalifi-
cere sig til den rette ægtemand. Historien 
om dette forløb og dets årsager og følger 
fortælles i tilbageblik af den yngste søster 
Lale, den sidste oprører, som ikke lader sig 
kue. Filmens kunstneriske styrke ligger i 
dens glimtvise, anekdotisk-impressioni-
stiske afdækning af landsbymiljøets kul-
turelle dobbeltmoral: på overfladen kan 
piger fra den moderne, sekulariserede 
middelklasse gå uden hovedtørklæde, 
gå i skole og bruge computer, men bag 
den tynde facade hersker sharialovgiv-
ningen. Og, som filmen antyder, incestu-
øst misbrug af pigerne. En både poetisk 
og politisk afdækning af livsvilkår i et land 
mellem to kulturer. Sød, men bitter.   pæ.

[74] NOCTURNAL ANIMALS – 
NATDYR
USA 2016
Instr: Tom Ford Manus: Tom Ford Medvk: 
Amy Adams, Jamie Gyllenhaal, Michael 
Shannon, Aaron Taylor-Johnson Læng-
de: 116 min. Prem: 5.1.2017 Format: DCP, 
men til klubber kun DVD el. Blu-ray, som 
man selv anskaffer Udlej: UIP.

I 2009 kom den fremragende film A Sing-
le Man, instrueret af modeskaberen Tom 
Ford. Er denne hans anden film nu lige-
så god som den? Ja, det mener faktisk 
alle kritikere, men den er noget helt an-
det. I Los Angeles møder vi den efter-
hånden desillusionerede galleriejer Su-
san, der lever et overfladeliv. Manden er 
hende utro og har uorden i forretninger-
ne. Men en dag dukker et manuskript 
op i posten. Det er fra hendes tidlige-
re mand Edward, som hun ikke har hørt 
fra i 19 år siden hun forlod ham. Manu-
skriptet hedder Nocturnal Animals, og 
som hun læser, forstår hun, at det er Ed-
wards måde at fortælle om deres for-
hold. Det er en mareridtsfortælling,  
der handler om Tony i Texas, der på en 
landevej bliver chikaneret af fire lømler, 
der ender med at kidnappe både hans 
kone og datter. Der er mange lag i Natdyr, 
men de fungerer sammen som spejlin-
ger på forunderlig vis. Filmen er baseret 
på en roman af Austin Wright: Tony and  
Susan, og filmen er blevet fremragen 
de. Der er leg med overflade og dybde,  
form og indhold, og det er der kom- 

met en fornem film om bestialitet, civi-
lisation, og ikke mindst kunst og virke-
lighed ud af. lg.

[75] OSCURO ANIMAL
Columbia 2016
Instr: Felipe Guerrero Manus: Felipe 
Guerrero Medvk: Maleyda Soto, Luisa Vi-
des Galiano, Jocelyn Meneses Længde: 
107 min. Prem: 15.12.2016 Format: DCP 
og Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.

Der kommer ikke mange film til landet fra 
Columbia, så man håber at kunne opleve 
noget særligt. Det kommer man også til i 
denne film, hvor vi følger tre kvinders flugt 
fra land til by i et krigsramt land. Vi får ikke 
fortalt, hvem der fører krigen, men vi op-
lever krigens rædsler gennem kvindernes 
blikke. Ja, kun gennem deres blikke og be-
vægelser, for de siger ingen ting. Instruk-
tøren har selv fortalt, at han vil lave en film 
om, hvad krig gør ved mennesker – og det 
er bl.a. at de mister sproget. Der er masser 
af lyde i filmen, ofte som kontraster. Na-
turens lyde bliver meget intense, ligesom 
også lydene fra den såkaldte civilisation 
bliver påtrængende. Men selvom der fo-
tograferes smukt, og vi ikke er i tvivl om de 
tre kvinders lidelser i krigen og deres grun-
de til at flygte, lærer vi dem aldrig at kende, 
og derfor kan vi ikke rigtigt engagere os i 
deres skæbner. Krigens rædsler bliver vi 
heller ikke klogere på, men et dristigt eks-
periment kan man vist godt kalde denne 
film, som dog alligevel er fascinerende og 
meget smukt fotograferet. Men man skal 
væbne sig med tålmodighed. Det er lidt 
ærgerligt, for man fornemmer, at der er et 
stærkt humanistisk budskab i filmen om 
medfølelse med lidelser forårsaget af krig 
og mænd.   lg.  

[76] OUR KIND OF TRAITOR
England 2016
Instr: Susanna White Manus: Hossein 
Amini Medvk: Ewan McGregor, Damien 
Lewis, Naomie Harris, Stellan Skarsgaard 
Længde: 107 min. Prem: 12.5.2016 For-
mat: DCP Udlej: SF film.

Denne film er endnu en filmatisering af en 
roman af thrillergenrens mester John Le 
Carré. Filmen rummer alle ingredienser i 
denne genre. Der er den pæne engelske 
litteraturprofessor, der bliver lokket ind i 
den brutale underverden hos den russi-
ske pengehvidvaskende mafia og må rej-
se med det betroede USB stick til den briti-
ske efterretningstjeneste. Plottet skal ikke 
røbes her, da det er en af grundene til at 
man ser film i denne genre. Nogle anmel-
dere er helt vilde med denne film, som de 
kalder ”den mest intelligente, bevidst po-
litiske, bedst begavede og mest elegante 
thriller siden Polanskis Skyggen fra 2010”. 
Andre ser på de luksuøse billeder, det for-
nemme skuespil, den afmålte spænding, 
som dog aldrig helt rammer tilskueren. 
Hvis man er til denne kuldslåede genre, 
så skal man da se denne film. lg.

[77] PASSENGERS
USA 2016
Instr: Morten Tyldum Manus: John 
Spaiths Medvk: Jennifer Lawrence, Chris 
Pratt, Michael Sheen, Lawrence Fishbur-
ne, Andy Garcia Længde: 116 min. Prem: 
22.12.2016 Format: DCP til klubber kun 
DVD el. Blu-ray, som man selv anskaffer 
Udlej: UIP.

Mekanikeren Jim Preston har købt billet til 
rumskibet Avalon, der har kurs mod pla-
neten Homestead II, så han sammen med 
5000 andre kan komme til en bedre ver-
den end den ødelagte planet jorden. Rej-
sen tager 120 år, og derfor sover passage-
rerne hypersøvn, som de først vækkes af 
ved ankomsten. Men selvfølgelig går no-
get galt, og Jim vågner 90 år for tidligt. 
Hvad skal han så lave i den tid, der er til 
ankomsten til den nye planet. Da han bli-
ver træt af at spille computerspil og snak-
ke med den robotagtige bartender, be-
slutter han sig for at vække en af de andre 
passagerer. Det bliver forfatteren Aurora. 
De lærer hinanden at kende ganske lang-
somt, og den romantiske kærlighedshi-
storie udvikler sig i rummet. Hvordan den 
ender, må man selv se. Hvis man altså or-
ker at se denne film, som er en kombina-

Mustang, udl. Scanbox
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tion af en sci-fi genrefilm af typen ”gene-
ration spaceship” og en robisonade. Der 
er potentiale i filmen til, at væsentlige mo-
ralske problematikker tages op. Det gæl-
der, om det er rimeligt at vække Aurora, 
kun for at hun kan vide, at hun skal dø om-
bord. Hvad er egentlig meningen med li-
vet? Der spilles overbevisende af de to 
stjerner i hovedrollerne, og filmen er flot 
at se på, men den er slet ikke så god som 
en anden af Morten Tyldoms film The Imi-
tation Game fra 2014. lg.

[78] PATERSON
USA 2016
Instr: Jim Jarmusch Manus: Jim Jar-
musch Medvk: Adam Driver, Golshifteh 
Farahani, Chasten Harmon, Barry Shabaka  
Henley Længde: 118 min. Prem: 5.1.2017 
Format: DCP Udlej: Scanbox.

Paterson er en perle af en film. Vi følger i 
7 dage hverdagen for buschaufføren Pa-
terson, der bor i byen af samme navn. Han 
står op hver morgen, kysser sin smukke 
kæreste og går på arbejde, hvor han dels 
samvittighedsfuldt kører sin rute, men 
også skriver poesi om hverdagens små 
lyse øjeblikke. Han kommer hjem, går tur 
med hunden, spiser kærestens hjemme-
lavede mad og hører om hendes drøm-
me om fremtiden. Det er en film næsten 
uden plot. Men det væsentlige er Pater-
sons evne til at være til stede i nuet. Det er 
en poetisk og underfundig film, der hylder 
det stille intense liv, og som gør en glad 
og skærper ens opmærksomhed overfor 
nærværet i nuet. Jim Jarmusch fortæller 
selv, at han er blevet inspireret af digteren 
Ron Pagett, hvis digte bruges i filmen. Man 
tænker uvilkårligt på Dan Turell, der ”holdt 
mest af hverdagen”. Paterson er selve den 
vidunderlige hverdag. lg.

[79] PERFECT STRANGERS
Italien 2016
Instr: Paolo Genovese Manus: Paolo Ge-
novese, Filippo Bologna og mange an-
dre. Medvk: Marco Giallini, Kassia Smut-
niak, Giuseppe Batiston Længde: 97 min. 
Prem: 17.11.2016 Format: DCP Udlej: 
Filmbazar.

En vennegruppe af den pænere mid-
delklasse, der har kendt hinanden siden 
barndommen, beslutter ved en middag 
med ægtefæller, at der skal ske noget nyt: 
alles mobiltelefoner lægges på bordet, al-
le indkomne beskeder læses højt, og al-
le opkald besvares med højtalerfunktio-
nen, så intet skjules- en slags selskabsleg. 
Ærlighed bliver aftenens tema, men det 
betyder, at der nærmest ingen plads er til 
undvigelser eller fortielser, og aftenen en-
der i omsiggribende splid. Der er en svag 
eftersmag af filmet teater, for næsten hele 
filmen foregår i én dekoration og får der-
ved et klaustrofobisk præg, men det sva-
rer meget godt til situationen omkring 
bordet. Er mobiltelefonen så tidens helt 
store onde? Filmen besvarer ikke dette en-
deligt, men viser, at brugen af den er den 
enkeltes valg.  pæ.

[80] PIGEN, MODEREN OG 
DÆMONERNE
Sverige 2016
Instr: Suzanne Osten Manus: Suzanne 
Osten, Erik Uddenberg Medvk: Esther 
Quigley, Maria Sundbom, Maja Embrink, 
Simon Norrthon Længde: 93 min. Prem: 
10.11.2016 Format: DCP og Blu-ray Udlej: 
Øst for Paradis.

Filmen er en personlig skildring af en pi-
ges liv med en skizofren mor baseret på 
den svenske instruktør Suzanne Ostens 

egen opvækst. Lyder det socialrealistisk, 
knugende og skræmmende som emne 
for en spillefilm, så er det virkelig også så-
dan. Men alligevel er denne film anderle-
des. Nok følger vi i klip på klip den 8-årige 
Tis oplevelser med moderen og hendes 
dæmoner, som selvfølgelig er helt virke-
lige. Filmisk set skal de mange klip, der vi-
ser Ti, moderen og dæmonerne i ofte sur-
realistiske og helt absurde situationer, en 
afspejling af moderens syge sind. Vi får et 
fantasiunivers foldet helt ud og det er gri-
bende og forfærdende. Det bedste ved fil-
men er dens evne til at fremstille den ind-
bildte verden i moderens hoved, så man 
kan forstå, hvordan hendes virkelighed er, 
og derved også fatte endeløs sympati for 
den totalt loyale datter Ti, der skal være 
mor for sin mor. Men der mangler ligesom 
en historie eller et plot i filmen. Men Su-
zanne Osten har sat fokus på nogle skæb-
ner, som ikke så ofte finder vej til film. lg.

[81] RØD
Frankrig, Polen, Schweiz 1994
Instr: Krzysztof Kieslowski Manus: Kr-
zysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz 
Medvk: Irene Jacob, Jean Louis Trintig-
nanet, Frederique Feder Længde: 99 min. 
Prem: 8.12.2016 Format: DCP Udlej: Mi-
racle Film.

Valentine, studerende og fotomodel i Ge-
neve, påkører ved et tilfælde en hund, og 
det ændrer hendes liv. Hunden tilhører 
den forhenværende dommer Kern, som 
umiddelbart virker ligeglad med ulyk-
ken; tilværelsen har været hård ved ham, 
og han har vendt sorg til fjendtlighed mod 
omverdenen. Valentine opdager imidler-
tid, at Kern bruger sin tid som pensionist 
på at overvåge sine naboers telefonsam-
taler, og gennem hendes oplevelse af 

Rød, udl. Miracle Film
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hans projekt forstår man, at det er både 
forkasteligt, frastødende og dragende. 
Den smukke tanke om et mellemmenne-
skeligt broderskab, som trilogiens tredje 
del har som tema, bliver klippet fra hin-
anden som tynde tråde. Den beskrivelse 
af livet, som Kieslowski vil give på under 
100 minutter, lykkes for ham, når han la-
der sine personer vakle vilkårligt rundt på 
flugt fra ensomheden. pæ.

[82] SAMEBLOD
Sverige, Danmark, Norge 2016
Instr: Amanda Kernell Manus: Amanda 
Kernell Medvk: Lene Cecilia Sparrok, Maj 
Doris Rimpi, Malin Crepin, Anders Berg 
Længde: 110 min. Prem: 9.3.2017 For-
mat: DCP Udlej: Filmbazar.

Filmen handler om Same pigen Elle Mar-
ja, der i 1930ernes Sverige sammen med 
mange andre Samebørn bliver udsat for 
såkaldt videnskabelige statsautoriserede 
forsøg, som skulle bevise, at Samerne er en 
underlegen race. Derfor blev børnene fjer-
net fra deres familier, og man forsøgte at gø-
re dem svenske. Filmen er en meget stærk 
historie om et uværdigt kapitel i svensk hi-
storie, men vi ved jo, at det ikke kun var i 
Sverige, at man i 1930erne havde forestillin-
ger om racehygiejne. Instruktøren Amanda 
Kernell har selv Sameblod i årerne, og man 
kan mærke, at det er en vigtig historie, som 
hun må fortælle. Elle Marja vælger nemlig at 
blive svensk, at skifte navn og identitet. Men 
kan man nu det? Filmen har en rammefor-
tælling, hvor hun som ældre kommer hjem 
til Lapland til sin søsters begravelse. Der er 
alt som det altid har været – så hvem er Elle 
Marja eller Christina? Hvem er det, der be-
stemmer, hvad ens identitet er?  Det er en 
smuk og poetisk film, selvom nogen nok vil 

mene, at den er lidt vel dokumentarisk og 
fortællemæssig lidt kedelig. Men det er en  
væsentlig historie, som også er aktuel i 
dag.  lg.

[83] SHELLEY
Danmark 2016
Instr: Aki Abbasi Manus: Aki Abbasi, Ma-
ren Louise Kähne Medvk: Cosmina Stra-
tan, Ellen Dorrit Petersen, Peter Christof-
fersen Længde: 92 min. Prem: 1.12.2016 
Format: DCP Udlej: Scanbox.

Vi er i de svenske skove, hvor parret Louise 
og Kasper er taget hen for at Louise kan 
komme sig over en abort. De lever isoleret 
og primitivt, men de antager dog en slags 
hushjælp, nemlig den rumænske Elena, 
som hurtigt får et nært forhold til Louise. 
Hun bliver overtalt til at være rugemor for 
Louises barn, men lige så snart hun er ble-
vet gravid, begynder besynderlige ting at 
ske. Minder det om noget? Ja selvfølgelig 
Polanskis mesterlige Rosemary`s Baby fra 
1968 og måske også Lars von Triers Anti-
christ. Det er den dansk-iranske instruk-
tørs debutfilm, og der er kommet noget så 
særligt som en billedskøn og noget origi-
nal gyser ud at det. Der er gjort et stort ar-
bejde både med brug af musik og lyde og 
ikke mindst af farver. Der er uhygge og fa-
rer i de svenske skove, hvor naturen tager 
over. Det er en meget personlig film, som 
holdet bag filmen har skabt, og skuespil-
lerne er både interessante og gode. lg.  

[84] SIDSTE NAT I CARACAS
Venezuela, Mexico 2015
Instr: Lorenzo Vigas Manus: Lorenzo Vi-
gas Medvk: Alfredo Castro, Luis Silva, Jeri-
co Montilla, Catharina Cardozo, Jorge Luis 

Bosque Længde: 93 min. Prem: 15.9.2015 
Format: DCP Udlej: Reel Pictures. 

Denne film vandt Guldløven i Venedig sid-
ste år som bedste film. Den handler om 
den ensomme og isolerede modne mand 
Armando, der samler unge fyre op og be-
taler dem for at kigge på dem, mens han 
masturberer. Der er ikke noget med sex 
eller kærlighed. En dag går det galt. Den 
unge fyr Elder overfalder ham brutalt og 
berøver ham også. Men Armando mel-
der ham ikke. Han opsøger ham og for-
søger at skabe en slags relation til ham. 
Hvorfor det? Hvad vil han? Filmen er fyldt 
med hemmeligheder og ubrugte mulig-
heder. Hvad ved vi om Armandos trauma-
tiske fortid og hans forhold eller mangel 
på samme til faderen? Hvem er det egent-
lig, der er den stærke i forholdet Elder  
eller Armando? Hvordan skal det ende? 
Det må man selv se i dette fascinerende 
drama som samtidig også er en skæbne-
fortælling fortalt med thrillerens teknik. 
Det er en interessant og meget ander- 
ledes film. lg.

[85] SILENCE
USA, Mexico og Taiwan 2016
Instr: Martin Scorsese Manus: Martin 
Scorsese og Jay Cocks Medvk: Andrew 
Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Issei 
Ogata, Yosuke Kubozoka Længde: 161 
min. Prem: 26.1.2017 Format: DCP, men 
til klubber kun DVD el. Blu-ray, som man 
selv anskaffer Udlej: UIP.

I 1988 fik Scorsese tilsendt en roman af 
den japanske forfatter Shusaku Endo: 
Tavshed fra 1966. Og det tog ham 28 år at 
få filmatiseringen af den lavet. Romanen 
handler om to portugisiske Jesuitter mun-

Sidste nat i Caracas, udl. Reel Pictures
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Sparrows, udl. Øst for Paradis

ke og missionærer Rodrigues og Garupe, 
der smugles hemmeligt ind i 1600-tallets 
Japan, hvor landet er lukket for al uden-
landsk indflydelse, og kristne enten dræ-
bes eller tvinges til at afsværge deres tro. 
De leder efter deres læremester Ferreira, 
som de har hørt har afsværget sin tro. Kan 
det virkelig passe? De møder Ferreira og 
konfronteres også med den japanske in-
kvisitor Inoue, der spilles helt formida-
belt af den japanske skuespiller og komi-
ker Issei Ogata. Det er forhøret eller sam-
talen mellem Rodrigues og Inoue, der er 
filmens omdrejningspunkt. Den er først 
og fremmest et kulturmøde, men og-
så en fremstilling af nogle af religionens 
store spørgsmål: Hvordan kan man tro på 
en Gud, der tillader det onde? Og hvorfor 
svarer Gud ikke? Har lidelsen betydning? 
Scorsese har jo i sin film The Last Temp-
tation of Christ arbejdet med tro og tvivl, 
lidelse og mening, og det tager han og-
så op her. Filmen stiller mange eksisten-
tielle spørgsmål, som den ikke besvarer, 
men billedmæssigt er den ikke til at ryste 
af sig. Det er en meget kompleks, også alt-
for kompleks film og meget for lang, men 
Scorsese er en stor kunstner, selvom man 
måske ikke bryder sig om denne film fra 
hans hånd.  lg.

[86] SLANGENS FAVNTAG
Columbia, Venezuela, Argentina  2015
Instr: Citto Guerra Manus: Citto Guerra 
og Jaxques Toulemonde Vidal Medvk: 
Nilbio Torres, Antonio Bolivar, Jan Bivjoet, 
Brionne Davis, Yuanko Migue Længde: 
125 min. Prem: 19.5.2016 Format: DCP 
Udlej: Natlys. 

Det colombianske drama ’Slangens favn-
tag’ foregår i henholdsvis 1909 og cirka 
30 år senere. I 1909 er den tyske viden-
skabsmand Theo på jagt efter den sjæld-

ne yakruna-plante, der skulle være i stand 
til at helbrede sygdommen, han har fået 
i junglen. Til at finde den har han brug for 
shamanen Karakmakates hjælp. 40 år ef-
ter finder amerikaneren Richard Evan 
Schultess også shamanen Karakmakate 
med samme mission og Theos dagbøger 
i baggagen. Begge de to mænd rejser li-
gesom i Conrads: Mørkets Hjerte og Fran-
cis Ford Coppolas film: Dommedag nu ad 
den bugtende Amazonasflod og møder 
de rystende resultater af imperialismens 
hærgen blandt oprindelige folk. Theo ser, 
hvad gummiudvindingen har ødelagt  
og Evan ser de kristne missionærers van-
vid. Titlens slange er den bugtende Ama-
zonasflod og også en metafor for det ube-
vidste, der sniger sig ind som en slange, 
når mennesker mindst aner det. Det er en 
mytisk film, der med sort-hvide billeder 
af ufattelig skønhed skildrer naturen i al 
dens fantastiske og dragende form, som 
både besejres og selv besejrer menne-
sket. Filmen er en betagende oplevelse, 
men nok ikke til det store publikum. lg.

[87] SNOWDEN
USA, Tyskland, Frankrig 2016
Instr: Oliver Stone Manus: Oliver Stone, 
Kieran Fitzgerald Medvk: Joseph Gordon-
Levitt, Chailene Woodley, Nicholas Cage 
Længde: 133 min. Prem: 29.9.2016 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Oliver Stone har lavet denne strimmel 
om Edward Snowden (i filmen spillet af 
Joseph Gordon-Levitt), der blev histori-
ens største whistleblower. I Stones vanli-
ge staveplade-stil bliver det gjort klart, at 
vor helt Snowden er intelligent (leger kon-
stant med Rubiks terning), vi ser unge Ed-
ward brække benene under militærtjene-
sten og derefter gøre lynkarriere i NSA, før 
han forelsker sig i den venstreorienterede 

Lindsay (Shailene Woodley) og langsomt 
bevidstgøres om og skuffes over, at hans 
computer-opfindelser bliver misbrugt i 
statens tjeneste. Da overvågningsudstyr 
griber ind i hans eget liv, får han nok. Ret-
linet og med et ufejlbarligt moralsk kom-
pas vågner den kedelige kontormand til 
dåd og smugler de afgørende hemmeligt-
stemplede dokumenter ud af USA. Filmen 
slutter med billeder af den rigtige Edward 
Snowden, der fra sit eksil i Rusland kom-
mer til at stå som garant for filmens sand-
hedsværdi. Som mange af Stones senere 
film er det politisk filmkunst, og selvom fil-
men rummer både morsomme scener og 
en ganske spændende afslutning, er det 
filmens budskab om beskyttelse af demo-
kratiet gennem den enkelte borgers mo-
ral, ansvarsfølelse og villighed til at bringe 
ofre, der står klarest til sidst. Stor filmkunst 
bliver det dog aldrig. aj.

[88] SPARROWS
Island, Danmark, Kroatien 2015
Instr: Rúnar Rúnarsson Manus: Rúnar 
Rúnarsson Medvk: Atli Oskar Fjatlarsson,  
Rakel Björk Björnsdottir, Ingvar Eggert 
Sigurdsson, Kristbjörg Keld Længde:  
99 min. Prem: 25.8.2016 Format: DCP og 
Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.

Sparrows er den islandske instruktørs an-
den film efter den fine Vulcano , der hand-
lede om en ældre mands problemer med 
alderdommen. Sparrows handler om den 
16-årige Ari, der bor i Reykjavik og synger 
med englerøst i kirkekoret. Han er blid 
og følsom. Da hans mor beslutter sig for 
at rejse til Afrika med sin nye mand, bli-
ver Ari sendt til udkants Island til sin al-
koholiserede og forhutlede far. Kontras-
ten mellem hans liv i Reykjavik og livet i 
det øde, skønne men også skræmmende 
landskab og samfund, er overvældende 
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for Ari. Men han har en kærlig farmor og 
møder en gammel veninde, som han sy-
nes om. Det er en coming-of-age film, der 
i rolige, langsomme billedindstillinger føl-
ger far og søn i en umage kamp. Filmen 
er efter nogens mening noget klichéfyldt, 
men den er betagende smukt fotografe-
ret, og man føler med spurven Ari, der dog 
ikke falder til jorden.  lg.

[89] SPLIT
USA 2016
Instr: M. Night Shyamalan Manus: M. 
Night Shyamalan Medvk: James McAvoy, 
Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson 
Længde: 117 min. Prem: 26.1.2017 For-
mat: DCP men til klubber kun DVD og Blu-
ray, som man selv skaffer Udlej: UIP.

For mange er M. Night Shyamalan en kult-
instruktør, hvor man forventer de vildeste 
gys. Det får man ikke i Split. Der er dog et 
slags plot: tre teenagepiger bliver bort-
ført af en mystisk mand og spærret inde 
i en kælder i hans hus. Det er psykopaten  
Kevin, der har 23 andre og forskellige 
personligheder, der har kidnappet dem. 
Han forbereder sig på Dyrets komme – så 
er man advaret – for dyret vil have kød! 
Han optræder i alle disse personligheds-
former, og han har sågar også en sød og 
forstående psykolog, som faktisk forstår 
ham. Selvfølgelig holder vi med den kvik-
keste af de bortførte piger Casey, som selv 
har en del lig i lasten og derfor forsøger at 
kommunikere med galningen for at kun-
ne flygte. Det skal ikke røbes her, hvordan 
det ender. Hvis man orker 117 minutter i 
selskab med angste piger og 23 psykopa-
ter og et dyr, må man gøre det. Der er vold, 
overgreb, horror og alt muligt fra adskil-
lige gysergenrer, men en god film bliver 
det aldrig. lg.

[90] SUBURRA
Italien og Frankrig 2015
Instr: Stefano Solima Manus: Sandro Pe-
traglia, Sefano Rulli, Giancarlo de Cataldo, 
Carlo Bonni Medvk: Pierfrancisco Pavino, 
Alessandro Borghi, Claudio Amendola, 
Elio Germano, Greta Scarano Længde: 
130 min. Prem: 22.9.2016 Format: DCP 
Udlej: Filmbazar.

Året er 2011 og vi befinder os i Rom, hvor 
paven abdicerer, men hvor vi fanges ind i 
en uhellig alliance mellem politikere, for-
retningsfolk, den katolske kirke og ma-
fiaen. Filmen er fiktion, men mon ikke 
den henviser til virkelige begivenheder 
i det, man vist roligt kan kalde bananre-
publikken Italien under Berlusconis rege-
ring. Der er et totalt uoverskueligt plot i 
filmen, men personerne er alle på en eller 
anden måde involveret for eller imod pro-
jektet med at gøre strandpromenaden i 
Ostia til et slags Roms Las Vegas. Vi møder 
en del sympatiske mennesker, bl.a.  poli-
tikeren Filippo, der arbejder imod projek-
tet, og en sagesløs PR-mand, men de kom-
mer i mafiaens klør, da de roder sig ind i far-
lige situationer. Det er en voldsom og far-
lig verden, vi møder i filmen, som med sine 
billeder af en by badet både i lys, men også 

med mørket og undergangen i de stær-
ke og undergangsagtige scener. Det er et 
gangsterdrama uden håb, en illusionsløs 
samfundskritisk film, der gjorde mig dybt 
deprimeret. Men kritikere er vilde med fil-
men på grund af dens billedmagi. Der skal 
stærke nerver til at se denne film. lg.

[91] SWINGER
Danmark 2016
Instr: Mikkel Munch-Fals Manus: Mikkel 
Munch-Fals Medvk: Martin Buch, Rasmus 
Botoft, Mille Dinesen, Therese Damgaard, 
Natalie Madueno Længde: 96 min. Prem: 
22.9.2016 Format: DCP Udlej: SF film.

Hvad forventer man, når man går ind og 
ser en film med den titel? Tror man, at man 
skal opleve ægte lir og spændende eroti-
ske og måske pirrende møder på lærre-
det? Eller vil man gerne se de to skuespille-
re kendt fra Rytteriet Martin Buch og Ras-
mus Botoft folde sig muntert og elegant 
og måske sjofelt ud? Men man får ingen 
af delene i Mikkel Munch-Fals 2. spillefilm. 
Der er dømt midtvejskrise i ægteskaberne 
hos de par, der gæster swingerklubben, 
og man er ganske ligeglad med, om de ef-
ter besøget kommer videre med deres liv, 
finder meningen med det eller bare lever 
videre i den daglige borgerlige trumme-
rum. Der er et par scener, der både enten 
er sjove eller søde, men det meste af ti-
den keder man sig. Man kommer aldrig til 
at kende personerne, og det er instruktø-
rens skyld. Han holder dem bedrevidende 
ud til udleverethed i al deres ynkværdig-
hed. Det er nærmest det, man med et en-
gelskinspireret ord kalder pathetic og på 
dansk: patetisk. lg.

[92] SYV MINUTTER OVER 
MIDNAT
Spanien, England, USA og Canada 2016
Instr: J.A. Bayona Manus: Patrick Ness 
Medvk: Lewis MacDougall, Liam Nee-
son, Sigourney Weaver, Felicity Jones, 
Toby Kebbell Længde: 108 min. Prem: 
8.12.2016 Format: DCP Udlej: SF Studios.

Hver nat bliver den 12-årige Conor, hvis 
mor er kræftsyg, vækket af et mareridt 
netop på det tidspunkt. Filmen er baseret 
på en børnebog A Monster Calls skrevet 
af Patrick Ness fra 2012. Conor er en en-
som dreng, der må bære moderens syg-
dom alene, da far er taget til USA med sin 
nye familie. Han søger støtte og tilflugt i 
tegninger og fantasiens verden. Pludse-
lig en nat materialiserer det store gamle 
og bredkronede takstræ på kirkegården 
sig som et monster, der vil i kontakt med 
ham. Selvom det har voldsomme kræfter, 
er det meget klogt og indgår en slags han-
del med Conor. Monsteret fortæller først 
tre historier, og så skal Conor fortælle sin. 
Det er en meget smuk, rørende og opbyg-
gelig film, som handler om det at lære at 
bære sin sorg. I filmen spejler de to verde-
ner – den realistiske og den eventyrlige – 
sig i hinanden, og det er der kommet en fin 
og intens film ud af. Måske vil nogen kalde 
filmen en fantasyfilm, men det er nu først 
og fremmest en vedkommende film, der 

med fremragende skuespillere, fortæller 
historie om et ømtåligt emne. lg.

[93] SØSTRE
Japan 2015
Instr. Hirokazu Koreeda Manus: Hirokazu 
Koreeda  Medvk.  Haruka Ayase, Masami 
Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose Længde: 
126 min. Prem: 18.8.2016 Format: DCP 
Udlej: Camera.

Vi er i kystbyen Kamakura, hvor tre søstre 
bor sammen, men lever hvert deres sær-
lige liv. De får meddelelse om, at deres far, 
som forlod dem for 15 år siden for at stif-
te en ny familie, er død. Derfor tager de 
til begravelsen og møder deres ukendte 
halvsøster, som de får draget ind i deres liv. 
Det er en meget japansk film, som dvæler 
ved årstidernes skiften  og de mange ritu-
aler bl. a ved måltider, som karakteriserer 
livet i Japan. Filmen er poetisk og livsbe-
kræftende med skildring af både sorg og 
glæde i søstrenes liv. Filmen hylder sam-
hørighed og slægtskab som de egentlige 
værdier i tilværelsen, og filmens budskab 
rummes i ord sagt af en af filmens perso-
ner:” Jeg er glad for, at jeg stadig kan se det 
smukke i det smukke”. Det er en varm film, 
der griber en om hjertet.    lg.

[94] T2 TRAINSPOTTING
Storbritannien 2017
Instr: Danny Boyle Manus: John Hodge 
Medvk: Ewan McGregor, Robert Carlyle, 
Ewan Bremmer, Jonny Lee Miller, Anje-
la Nedyalkova Længde: 117 min. Prem: 
2.3.2017 Format: DCP og til klubber kun 
DVD og Blu-ray, som man selv skaffer Ud-
lej: UIP fra d. 1.1.2018.

Det er 21 år siden filmen Trainspotting, der 
siden blev kult, blev skabt, og man husker 
stadig de helt vilde og syrede scener og 
den desperation, der var over tilværel-
sen i Edinburg for de fire venner Renton, 
Spud, Sick Boy og Begbie. Nu skal man mø-
de dem igen de 21 år efter. Trainspotting 
fra 1996 endte med at Renton stak af med 
pengene, ja faktisk røvrendte sine venner, 
så hvordan går det, når han kommer til-
bage? Bliver han tilgivet? Nej. De vil have 
hævn. Vi hører, at Renton har tilbragt 20 
år i Amsterdam, er ude af sit misbrug og 
er vendt hjem, fordi han har fået dårligt 
hjerte. Han opsøger de gamle venner, og 
så sker der faktisk noget, og en del af det 
er både sjovt, rørende og overraskende og 
ikke altid forudsigeligt. Livet har ikke væ-
ret barmhjertigt for vennerne i Edinburg, 
men Spud har dog lært at kopiere under-
skrifter – det får de senere glæde af. Sick 
Boy, som nu vil hedde Simon har slået sig 
sammen med sin kæreste Veronika, der 
gerne vil drive et bordel. Renton vil hjæl-
pe med at realisere drømmen. Selvom T2 
Trainspotting ikke er fyldt med syrede 
realismebrud, er det alligevel en meget 
livsbekræftende film. Den handler som 
den første om drømme og om at vælge li-
vet. Man kommer til at holde af de skæve,  
skøre eksistenser, som nu både har erfa-
ring og smertefulde erindringer. Det er 
underligt at sige det – men det er en varm 



 Nye titler Filmkatalog 29

 

Søstre, udl. Camera

film – men slet ikke som syretrippet i ette-
ren. lg.

[95] TANNA
Vanatu og Australien 2015
Instr: Bentley Dean, Martin Butler Ma-
nus: Bentley Dean, Martin Butler, John 
Collee og Yakel-folket Medvk: Marie Wa-
wa, Mungau Dain, Marceline Rofit, høv-
ding Charlie Kahla, Albi Nangia Længde: 
104 min. Prem: 6.10.2016 Format: DCP  
og Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.

De to australske instruktører tilbragte 7 
måneder med deres familier på øen Vana-
tu, hvor de levede med Yakelfolket og lær-
te deres levevis og traditioner at kende. En 
dag sang nogle af mændene en historie 
som foregik for ca. 20 år siden, og det blev 
filmens. Wawa, en ung pige forelsker sig 
i høvdingens søn Dain, men de kan ikke 
få hinanden, da der er opstået fjendskab 
mellem Yakelstammen og en anden stam-
me. Traditionen foreskriver, at man ordner 
striden med ægteskab mellem stammer-
ne. Det vil de unge ikke finde sig i, og de 
flygter. Det er altså en Romeo og Julie hi-
storie, vi har med at gøre her. Men filmen 
er meget mere end den historie. Vi føres 
ind i den oprindelige kultur, der kaldes 
kastom, og som indebærer, at man ikke 
har smatphones, TV, mikrobølgeovne el-
ler andet moderne udstyr. Rollerne spilles 
alle af Yakelfolk, som selv har været med til 
at skabe filmen. Billedsiden er betagende 
smuk og magisk, og filmen fik prisen i Ve-
nedig i 2015 for bedste fotografering. Man 
kunne tro, at filmen er et stykke etnogra-
fika, der kun har interesse for specialister, 
men historie og billedside understøtter 
hinanden og gør filmen til en stor, speciel 
og lærerig oplevelse.  lg.

[96] THE ASSASSIN
Taiwan, Kina, Hong Kong, Frankrig 2015
Instr: Hou Hsiao-hsien Medvk: Shu Qi, 
Chang Chen, Zhou Yun Længde: 106 min. 
Prem: 2.6.2016 Format: DCP og Blu-ray 
Udlej: 41 Shadows.

Med The Assassin har den taiwanesiske 
instruktør Hou Hsiao-hsien lavet en asia-
tisk western, en af de såkaldte wuxia-film 
(wuxia betyder krigshelt), med en kompli-
ceret historie om en smuk lejemorderske, 
trænet i kampkunst og snigmord af sin 
tanke, Nonneprinsessen, der er knyttet til 
de kejserlige kredse. Lejemordersken an-
fægtes imidlertid i stigende grad af de 
drab, hun sættes til at udføre, og som er 
et kejserligt redskab til at regulere korrup-
tion og oprørstendenser. Alene den cen-
trale figurs anfægtelser bryder med den 
klassiske kung-fu-films klicheer – sigende 
nok starter filmen i sort-hvid, men glider 
så over i farver som en filmisk illustration 
i opbruddet af de klare grænser mellem 
godt og ondt, rigtigt og forkert. Imidler-
tid er også de klassiske kampscener ned-
tonede til fordel for portrættet af en fjern 
tid, dens stil, omgangsformer og ritualer, 
der på forunderligvis samtidig gør filmen  
vedkommende og moderne. Det er en 
sjældent smuk film, der blev kåret til bed-
ste udenlandske film i Storbritannien i 
2015. aj.

[97] THE BIRTH OF A NATION
USA 2016
Instr: Nate Parker Manus: Nate Parker, 
Jean McGianni Celestin Medvk: Nate Par-
ker, Arnie Hammer, Penelope Ann Miller 
Længde: 120 min. Prem: 23.3.2017 For-
mat: DCP Udlej: Angel Film.

Det er en film i genren biopic, der portræt-
terer en virkelig person. Det er Nat Turner, 
der i 1831 ledede et kortvarigt og blodigt 
slaveoprør i Virginia. Filmen koncentrerer 
sig dog først og fremmest om at fortæl-
le om Nats barndom. Slaveejerens kone 
har et godt øje til Nat, som kan læse, og 
hun lærer ham videre kun at læse i Biblen. 
Da Nat er blevet voksen, arbejder han på 
bomuldsplantagerne, men han prædiker 
også evangeliet for de andre slaver, ja han 
er så god, at han bliver lejet ud som præ-
dikant af sin slaveejer til de andre planta-
ger. En afgørende begivenhed i Nats liv er, 
da han kone bliver voldtaget af en hvid 
mand. Han samler og opildner en grup-
pe slaver og gennem to døgn angriber 
de plantager og myrder og hærger – ind-
til selvfølgelig militæret sættes ind. Der 
hvor filmen er bedst, er hvor den beskri-
ver den nådesløse brutalitet, som slaveri-
et blev drevet med. Det er billeder, der gør 
indtryk. Men beskrivelsen af Nats visioner 
og drømme i forbindelse med oprøret bli-
ver aldrig rigtigt klare. Vi ved godt, at han 
er helten og en handlekraftig sort mand, 
og det er en sympatisk film, der sætter fo-
kus på det grusomme ved slaveri. Man må 
selv gætte, hvorfor filmen har samme titel 
som Griffiths raceepos fra 1915. Det er vel 
en  modhistorie? lg.

[98] THE DAUGHTER
Australien 2015
Instr: Simon Stone Manus: Simon Stone 
Medvk: Paul Schneider, Geoffrey Rush, 
Miranda Otto, Sam Neil Længde: 96 min. 
Prem: 21.4.2016 Format: DCP og mulig-
vis Blu-ray Udlej: 41 Shadows.

Filmen, der er lavet over og stærkt inspi-
reret af Ibsens drama fra 1884 Vildanden, 
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stiller ligesom skuespillet nogle væsentli-
ge moralske og eksistentielle spørgsmål: 
Kan en familie leve lykkeligt på et funda-
ment af løgne? Eller skal sandheden og 
hemmelighederne frem for enhver pris? 
Christian vender tilbage til sin fødeby til 
faderens bryllup. Han har været mange år 
væk, og livet har ikke været for godt for 
ham. Her møder han barndomsvennen 
Oliver, dennes kone og datteren Hedwig, 
som lever et godt og harmonisk liv. Christi-
an ved, at der er hemmeligheder i famili-
en, som han mener bør komme for dagens 
lys. Hvad der sker for alle involverede, må 
man selv se. Men filmen spilles eminent af 
et stærkt hold skuespillere, hvor den un-
ge debutant Odessa Young særligt skal 
fremhæves. Selvom filmen er stærkt dia-
logbåren fortælles der alligevel stramt og 
filmisk, og man engageres af det alment 
menneskelige drama om, hvorvidt sand-
hed er væsentligere end kærlighed?   lg.

[99] THE DRESSMAKER
Australien 2015
Instr: Jocelyn Moorhouse Manus: Joce-
lyn Moorhouse, P.J. Hogan Medvk: Kate 
Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis 
Længde: 118 min. Prem: 14.7.2016 For-
mat: DCP Udlej: Miracle Film.

Altid seværdige Kate Winslet er modesy-
ersken Myrtle, der i 1950’erne vender til-
bage til den støvede australske udørk, hun 
blev fordrevet fra som 10-årig for det på-
ståede mord på en skolekammerat. Trau-
matiserede Tilly, som hun nu kalder sig, 
husker ikke mordet eller sin egen rolle, 
men vil gerne vide, hvad der skete, selvom 
hun møder modstand fra sin egen splitter-
gale mor (en suveræn Judy Davis), lilleby-
ens befolkning og den døde drengs for-
ældre. Filmen rummer udover de nævnte 

en parade af kendte, australske skuespil-
lere: Liam Hemsworth som barndomskæ-
resten, Hugo Weaving som politimanden 
i dametøj, Kerry Fox som skolelærerinden 
og mange flere, men filmen er bygget over 
en roman af Rosalie Ham og skal med sit 
dobbeltplot – et kærlighedsdrama og en 
kriminalhistorie – holde rigtig mange trå-
de sammen på samme tid, et projekt, der 
ikke ganske lykkes trods instruktøren Jo-
celyn Moorhouses og de glimrende skue-
spilleres ihærdige indsats.  aj.

[100] THE FOUNDER
USA 2016
Instr: John Lee Hancock Manus: Robert 
Siegel Medvk: Michael Keaton, John Car-
roll Lynch, Laura Dern Længde: 115 min. 
Prem: 2.2.2017 Format: DCP men kun 
DVD el. Blu-ray til klubber, som man selv 
anskaffer Udlej: UIP.

En ganske velspillet film, ikke om grund-
læggeren af McDonald-burgerkæden, 
men om milkshakemaskine-sælgeren, 
Ray Kroc (Michael Keaton), som efter at 
have besøgt brødrene Dick og Mac McDo-
nalds lille restaurant i San Bernardino ind-
ser, at brødrenes forretningskoncept, hur-
tig mad af høj kvalitet, er fremtiden. Han 
sætter alt ind på at etablere den første 
fastfoodkæde i verden, og filmen følger 
de mange krumspring, han er nødt til at 
gøre for at realisere sin plan. Filmen sæt-
ter sig lidt mellem to stole, på den ene side 
ses Kroc og hans ambitioner som et stort 
plus og en amerikansk succeshistorie, på 
den anden side er Krocs vilje til at feje al 
modstand til side, også brødrenes, mindre 
sympatisk. Men man kan også vælge at se 
denne dobbelthed i filmen som en styrke 
– at det er et åbent spørgsmål, om Krock er 
en usympatisk opportunist eller en genial 

sælger. Michael Keaton, der ikke kan sætte 
en fod forkert i disse år, glimrer i hoved-
rollen som sælgeren med både folkelig 
appel og skruppelløs forretningssans, og 
han bakkes fint op af hhv. Nick Offerman 
og John Carroll Lynch som brødrene.  aj.

[101] THE LADY IN THE VAN
Storbrittanien 2016
Instr: Nicholas Hytner Manus: Alan Ben-
nett Medvk: Maggie Smith Alex Jennings, 
Jim Broadbent Længde: 104 min. Prem: 
14.4.2016 Format: DCP men kun DVD og 
Bluray til klubberne Udlej: UIP.

Filmen bygger på en ”sand” historie fra vir-
keligheden. I 1970erne flytter den hjem-
løse Mary Sheperd ind i forfatteren Alan 
Bennets indkørsel, hvor hun bliver boen-
de i 15 år. Gaden er den noble Gloucester 
Crescent i Camden i London. Den ældre 
dame har ingen sociale kompetencer og 
stinker værre end en kloak. I løbet af de 
15 år hun bor der, knyttes der et særligt 
bånd mellem hende og Alan Bennet. Da 
hun er død, skriver han først en novelle 
om hende, og senere bliver den til et tea-
terstykke, ja med Maggie Smith i titelrol-
len. Og Maggie Smith kan jo bare spille, 
så hendes ansigtsudtryk siger mere end 
1000 ord. Men det er altså ikke nogen god 
film, der er kommet ud af det filmede tea-
ter. Der er britisk humor i komedien, der 
placerer sig i feel-good traditionen. Men 
hvis man er Maggie Smith fan, er filmen 
et must. lg.

[102] THE LOBSTER
Grækenland, Irland, Frankrig, England, 
Holland 2015
Instr: Yorges Lanthimos Manus: Yorges 
Lanthimos, Efthymis Filippo Medvk: Co-

The Lobster, udl. Camera
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lin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden 
Længde: 119 min. Prem: 25.8.2015 For-
mat: DCP Udlej: Camera.

The Lobster er den græske auteur Yorgos 
Lanthimos’ 3. film efter Dogtooth og Al-
perne. I hans nye film er vi i filmens åb-
ning i et surrealistisk, totalitært Dystopia, 
hvor det er forbudt at være single. An-
bragt på et hotel for singler gives David 
(Colin Farrell) 45 dage til at finde en mat-
chende partner, ellers forvandles han til 
et dyr efter eget valg, i hans tilfælde en 
hummer (hummere lever 100 år og for-
bliver frugtbare hele livet). Den små-de-
primerede David er fraskilt, i selskab med 
sin hund, der egentlig er hans bror, og ef-
ter et mislykket parringsforsøg flygter han 
ud i skoven. Her forelsker han sig i en smuk 
kvindelig single (Rachel Weisz, som også 
er filmens fortæller), men det er forbudt i 
skovens spejlverden, som blot har udskif-
tet en form for fundamentalistisk ideologi 
med dens modsætning. Lanthimos’ surre-
elle filmunivers præges af uhyre opfind-
somhed, en decideret ond humor og et 
herligt skævt og satirisk blik på et sam-
fund, centreret om pardannelse. Samti-
dig er hans film sært romantisk. En smuk, 
forunderlig og meget anderledes filmop-
levelse. aj.

[103] THE MAGNIFICENT SEVEN
USA 2016
Instr: Antoine Fuqua Manus: Nick Piz-
zolatto, Richard Wenk Medvk: Denzel 
Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke 
Længde: 132 min. Prem: 22.9.2016 For-
mat: DCP Udlej: SF Film. 

Remake af klassikeren med en mindre ko-
horte af kendte skuespillere i hovedrol-
lerne. Peter Sarsgaard, Ethan Hawke, Chris 
Pratt, Denzel Washington – listen er lang. 
Det er filmen også. Instruktøren Antoine 
Fuqua er ingen John Sturges eller Akira 
Kurosawa, og der føjes intet nyt til histo-
rien om de 7 revolvermænd, der tilkaldes 
for at hjælpe en lille landsby mod volde-
lige og røveriske skurke, og hele produk-
tionen ligner trods de fine navne på rol-
lelisten i uheldig grad det, den er: speku-
lation. Spild ikke tiden på den, se Kurosa-
was mesterlige japanske samurai-version 
fra 1954 i stedet!  aj.

[104] THE NEON DEMON
Frankrig, USA og Danmark 2016
Instr: Nicolas Winding Refn Manus: Nico-
las Winding Refn, Mary Laws, Polly Sten-
ham Medvk: Elle Fanning, Jena Malone, 
Keanu Reeves, Christina Hendricks, Abby 
Lee, Bella Heathcote Længde: 117 min. 
Prem: 9.6.2016 Format: DCP Udlej: Scan-
box.

Filmens historie er, at den kun 16-årige 
bly og forældreløse Jesse kommer til Los 
Angeles og ind I den bestialske model-
verden. Elle Fanning er rigtig god i rollen, 
som hun spiller med en jomfrunalsk ren-
hed. Men så er der ikke mere historie, for 
så bliver filmen en gyser med scener med 
nekrofili og kannibalisme, der vist nok skal 

virke pirrende og perverst tiltrækkende. 
Det er en film, der deler vandene. Nogle 
betages af billedernes æstetiske karak-
ter, der undertiden griber en med glimt 
af nærmest overjordisk skønhed. Men 
en film, der kun er overflade, og som in-
tet  indhold har under overfladen, lader 
sit publikum fuldstændigt kold og uen-
gageret. Man kan se filmen som en slags 
æstetisk satire over modeverden, hvor alt 
er overflade og tomhed og derfor død. 
Kun billederne og musikken fascineres 
man af. Man skal nok være fan af Nicolas 
Winding Refn for at kunne udholde at se 
denne film. lg.

[105] THE UNTAMED
Mexico 2016
Instr: Amat Escalante Manus: Amat Esca-
lante, Gibran Portela Medvk: Simone Bu-
zio, Jesus Meza, Ruth Ramos, Eden Villa-
vicencio, Kenny Johnston Længde: 100 
min. Prem: 25.12.2016 Format: DCP og 
Blu-ray Udlej: Øst for Paradis.

Det nytter ikke noget at lede efter et plot 
af en slags i denne mexikanske film. Det 
er nemlig slet ikke historien, det drejer 
sig om. Nok er der 4 hovedpersoner, der 
på forskellig vis er involveret i hinandens 
liv, men filmen er en fabel om sex, kær-
lighed, forstokkede kønsroller, homofobi 
og mandschauvinisme og længslen efter 
den ultimative erotiske oplevelse. Genre-
mæssig er filmen en sær blanding af por-
no, horror, fantasy og socialrealisme, hvis 
man overhovedet kan forestille sig det. 
Det, det hele kredser om er et overnatur-
ligt væsen, der lever i en hytte i skoven og 
som er den rene nydelse og seksualitet, 
som personerne i filmen kommer i kon-
takt med og ikke kan slippe. Enten dør 
man af det, eller også kan man ikke få nok. 
Lyder det syret? Ja, det er det også. Det 

er ikke en film for folk med sarte nerver. 
Nogle anmeldere har spået, at denne film 
bliver kult, ligesom det allerede i Asien er 
kult at se (porno) film med sex med kæm-
peblæksprutter. Tør man se denne film ef-
ter denne præstation? Eller er man blevet 
så nysgerrig efter at se, hvad der i den grad 
kan udfordre personer i verden. Det over-
naturlige væsen i filmen, tingen eller væ-
senet, om man vil, repræsenterer naturlig-
vis drømmen om det absolutte, og den får 
tilskuerne til hele tiden at stille spørgsmål 
til verden. Det er en vild film, der både er 
fascinerende og meget sær. lg.

[106] TRUMAN – VENNER FOR 
LIVET
Spanien og Argentina 2015
Instr: Cesc Gay Manus: Cesc Gay, Tho-
mas Aragay Medvk: Ricardo Darin, Ja-
vier Camara Længde: 108 min. Prem: 
24.11.2016 Format: DCP og muligvis Blu-
ray Udlej: 41 Shadows.

Spanske Tomas tager fra sit hjem i Cana-
da for at mødes med sin bedste ven Ju-
lian i Madrid, formentlig for sidste gang; 
Julian lider af lungekræft og vil nu stoppe 
kemobehandlingen, selvom Tomas forsø-
ger at overtale ham til at tage imod den. 
Men filmen lukker hurtigt ned for denne 
diskussion og samler sig om det groteske 
og tabunedbrydende, som for eksempel 
når de to mænd tager ud for at shoppe ki-
ste (eller urne?) og ganske særligt ved be-
slutningen om, hvad der efter Julians død 
skal ske med hans store boxerhund fra tit-
len, Truman. En sådan buddy movie lever i 
høj grad på modsætningerne mellem ho-
vedpersonerne: Tomas med sit grå skæg 
og lille afvæbnende smil er den undselige, 
men insisterende modsætning til knude-
manden Julian, som hurtigt kan skifte fra 
afklaret ro til animalsk vrede. Titelperso-

Truman – venner for livet, udl. 41 SHADOWS
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nen – hunden – fungerer som et vemodigt 
billede på, hvor svært det er at tage afsked, 
som en metafor for det, de to venner ikke 
formår at sige til hinanden.  pæ.

[107] UNDERVERDEN
Danmark 2017
Instr: Fenar Ahmad Manus: Adam 
August, Fenar Ahmad. Medvk: Dar Salim, 
Stine Fischer Christensen, Roland Møller, 
Ali Sivandi, Doulfi Al-Jabouri Længde: 
112 min. Prem: 19.1.2017 Format: DCP 
Udlej: Scanbox. 

Filmen er blevet sammenlignet med Ni-
colas Winding Refns Pusher, som har 20 år 
på bagen. Det er ikke nogen helt fair sam-
menligning, for nok foregår de to film i en 
kriminel underverden og portrætterer ty-
per og handlinger i det miljø, men så hø-
rer ligheden også op. Her i filmen møder vi 
den succesfulde kirurg Zaid, der har arbej-
det sig op og ud af sin irakiske baggrund. 
En aften kommer hans småkrimielle bror 
og beder om 100.000 kr, som han skylder 
de gangstere, han arbejder for. Zaid afvi-
ser ham, og broderen bliver derefter ban-
ket ihjel. Nu vil Zaid have hævn, og han ta-
ger sagen i egen hånd. Han forvandler sig 
til en virkelig hårdtslående hævner, og der 
knækker filmen – i hvert fald for mig. Jeg 
tror ikke på det. Men filmen har dog nogle 
fine realistiske scener, og er ikke kun ac-
tion hele vejen. Fenar Ahmad vil ikke blot 
vise typer, men også mennesker. Og der 
er også fine, grumme billeder fra den Kø-
benhavnske underverden, og musikken 
og klipningen understreger det hele.  lg.

[108] UNITED STATES OF LOVE
Polen 2016
Instr: Tomasz Wasilewski Manus: Tomasz  
Wasilewski Medvk: Julia Kijowska, Mag-
dalena Cielecka, Dorota Kolak, Marta  
Nieradkiewicz Længde: 104 min. Prem: 
8.12.2016 Format: DCP og DVD  Udlej: 
Angel Films.

Vi er I Polen i året 1990, og man skulle tro, 
at der blæste nye frihedsvinde over lan-
det, hvor man nu kan købe bade Fanta og 
stone-washed cowboybukser. Men for de 
4 kvinder, hvis historier udspilles for os, er 
der ikke meget håb. Agata elsker ikke sin 
mand længere og længes efter den lokale 
præst. Renata er en ældre lærerinde, der 
er forelsket i Marzena, der både er skøn-
hedsdronning og underviser i vandgym-
nastik, men gerne vil være model, og en-
delig er der Iza, som i mange år har haft et 
forhold til en gift læge, der selvom konen 
dør, alligevel ikke vil have hende. Det lyder 
trøstesløst, og det er det også, og filmens 
titel er bestemt ironisk. Der er længsel ef-
ter kærlighed, men ingen kærlighed. Det 
er dog filmens stil og billedsprog, der gør 
indtryk. Den er holdt i gråblege og mat-
te nuancer, der afspejler betonblokkenes 
monotoni og håbløshed. Den fortælles 
langsomt og uden underlægningsmusik, 
og der er lange indstillinger og tableauer, 
der understreger det statiske i kvinder-
nes liv. Man tænker på instruktører som 
Kieslowski og nu også svenske Roy An-

dersson, der laver film med sort humor 
og fyldt med groteske og absurde bille-
der. Filmen fik prisen for bedste manu-
skript ved Berlinalen 2016. Det er en vir-
kelig god film, men man skal ruste sig, før 
man konfronteres med så megen håbløs-
hed. lg.

[109] URMAGEREN
Tyskland 2015
Instr: Oliver Hirschbiegel Manus: Leonie-
Claire Breinersdorfer, Fred Breinersdor-
fer Medvk: Christian Friedel, Katharina 
Schüttler, Burghart Klaussner Længde: 
114 min. Prem: 16.6.2016 Format: DCP 
Udlej: SF Film. 

Den tyske instruktør Oliver Hirschbiegel 
seneste film Urmageren beskriver sned-
keren Georg Elser (eminent spillet af Chri-
stian Friedel), som drevet af sin ansvarsfø-
lelse i 1938 forsøgte at slå Føreren ihjel i et 
mislykket attentatforsøg i München, selv-
om han kunne have valgt et lykkeligt, apo-
litisk liv med sin elskerinde Elsa i stedet. 
Filmen følger kærlighedshistorien, men 
også tilvirkningen af sprængstofferne, 
det mislykkede kupforsøg og arrestatio-
nen af Elser efterfulgt af Gestapo-forhøre-
ne. Den dramatiske historie om den tapre, 
gode tysker er imidlertid nærmest en bi-
ting i forhold til den egentlige hovedper-
son i Hirschbiegels film, nemlig Weimar-
republikkens Tyskland før 2. verdenskrig, 
skildret gennem Elsers briller, da han un-
der tortuenr mindes de mange hændel-
ser, der ledte frem til attentatforsøget. Fil-
men portrætterer 30’ernes Tyskland som 
en idyllisk hjemstavn med pittoresk mid-
delalder, smuk natur og evigt solskin, en 
skøn Heimat under snigende forandring, 
hvor konfrontationen mellem dumsmar-
te kommunister og bøvede nazister på 
kort tid radikaliserer befolkningen og for-
vandler idyllen til et voldeligt, fascistisk 
mareridt. Urmageren er en moralsk film 
om at påtage sig ansvaret og handle trods 
truslen om udslettelse, også i dag. Absolut 
seværdig. aj.

[110] VIRGIN MOUNTAIN
Island/Danmark 2015
Instr: Dagur Kári Manus: Dagur Kári 
Medvk: Gunnar Jönsson, Ilmur Kristjans-
dottir, Sigurjón Kjartansson Længde: 94 
min. Prem: 7.7.2016 Format: DCP Udlej: 
SF Film.

Den mandlige hovedperson, Fusi, lever 
ved filmens begyndelse et ret sølle og be-
grænset liv endnu hjemmeboende hos 
sin mor, trods at han vel er omkring de 30. 
Han er på mange måder tung i det og har 
svært ved at skabe kontakt. Som filmens 
titel siger det, så er han endnu uden sin 
seksuelle debut og fysisk klodset og stor 
som et bjerg! Filmen følger hans udvik-
ling, efter at han tilfældigt har mødt en sød 
kvinde, der dog også har sit at slås med, 
og er på mange måder både en kærlig-
hedsfilm og en (noget sent må man si-
ge!) ”coming of age”- film. Det rørende og 
smukke ved filmen er portrættet af en per-
son, der ellers altid er en biperson, men 

som her trækkes frem som hovedperson 
og viser sine skjulte kvaliteter. Midt i hver-
dagsrealismen kommer man til at holde 
af ham som den grimme ælling, der også 
til sidst får lov at lette! Varm anbefaling til 
filmklubberne herfra. pb.

[111] WHERE TO INVADE NEXT
USA 2015 Dokumentar
Instr: Michael Moore Medvk: Michael 
Moore, Krista Kiuru, Tim Walker Længde: 
120 min. Prem: 14.4.2016 Format: DCP 
Udlej: Scanbox.

Michael Moore har lavet en række satiris- 
ke og samfundskritiske film, hvor han 
hudfletter sit fædreland USA. Vi husker 
Bowling for Columbine og Fahrenheit 
9/11. Denne gang besøger Moore 9 lan-
de i og uden for Europa. Han har ikke vå-
ben med, men kommer for at få gode idéer 
fra landene, som kan bringes med hjem til 
USA. I Italien er han imponeret over den 
megen og betalte barselsorlov, i Frankrig 
undres han over, at retten Coquilles ST. 
Jacques serveres i skolekantinen, i Tysk-
land er det, at Holocaust er på skoleske-
maet, når det først var i 2015, at USA fik et 
musum for slaver. Sådan bliver det ved i de 
9 løst forbundne kapitler. Men det ville jo 
ikke være en Michael Moore film, hvis man 
ikke fik hans kommentarer til verdens og 
især USAs politiske situation via fingere-
de interviews og mange komiske indslag. 
Han er som en lun og munter cirkusdirek-
tør, der fører tilskuerne rundt i sin mane-
ge. Soundtracket er også muntert, og de 
mange humoristiske oneliners gør Where 
to Invade Next til et endnu seværdigt pro-
dukt fra en utrættelig Michael Moore, der 
har skabt sin egen dokumentarstil – den 
såkaldte mockumentary. lg.

[112] WIENER-DOG
USA 2016
Instr: Todd Solondz Medvk: Greta Gerwig, 
Kieran Culkim, Danny DeVito, Ellen Bur-
styn Længde: 90 min. Prem: 21.7.2016. 
Format: DCP og DVD Udlej: Angel Film.

Filmen handler overhovedet ikke om en 
hunds hundeliv, men om menneskers 
hundeliv. Men altså: en gravhund er ti-
telperson i den, og vi følger dens liv hos 
forskellige ejere. Den bliver den gennem-
gående figur i de fire selvstændige episo-
der, som filmen består af, og holder såle-
des sammen på den fortællingkreds eller 
novellecyklus, som udgør filmen. For al-
le episoderne gælder det, at hunden ik-
ke spiller en selvstændig rolle, men tjener 
som middel til eller baggrund for en skil-
dring af menneskers forkvaklede og for-
løjede forhold til hinanden. Det sjove ele-
ment er en hyldest til hunden ”The Bal-
lad of the Wiener-Dog” sunget i bedste 
country-and western stil, men grundlæg-
gende er det en vred film om menneske-
lig utilstrækkelighed. Gravhunden sidder 
og tænker: ”Godt, at det ikke er sådan et 
hundeliv, der er mit”.    pæ.
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[1] 9. APRIL
Danmark 2015
Instr: Roni Ezra Manus: Tobias Lindholm 
Medv: Lars Mikkelsen, Pilou Asbæk, Gu-
stav Dyekjær Giese, Sebastian Bull Sar-
ning, Joachim Fjelstrup, Martin Greis, Mi-
chael Brostrup Længde: 93 Prem: 12/3 
2015 Format: DCP Udl: Nordisk Film

I 9. april befinder vi os ved den dansk-
ty ske grænse den skæbnesvangre nat i 
1940, hvor Europas stærkeste hær inva-
derer Danmark. Danmark er i krig, og for 
at bremse overmagten sendes en dansk 
fortrop bestående af cykel- og motorcy-
keldelinger i felten. Sekondløjtnant Sand 
og hans deling, på cykler, skal som de før-
ste møde fjendens kampvogne og over-
legne militære magt. Alligevel kæmper de 
danske soldater en indædt kamp for fæd-
relandet hvorved 16 soldater faldt.

Roni Ezra spillefilmdebuter med denne 
film om et dunkelt kapitel i Danmarkshi-
storien. Filmen er ikke en dokumentarisk 
rekonstruktion, men stemningen i delin-
gen, de militære rutiner bliver skildret lo-
yalt og realistisk. I hele sit anlæg og forløb 
en sympatisk, afdæmpet og autentisk vir-
kende skildring af kampene i Sønderjyl-
land 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 Con-
stantine, 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 plan-
lægger fejringen i Andrew (Week end) 
Haighs kammerspil om det modne ægte-
par, stivnet i rutinesamlivet, der pludselig 
konfronteres med mandens tidligere kæ-
reste, Katya, som omkom i en gletcher-
spalte for et halvt århundrede si den og 
nu er dukket op smuk og velpræ serveret 
i en bunke is. Er Geoffs intense erindrin-
ger om den døde eks og Kates pludselige, 

uventede jalousi overfor hen de, en død 
kvinde, en trussel mod deres vaneægte-
skab, har alt været en løgn, og hvorfor hed-
der Geoffs to kvinder næsten det samme 
og ligner hinanden så meget? Er det hele 
tilfældigheder? Filmen leger med mulig-
hederne og udfordrer beskue ren: Hvor er 
det egentlige drama? Selvom Kate funge-
rer som hovedperson skifter synsvinklen 
frem og tilbage mellem de to gamle æg-
tefæller, der spilles eminent af Charlotte 
Rampling og Tom Courtenay. 45 år er en 
rigtig voksenfilm, der snyder ved at ligne 
småkedelig engelsk hver dagsrealisme 
helt ned i farvetonerne, men i virkelighe-
den er det et stærkt psy kologisk drama 
om valg og konsekvens, hvor den til tider 
lovligt bastante symbo lik, også på lydsi-
den, helt overdøves af det sublime sam-
spil mellem de to skue spilveteraner, be-
stemt den Sølvbjørn værd, de vandt i Ber-
lin.  aj.

[3] 1001 GRAM
Norge 2014
Instr. og manus: Bent Hamer Medv: Ane 
Dahl Torp, Laurent Stocker, Hildegun Rii se, 
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 
al le forhold, som har med vægt og mål 
at gøre, Her trives hun godt i en verden, 
hvor præcision og målingskonstanter de-
finerer verden. Da hendes far får forfald, 
må Marie tage til det årlige kilogramsemi-
nar i Paris, hvor repræsentanter fra hele 
verden mødes for at kalibrere deres kilog-
ram. Her møder hun PI, som hun lang somt 
knytter et særligt bånd til. Resten af fil-
mens handling skal ikke afsløres, men fil-
men knytter på underfundig måde med 
sin særegne norske humor an til debat-
ten om, hvad der er vigtigt i livet. Den op-
ruller dilemmaet: ét er hvor meget 1000 
gram vejer i naturvidenskabelige kredse, 
men noget andet er: hvor meget vejer et 
men neskes sjæl? Kærligheden eller livet? 
Fil men stiller filosofiske spørgsmål, men 
li gesom i en af Ben Hamers tidligere film 
Salmer fra køkkenet holder filmen en fin 

ironisk distance til de sto-
re spørgsmål. Det er en 
klog, underfundig me-
lankolsk lille filmperle. lg.

[4] A BLAST
Grækenland 2014
Instr. og manus: Syllas 
Tzoumerkas Medv: An-
geliki Papoulia, Vassilis 
Doga nis, Maria Filini, The-
mis Bazaka Længde: 83 
Prem: 17/9 2015 Format: 
DCP Udl: Øst for Paradis

Vi befinder os i et øko-
nomisk kriseramt Græ-
kenland, 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 køb mandsbutik fanget i et 
uoverskueligt økonomisk og familiemæs-
sigt kaos. Hun er vred, vred over mange 
ting: at hun al drig fik gjort sin uddannelse 
færdig, at li vet er blevet som det er. Hun 
er ulykkelig og desillusioneret, men Ma-
rias ituslåede liv bliver aldrig rigtigt inte-
ressant, så vi for alvor føler med hendes 
oplevelse af livets meningsløshed. Sex 
fylder meget i fil men, hvor der også rå-
bes og skriges og svedes meget, og hver 
eneste scene kan opleves som et slag med 
en knytnæve i hovedet. Filmen er et stor 
tempera mentsfuldt vredesudbrud fyldt 
med pas sion – 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, Mars-
hall Manesh, Mozhan Marnò, Dominic Ra-
ins Længde: 101 Prem: 9/7  2015 For mat: 
DCP Udl: Reel Pictures

Ana Lily Amirpour har med sin iranske 
vampyrwestern A Girl Walks Home Alo
ne at Night skabt en unik filmoplevelse. 
Den skematiske handling fortæller om 
en kvindelig vampyr iført chador, der 
hæv ner den unge James Dean-wannabe 
Arash, hvis drømmebil er blevet annekte-
ret af den klamme heroindealer Saeed 
som betaling for den gæld, Arashs i mere 
end en forstand afhængige far har opar-
bejdet. 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. Fortæl-
lingen 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 Jar musch. 
Filmen er indspillet i Californien, men er 
en inspirerende blanding af euro pæisk 
og amerikansk ’noir’-film, og den træk-
ker på mange inspirationskilder for uden 
Jarmusch, fx Francis Ford Coppola, Orson 

Domhnall Gleason og Saoirse Ronan i Brooklyn, udl. Camera Film
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Welles og Th. Dreyer. Alligevel er den som 
iransk-amerikansk artfilm helt sin egen og 
velsignet renset for de ellers obligate poli-
tiske over- og undertoner. aj.

[6] AFSKEDSFESTEN
MITA TOVA. Israel 2014
Instr: Tal Granit, Sharon Maymon Manus: 
Tal Granit og Sharon Maymon Medv: Ze-
ev Revach, Aliza Rosen, Raffi Tavor, Leva na 
Finkelstein, Ilan Dar Længde: 93 Prem: 9/7 
2015 Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox

Vi er på et plejehjem i Jerusalem, hvor li-
delse og tab er dagligdagen. En af bebo-
erne Yehezkel er amatøropfinder og bru-
ger sine evner til at hjælpe sine medmen-
nesker. Men da han bliver bedt om at op-
finde en ”dødshjælpsmaskine”, står han i 
et dilemma: kan man tillade sig at hjæl-
pe andre lidende af med livet? Hvem be-
stemmer egentlig over liv og død? Fil mens 
personer kan måske minde en dan sker lidt 
om Olsenbanden eller Støvsu gerbanden 
fra 1963. Filmen er en medfø lende sort ko-
medie, der handler om venskab og kun-
sten at sige farvel. Det er en munter og 
vittig film med masser af groteske situati-
oner, som de fine person ligheder sættes 
i. Filmen har sin egen bå de elegante og 
undertiden også platte humor, men livs-
bekræftende det er den. Den vandt pub-
likumsprisen ved festiva len 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 dig-
teren Heinrich von Kleist (Christian Frie-
del) og den død(s)romantiske Weltsch-
merz, der drev ham til et dobbelt selv-
mord sammen med den (måske) kræftsy-
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 
in teriører og manierede adfærdsritualer, 
danner baggrund for den påståede livs-
lede, som er motor for Kleists ønske om at 
finde en at begå dobbeltselvmord sam-
men med som en sidste dramatisk, ro-
mantisk gestus. Han har allerede fore-
spurgt sin kusine og er blevet afvist, men 
den ensomme og selvdestruktive Henri-
ette Vogel, konventionelt gift med en bu-
reaukrat, indvilliger efter en del refleksi-
on i at dø sammen med ham, da Kleist har 
overbevist hende om, at hun lever et kær-
lighedsløst liv. Hausners ironiske distance 
til det romantiske projekt mærkes tyde-
ligt gennem hele filmen, måske mest mor-
somt udtrykt, da Kleist opdager, at Vogels 
sygdom er et ligeså vægtigt motiv til selv-
mordet som kærligheden til ham – så me-
get for l’amour fou! Det er måske ik ke helt 
tilfældigt, at Hausner er østriger li gesom 
Michael Haneke og Ulrich Seidl. Holder 
man af sortsynede, sorthumoristi ske og 
iskolde komedier, er Amour Fou et oplagt 
valg. aj.

[8] AMY
Storbritannien 2015
Instr: Asif Kapadia Medv: Amy Winehou-
se Længde: 128 Prem: 30/7 2015 For mat: 
DCP Udl: Camera Film

Et intimt portræt af den mytiske rockstjer-
ne Amy Winehouse. Gennem gamle 
hjemmevideoer, intime interviews og ud-
talelser fra sangerindens familie og sam-
arbejdspartnere ser vi en ny side af den 
tragiske skæbne Winehouse, hvis alko-
holmisbrug og personlige forhold ofte 
var altoverskyggende i tabloidmedierne. 
I filmen indrømmer sangerinden blandt 
andet, at hun fortryder sin berømmel-
se og selvsabotagen, det medførte – og 
som førte til hendes alt for tidlige død som 
27-årig i 2009.

Amy er en gribende, fremragende og 
gennemmusikalsk dokumentarfilm som 

sætter fokus på en af musikhistoriens sto-
re stjerner. pj.

[9] BRIDGEND
Danmark 2015
Instr: Jeppe Rønde Manus: Peter Asmus-
sen, 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 afskedsbre-
ve eller andre forklaringer på, hvorfor de 
valgte at gøre en ende på deres unge liv. 
En tragedie og et mysterium hænger der-
for tungt og tavst over den lille by, da den 
unge Sara flytter dertil. Hendes far er po-
litimand, og er blevet sendt til Bridgend 
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 fasci-
nation af døden igennem morbide ritua-
ler 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 Brid gend-
selvmordene, da han læste en arti kel i en 
britisk avis. I seks år fulgte han teenage-
re fra området og skrev manu skriptet på 
baggrund af deres livshistori er. Vil man 
have et bud på, hvad de unge føler, og 
hvad der muligvis driver den kul tiske ad-
færd, er Røndes mørke drømme spil et fa-
scinerende stemningsstykke. Bridgend er 
en ualmindeligt atmosfære fyldt film, som 
i dén grad sætter os i en de primeret stem-
ning. Et drama om en selv mordsepidemi, 
men først og fremmest en kulturmyte og 
et usædvanligt dragen de 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 hid-
til har boet med sin mor og sin storesø-
ster og immigrere til Brooklyn, New York. 
Overgangen og ensomheden er hård, 
men hun får arbejde, begynder på en ud-
dannelse, finder en italiensk-amerikansk 
kæreste og er i det hele taget ved at fin-
de fodfæste i sit nye liv, da hun må rejse 
hjem på grund af en familiekrise. Da Ellis 
ven der hjem til det irske, har hun pludse-
ligt to hjem (og snart også to kærester), og 
fil mens sidste del tager fat i de mange di-
lemmaer, der ligger i, om Irland nu også 
kun er den evige hjemstavn, og om frem-
tiden kun findes i USA. Det er en bevæ-
gende fortælling, vel spillet og fint afba-
lanceret (de to kærester er lige sympati-
ske) om frigørelse til selvstændighed, og 

Crosswind, udl. Off-Kino
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på den måde en slags udviklingsroman.  
 lg.

[11] CAROL
Storbritannien 2015
Instr: Matteo Garrone Manus: Phyllis 
Nagy, baseret på Patricia Highsmiths ro-
man The Price of Salt fra 1952 Medv: Cate 
Blanchett, Rooney Mara Længde: 118 
Prem: 10/3 2016 Format: DCP, bd, dv Udl: 
Scanbox

Overklassefruen Carol er fanget i et mis-
lykket ægteskab i 1950’ernes New York. I 
et stormagasin på Manhattan møder hun 
den unge ekspedient Therese, der drøm-
mer om et andet og mere meningsfuldt 
liv. En forsigtig gnist tændes mellem dem 
og jo tættere deres forhold bliver, des ty-
deligere bliver det, at prisen for at følge 
deres hjerter er umenneskelig høj.

Vi kender Todd Haynes fra det fremra-
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 Ca
rol, bliver melodramaet levende, løsrives 
fra alle klichéer og står som et evigtgyl-
digt bud på den menneskelige komplek-
sitet, 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 Ab-
khasien (en ikke anerkendt stat i Kauka-
sus) i Engurifloden opstår der små frodige 
øer. På en af disse øer slår en gammel bon-
de sig ned sammen med sit 16-årige bar-
nebarn. Sammen sår og planter de majs, 
som de skal leve af næste år, og de skal og-
så nå at høste majsen, inden regn tiden be-
gynder, og øen skylles væk igen. Der siges 
ikke meget i filmen, men bille derne 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 en-
de og den store pige bli ver kvinde. Han 
repræsenterer fortiden og hun fremtiden. 
Sammen skaber de en ø, der bliver et sym-
bol på menneskelig hed og sameksistens, 
og kun svagt ople ver vi verden udenfor 
øen, hvor der er krig og ufred. Det er en 
meget smuk film med et nærmest medi-
tativ billedsprog og en langsom fortælle-
rytme. Den georgiske instruktør George 
Ovashvili fortæller en lille og samtidig og-
så en stor historie. lg.

[13] CRIMSON PEAK
USA 2015
Instr. og manus: Guillermo del Toro 
Medv: Mia Wasikowsk, Jessica Chastain, 
Tom Hiddleston, Charlie Hunnam Læng-
de: 120 Prem: 15/10 2015 Format: bd, 
dvd Udl: UIP

Nordvestengland, sidst i 1800-tallet. En 

ung kvinde forføres af en mystisk frem-
med, og hun følger med ham til herskabs-
huset, Crimson Peak, som ligger på top-
pen af et bjerg af blodrødt ler. Huset er 
fyldt med hemmeligheder og uhygge, og 
mellem begæret og mørket, mellem my-
steriet 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 selv-
om det er en visuel tour de force. Det er en 
gotisk spøgelseshistorie, som hylder gen-
ren efter alle kunstens regler. Den er ikke 
særlig skræmmende eller medrivende og 
det ret enkle plot er strakt over for 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: Off-
Kino

14. juni 1941 blev mere end 40  000 men-
nesker 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 depor-
teret til Sibirien. Formålet var, at skræm-
me befolkningen i de russisk besatte lan-
de. Erna er lykkeligt gift med Heldur og 
mor til en pige ved navn Eliide. Også Erna 

Jesuthasan Antonythasan i Dheepan, udl. Camera Film
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bliver send til Sibirien i en godsvogn sam-
men med sin datter og mange andre Este-
re. Hun søger trøst og frihed ved at skrive 
breve til sin mand, som hun er blevet ad-
skilt fra ved deportationen og som hun si-
denhen 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 drama-
tiske 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 an-
melder skrev, at dette ikke er som at se en 
sædvanlig film, men mere som at kigge i et 
fotoalbum. Brevene fra Erna er auten tiske 
og ligger – i bearbejdet form – til grund for 
filmen. Det Erna kan berette om, er vel-
kendt 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: Bir-
gir Örn Steinarsson, Baldvin Zophonías-
son Medv: Thor Kristjansson, Hera Hil mar, 
Þorsteinn Bachmann, Ingvar Þórðar son 
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 og-
så bijobber som prostitueret. Hun mø der 
Sölvi, der tidligere var en gulddreng af en 
fodboldspiller, men nu lever et liv i over-

halingsbanen i bankverdenen. Den tredje 
skikkelse i skæbnefortællingerne er den 
nu alkoholiserede forfatter Mori, som mi-
stede sin familie for 20 år siden. De tre per-
soner møder hinanden i et plot, der lang-
somt rulles ud og får en til at for stå, hvor-
for 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, hvor for fil-
men på dansk har fået titlen: De små ting. 
På engelsk hedder filmen Life in a fis hbowl: 
livet i en fiskeskål, og på islandsk Vonar
stræti, 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 gre bet af filmen bli-
ver man aldrig helt.  lg.

[16] DEN DANSKE PIGE
THE DANISH GIRL. Storbritannien 2015
Instr: Tom Hooper Manus: Lucinda 
Coxon Medv: Eddie Redmayne, Alicia Vi-
kander Længde: 120 Prem: 4/2 2016 For-
mat: bd, dvd Udl: UIP

Vi er i Københavns indre by i 1924. Por-
trætmaleren Gerda Wegener beder sin 
mand, landskabsmaleren Einar om at po-
sere som kvinde for, at hun kan færdiggø-
re et portræt, hvis kvindelige model har 
fået forfald. Oplevelsen får Einar til at ind-
se, at han altid har følt sig som en kvin-
de fanget i en mands krop. Gerda støt-
ter sin mand, da han til sidst opsøger en 
tysk læ ge for at få foretaget verdens før-
ste køns skifteoperation. Noget egentligt 
auten tisk 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 skuespilpræstatio-
ner 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 ny-
tilflyttede 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 lo kale 
kriminelle og myndighederne i sin hule 
hånd. Han anses som nærmest urør lig, 
men Pierre er fast besluttet på at kom me 
ham til livs.

Den franske forbindelse fortæller hi-
storien om dommeren Pierre Michel, der 
førte krig mod narkoindustrien i 1970’er-
nes Marseille og dens leder Gaëtan Zam-
pa. Filmen, som er autentisk baseret, kun-
ne med fordel have været strammet op. 
Intensiteten siver ud i løbet af de 135 mi-
nutter, som bruges på at bearbejde ti års 
udsnit af virkelighedens begivenhe der. 

Mart Avandi i Fægteren, udl. Øst for Paradis
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Men når den er bedst, går det drabe ligt 
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 Læng-
de: 101 Prem: 26/11 2015 Format: DCP, 
dvd Udl: Miracle Film

Margarethe von Trotta er en af den tyske, 
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 melodra-
ma med Katja Riemann som Sophie, en 
jazzsangerinde, der af faderen (Matthias 
Habich) gøres opmærksom på, at en ope-
rasanger i New York, Catarina Fabiani, lig-
ner Sophies netop afdøde mor alt for me-
get. Forvekslingsmysterier og dobbelt-
gængermotiver er et fortærsket tema 
i lit teratur, på teater og i film, og denne 
strimmel bidrager ikke til at skærpe inte-
ressen, hverken for intrigen eller karakte-
rerne. Von Trotta har selv skrevet manu-
skriptet, ifølge kendere bygget over auto-
biografiske komponenter, men det gør 
desværre ikke filmen mere interessant el-
ler troværdig. aj.

[19] DHEEPAN
Frankrig 2015
Instr. og manus: Jacques Audiard Medv: 
Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vina-
sithamby, Vincent Rottiers Længde: 115 
Prem: 23/3 2016 Format: DCP Udl: Ca-
mera Film

Filmen handler om Dheepan, der tidlige re 
var med i de Tamilske tigre, men nu væl-
ger at flygte fra Sri Lanka sammen med en 
ung kvinde og hendes datter. De er i vir-
keligheden fremmede for hinan den, men 
over for de franske myndighe der udgiver 
de sig for at være en familie, og Dheepan 
tager rollen som familiefor sørger på sig – 
selv om det mildt sagt er op ad bakke i 
de franske ghettoer, hvor volden og for-
dommene trives i næsten samme omfang 
som i den borgerkrigs plagede hjemstavn. 
Omgivelserne tryk vækker overlevelses-
instinkterne i Dhe epan, der vil gøre hvad 
som helst for at beskytte sin ”familie”. Som 
tidligere set, fx i Profeten (2009) formår Au-
diards film at give et ansigt, et navn, en 
krop og en tan ke til de usynlige, som så 
ofte blot er tal i en statistik. På den må-
de formår filmen at fremstå som en barsk 
aktuel kommentar om krigsflygtninge 
i Europa og den svære integration. Det 
problematiske ved Dhe epan er, at den ik-
ke kan leve op til niveau et fra Audiards to 
forrige film, Profeten og Smagen af rust og 
ben (2012). Den er langtfra så original. Au-
diard har udviklet en særlig evne til at for-
tælle menneskeli ge skæbnefortællinger 
gennem thrille rens sprog, og især Profe
ten var en utrolig intens beretning om en 
ung mands kamp for at overleve i fæng-
sel. Dheepan er også intens, men denne 

gang kører Audiard in tensiteten hjem på 
rutinen fra de to fore gående film – og slut-
ningen virker noget malplaceret og bizar. 
Dheepan fik Guldpal men i Cannes 2015 
til manges overraskel se foran favoritter-
ne Sauls søn og Carol. pj.

[20] EDEN
Frankrig 2014
Instr: Mia Hansen-Løve Manus: Mia 
Han sen-Løve, Sven Hansen-Løve Medv: 
Félix de Givry, Pauline Etienne, Vincent 
Ma caigne, Hugo Conzelmann Længde: 
131 Prem: 17/9 2015 Format: DCP Udl: 
Ca mera Film

Filmen følger en fransk DJs karriere fra 
1992 til 2013. Hovedpersonen Paul er ba-
re 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 sæt ter kul-
den ind, da Cheers går fra hinan den. Re-
sten af filmen er præget af tidens tand og 
musiksmagens forandring. Fil mens styr-
ke er dog den pulserende ryt me, der gen-
nemstrømmer miljøet, for ener krop og 
musik i tidløs ekstase. Lyd sporet citerer 
fra mere end 40 technosan ge og er man 
til det, bliver man bevæget af filmens hyl-
dest til trance og rytmisk puls. Men trist 
bliver den til sidst, da fe sten synes at væ-
re forbi. Det er en film om den forførende 
meningsløshed, som mu sik 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, Al-
fredo 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 udfor sket og 
belyst betændte katolske proble matikker 
i den prisbelønnede El Club. Fil men hand-
ler om fire kun mildt bodfærdi ge, tidligere 
katolske patere sendt i di skret isolation og 
husarrest på en klippepynt ved Chiles kyst 
med druk og hundevæddeløb, bønner og 
havearbej de som lempelig straf for forti-
dens syn der, under strikt opsyn af non-
nen Monica, ikke selv ganske uskyldsren. 
Til den lille straffekoloni ankommer Fader 
Lazcano og siden den tidligere messe-
dreng Sar dokan, der anklager pateren for 
over greb. 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 anta-
get. Filmens scoop er, udover de glimren-
de skuespilpræstationer, den kontrast, 
Larraín leger med mellem det simple liv i 
kystbyen og det morads af amoral og eti-
ske dilemmaer, der huses i det lille fæng-
selspensionat 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: Ka-
rin Viard, François Damiens, Louane Eme ra, 
Eric Elmosnino Længde: 104 Prem: 13/5 
2015 Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox

Hjemme hos familien Bélier er den 16-åri-
ge Paula fuldstændig uundværlig. Hun er 
nemlig den eneste, der ikke er døv. Hen-
des forældre og lillebror er dybt afhængi-
ge af Paula. Men da hendes musiklærer 
pludselig hører hendes fantastiske sang-
stemme, opfordrer han hende til at delta-
ge i en optagelsesprøve i Paris. Det kaster 
Paula og hendes forældre ud i et svært 
valg. For som 16-årig er Paula snart vok-
sen, og skal hun så forfølge sin egen drøm 
om at blive sangerinde, eller skal hun bli-
ve hjemme hos sin familie, som har me get 
svært ved at undvære hende?

Familien Bélier er en lille harmløs feel 
good film om familien Bélier. Nogle sce-
ner er desværre så klichéfyldt, at de er som 
taget ud af en Morten Korch-film. Den sat-
ser stærkt på tilskuernes følelser og und-
går ikke strejf af sentimentalitet, specielt i 
filmens slutning hvor Paula er til optagel-
sesprøve på en prestigefyldt sangskole i 
Paris. pj.

[23] FLASKEPOST FRA P
Danmark 2016
Instr: Hanns Petter Moland Manus: Niko-
laj 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 Magdale-
na, som er opvokset i en religiøs menig-
hed i Danmark, forsvinder pludseligt. Og 
på Københavns Politigård dukker en ot-
te år gammel flaskepost op med et råb 
om hjælp fra en dreng i fangenskab. Carl 
Mørck og hans assistent Assad fra politi ets 
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 reli giøse 
samfund og komme på sporet af en mand, 
der trækker et årelangt spor af bortførel-
ser og mord efter sig. Mord som aldrig er 
blevet anmeldt, da han angive ligt hver 
gang bortfører to børn fra meget religiø-
se familier, slår det ene barn ihjel og kræ-
ver tavshed og en stor løsesum for det an-
det. 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 forbun-
det med livet og døden.

Selvom der sniger sig et par enkelte tør-
re replikker ind med herligt satirisk bid, er 
Flaskepost fra P mest optaget af at være 
en hæsblæsende thriller, der kan få pub-
likum 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: 
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Viggo Mortensen, Reda Kateb, Djemel Ba-
rek, 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 op-
gave at eskortere den lokale landsbybe-
boer 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 
ara biske ryttere, hævngerrige nybygge-
re og oprørere. Der knyttes et bånd mel-
lem de to mænd, der kommer fra to vidt 
forskel lige kulturer. Danu vil forhindre 
den dødsdom, som han ved venter Moha-
med, mens Mohamed selv resigneret er 
indstillet på at overgive sig til myndighe-
der for at undgå at optrappe blodhævn. 
Viggo Mortensen (Danu) og Reda Kateb 
(Mohamed) spiller eminent overfor hin-
anden. Filmen er bygget på novellen Gæ-
sten af Albert Camus fra 1957, og instruk-
tøren peger selv på inspiration til filmen 
fra westerngenren. Landskabet, det dra-
matiske samspil mellem hovedpersoner-
ne sammen med den snigende nådeslø-
se 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 Kop-
pel, Lembit Ulfsak Længde: 106 Prem: 
31/3 2016 Format: DC, bd Udl: Øst for 
Pa radis

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 Haap-
salu. En af hans opgaver er at organisere 
en frivillig idrætsforening for børnene på 
skolen. Efter flere mislykkede forsøg med 
andre sportsgrene begynder han at un-

dervise 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 tradi-
tionelle drama. pj.

[26] GERONIMO
Frankrig 2014
Instr. og manus: Tony Gatlif Medv: Céli ne 
Sallette, Rachid Yous, David Murgia, Nailia 
Harzoune, Pierre Obradovic Læng de: 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 kla-
ner 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 nær-
mest umuligt arbejde for Geronimo som 
den person, der skal forsøge at få de riva-
liserende klaner til at acceptere de unges 
valg af kærligheden frem for familiens 
ære. Filmen er en West Side Story eller 
Ro meo og Julie historie, som vi kender så 
godt i forvejen – men filmen præsenterer 
historien som en blanding af dansesce-
ner med hiphop, flamenco samt original 
musik – skrevet af instruktøren selv. Bille-
derne er smukke, tempoet højt og stilen 
patetisk og båret af vrede over samfun-
dets mangel på åbenhed, tolerance og re-
spekt. Men det er meget enkelt og derfor 
lidt kedeligt, selvom der bliver råbt, dan-
set og skreget af lidenskab. lg.

[27] GULDKYSTEN
Danmark 2015
Instr: Daniel Dencik Manus: Daniel Den-
cik, Sara Isabella Jønsson Vedde Medv: 

Jakob Oftebro, Danica Curcic, Anders 
Heinrichsen, Adam Rohweder, Morten 
Holst Længde: 115 Prem: 2/7 2015 For-
mat: DCP Udl: Filmcompagniet

Året er 1836, og den unge botaniker 
Wulff (1809-42) bliver sendt et år til Afri-
ka af den danske konge for at tilse arbej-
det 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 Guldky-
sten, men da Wulff oplever, at hans plan-
tager bliver hærget af de indfødte selv, fø-
res han på sporet af en større konspiration, 
som viser sig at trække tråde helt ind i gu-
vernementets inderste.

Daniel Denciks spillefilmdebut er uhy-
re ambitiøs, men desværre er det ikke helt 
vellykket. Et dyrt udstyrsstykke er blevet 
til en sær snegl af en film, der veksler mel-
lem melodramatik og en overflod af mæt-
tede naturstemninger og pittoreske de-
taljer. pj.

[28] HIL CÆSAR!
HAIL, CAESAR!. USA 2016
Instr: Matteo Garrone Manus: Edoardo 
Medv: Josh Brolin, George Clooney, Al den 
Ehrenreich, Jonah Hill, Hail, Ralph Fiennes, 
Christopher Lambert, Scarlett Johansson, 
Frances McDormand Læng de: 106 Prem: 
18/2 2016 Format: bd, dvd Udl: UIP

Hovedpersonen er Eddie Mannix, en fixer. 
Hans job er at sørge for, at filmsel skabet 
CapitolPictures’ image forbliver glitren-
de og moralsk forsvarligt. Han ba bysittter 
de udsvævende skuespillere, sender for-
drukne stjerner på afvænning og holder 
møder med diverse religiøse overhove-
der for at sikre sig, at den nye film om Je-
sus Hail Caesar! Ikke kommer til at støde 
nogen. Mannix kommer på over arbejde 
da sandalhelten Baird Whitlock (George 

Lammet, udl. Øst for Paradis
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Clooney) bliver bortført af kom munistiske 
manuskriptforfattere, som kræver løse-
penge for ham. Hil Cæsar! er Coen brødre-
nes drillesyge kærlighedser klæring til det 
gamle guldalder-Hol lywood i 1950’erne: 
til vandballetter, we sterns, dansefilm og 
sandalfilm. Der er kli ché på kliché i denne 
nostalgiske tur i Hol lywoods 50’er genrer. 
Med sin groteske humor og sin selvironi-
ske 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 spæk-
ket med stjer neskuespillere, 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: Film-
bazar

På en terrasse i Havana mødes fem ven-
ner for at fejre en af dem er kommet til-
bage efter 16 år i eksil. Den glade stem-
ning langsomt ændrer sig til noget mere 
alvorligt, da de begynder at diskutere for-
tiden. 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 snak-
kefilm. De fem på terrassen, Ama deo, Aldo, 
Tania, Rafa og Eddy, er gamle venner. I lø-
bet 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 opmærksomhe-
den i den vedvarende talestrøm, der do-
minerer fra start til slut. pj.

[30] I DINE HÆNDER
Danmark 2015
Instr. og manus: Samanou A. Sahlstrøm 
Medv: Lisa Carlehed, Peter Plaugborg, Jo-
hanna Wokalek, Kirsten Olesen Længde: 
92 Prem: 21/5 2015 Format: DCP Udl: 
Filmcompagniet

Maria er en ung og omsorgsfuld sygeple-
jerske, 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 tæt tere 
på deres drømme.

For anden gang på kort tid er aktiv 
dødshjælp temaet i en ny dansk spille-
film. Den franskfødte Sahlstrøm, som de-
buterer med denne film, viger ikke tilba ge 
for tabuer og smerte, vi kommer helt tæt 
på de følelsesmæssige processer hvor Ma-
ria er skildret som en mere kom pleks skik-
kelse end den forbitrede Niels. I dine hæn
der 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 rø rende og 
barsk film. pj.

[31] I KÆLDEREN
IM KELLER. Østrig 2014
Instr. og manus: Ulrich Seidl Medv: Fritz 
Lang (II), Alfreda Klebinger, Manfred Ellin-
ger, Inge Ellinger Længde: 81 Prem: 8/4 
2015 Format: DCP, bd Udl: Øst for Paradis

Den østrigske instruktør Ulrich Seidl lin-
der på døren til sine landsmænds kældre. 
I husenes dunkle underetager får bebo-
erne afløb for deres bizarre hobbyer og 
grænseoverskridende fantasier, i skjul for 
omverdenens dømmende øjne. Nogle 
bygger modeljernbaner eller spiller trom-
mer. Andre samler på nazistiske reli kvier, 
skydevåben og sexlegetøj.

Ulrich Seidls besøg i sine landsmænds 
kældre er en udleverende undersøgelse 
af alt det uacceptable og smålige i men-
neskets natur. Men det er også en kærlig 
beretning om, hvor vigtigt privatlivet er. 
Hans iscenesatte virkelighed om østrig-
ske kældermennesker er grusom og ab-
surd og vækker ubehagelige minder om 
Fritzl-sagen. I kælderen er en dokumen-
tarfilm 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 Ro-
sendahl Medv: Peter Plaugborg, Søren 
Malling, Jens Albinus, Henrik Birch, Tho-
mas Bo Larsen, Arly Jover, Nikolaj Ceder-
holm, Tammi Øst Længde: 114 Prem: 9/4 
2015 Format: DCP Udl: Filmcompagni et

Det tog journalisten Poul Brink (1953-
2002) over 10 år at afdække sagen om et 
flystyrt ved Thulebasen i 1968, der hav-
de 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 opryd-
ningsarbejdet følgesygdomme. Poul 
Brink fra Østjyllands Radio fik 20 år sene-
re et tip og gik efter den store historie.

Sagen om 40 års dansk atompolitik 
for midles begavet og med fortællemæs-
sigt mod af Christina Rosendahl i denne 
poli tiske 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. Blandin-
gen af rekonstruktion og arkivklip funge-
rer glimrende. Det er en vigtig og spæn-
dende danmarkshistorie, der bliver for-
talt.  pj.

[33] IRRATIONAL MAN
USA 2015
Instr. og manus: Woody Allen Medv: 
Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker 
Po sey, Jamie Blackley Længde: 96 Prem: 

13/8 2015 Format: DCP Udl: Filmcom-
pagniet

Den livstrætte filosofiprofessor Abe Lucas 
– fremragende spillet af Joaquin Phoenix 
– lever i en verden, hvor intet længere gi-
ver mening. Heller ikke de to kvinder, der 
kredser om ham – den ældre kollega Rita, 
der keder sig i et vaneægte skab og den 
unge mønsterstudent Jill, som synes, at 
den alkoholiske og desillu sionerede filo-
sofilærer er langt mere spændende end 
hendes unge kæreste. Tilfældigt overhø-
rer Abe og Jill i en diner en kvinde tale om 
en dommer i hendes skilsmissesag, som 
favoriserer hendes eksmand og som vil 
give ham forældre myndigheden over 
børnene. Denne sag fænger Abe. Han vil 
skaffe verden af med et dårligt og ondt 
menneske. Det gør han så og får derved 
livsgnisten tilbage. Det er samme proble-
matik 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 lige som mange af de an-
dre er denne også en moralitet. Hans film 
er altid vedkommen de, velspillede, un-
dertiden meget mor somme – det er den-
ne 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: Chri-
stopher 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, le-
ver 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 til-
fældigheder kan vende tilværelsen på ho-
vedet. Filmen forekommer fragmente ret, 
det håndholdte kamera er medvir kende 
til den pseudodokumentariske stil. James 
White tilbyder ingen nemme svar eller lyk-
kelige slutninger, men viser i alle dets nu-
ancer 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 Læng-
de: 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 instruk-
tøren Amy Berg nu bod på med en per-
sonlig, bevægende og meget tilbunds-
gående dokumentar, der ved hjælp af 
fantastiske arkivoptagelser, interviews og 
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gamle breve kaster nyt lys over et unikt 
sangtalent, hvis higen efter kærlig hed og 
anerkendelse endte med at koste hende 
livet. Undervejs giver hun naturlig vis de 
bedste sange inklusive ’Piece of My He-
art’, ’Cry Baby’ og ’Me and Bobby Mc Gee’.

Dokumentarfilmen om Janis Joplin for-
tæller en gribende og seværdig histo rie 
om et uefterligneligt talent. pj.

[36] JEG ER INGRID
JAG ÄR INGRID. Sverige 2015
Instr: Stig Björkman Manus: Stig Björk-
man, Dominika Daubenbüchel, Stina 
Gardell Medv: Ingrid Bergman, Jeanine 
Basinger, Pia Lindström, Isabella Rosselli-
ni, Isotta Rossellini, Roberto Rossellini, Liv 
Ullmann, Sigourney Weaver Længde: 
114 Prem: 27/8 2015 Format: DCP Udl: 
Miracle Film

Den 29. august i år ville en af verdens 
stør ste skuespillerinder, Ingrid Berg-

man, væ re fyldt 100 år. Samtidig var 
der verdens premiere på Stig Björk-
mans film Jeg er In grid. Resultatet er 
en enestående doku mentar om histo-
rien bag et af verdens mest kendte an-
sigter med medvirken af Ingrid Berg-
mans fire børn: Isabella, Ro berto, Ing-
rid Rossellini og Pia Lindström. Alicia 
Vikander er Ingrid Bergmans stem me. 
Jeg er Ingrid et intimt portræt og et fa-
scinerende indblik bag facaden i en 
ung svensk piges bemærkelsesvær-
dige liv, som skulle bevæge sig fra en 
stilfærdig karriere i hjemlandet til inter-
national be rømmelse og anerkendelse.

Filmen er lavet med stor hengivenhed 
og beundring for en unik skikkelse. Et me-
get smukt arbejde er udført i sammenk-
lipningen af news reels og privatoptagel-
ser, så man kommer tæt ind på livet af bå-
de tidsatmosfære og hovedperson. Og 
Alicia Vikander lægger diskret stemme til 
teksterne fra Bergmans dagbøger og bre-
ve. Stig Björkman har lavet en smuk, so-

ber og tankevækkende hyldest 
til Ingrid Bergman men den er 
også på sin vis en meget tradi-
tionel dokumenratfilm. 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 
Læng de: 109 Prem: 14/5 
2015 Format: DCP Udl: Øst for 
Paradis

Ken Loachs film, Jimmy’s Hall, 
er en livs frise over en auten-
tisk skikkelse i Irlands historie. 
Nemlig Jimmy Gralton, der i 
1920’erne og igen i 1930’erne 
forsøgte at åbne en dansehal 
i landsbyen County Le itim i et 
land på randen af borgerkrig 
og depression.

Ken Loach erklærede, da filmen Jim my’s 
Hall havde premiere på Cannes Fe stivalen, 
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 renfær-
dig afsked. pj.

[38] KOLLEKTIVET
Danmark 2016
Instr: Thomas Vinterberg Manus: Tobias 
Lindholm, Thomas Vinterberg Medv: Ul-
rich 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 uto-
pi og praktik, var ikke længere forbeholdt 
modkulturens fortropper; i to årtier var 
storfamilien et virkeliggjort alternativ til 

den borgerlige livsform. Erik (ar-
kitekt) ar ver efter sin far en her-
skabsvilla, som han finder for 
stor og vil sælge. Anna, hans ko-
ne (feteret nyhedsoplæser på tv-
avisen) mener derimod, at men-
nesker 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 den-
ne ramme udspiller sig et drama 
om fællesskabets grænser, der 
fal der i to akter: et gyldent blom-
strende ”før” fokuseret på kol-
lektivet og et stille forvitrende 

”efter”, et studie i, hvad tabet af 
kærlighed gør ved et menneske. 
Histo rien ses delvis gennem den 
stille teen agedatter Frejas øjne; 
hun er filmens egentlige sympa-
tipunkt, det halvvoksne uerfarne 
sårbare individ, der lider fortræd 
under alle de gode viljer. pæ.

Anne Dorval og Antoine-Olivier Pilon i Mommy, udl. Camera Film

Isabelle Hubpert og Gabriel Byrne i Lauder Than Bombs, udl. Filmcompagniet
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[39] KRIGEN
Danmark 2015
Instr. og manus: Tobias Lindholm Medv: 
Søren Malling, Charlotte Munck, Dar Sa-
lim, Dulfi Al-Jabouri, Petrine Agger Læng-
de: 115 Prem: 10/9 2015 Format: DCP 
Udl: Nordisk Film

Vi er i krigen i Afghanistan, hvor kompag-
nichef Claus, som er en virkelig god sol-
dat, kommer i et dilemma, hvor han skal 
træffe et valg. Hvilket må man selv se i 
fil men, som i første del er et nærmest 
doku mentarisk filmet krigsdrama, hvor 
det står en ganske klart, at krig er en be-
skidt affære, der ofte vil stille mennesker 
i situ ationer, hvor der skal træffes valg, 
som kan få fatale konsekvenser. Det sker 
også her i filmen. Claus forsøger at red-
de sine mænd og gøre det rigtige, men 
snart an kommer folk fra auditørkorpset, 
og Claus sendes hjem til en retssag og 
tiltale for drab på 8 civile. Anden del af 
filmen er et nervepirrende retssalsdra-
ma, hvor pro blematikken er: Skal Claus 
fortælle sand heden i retten og tage sin 
straf, eller skal han lyve og leve resten af 
livet med skyl den? Det er en meget væ-
sentlig film om krig og krigens omkost-
ninger. Vi møder også Claus kone, der 
forsøger at få tilvæ relsen med tre børn 
uden mand til at fun gere. Det er vedkom-
mende og ubehage ligt. Det er en meget, 
meget god film, som desværre ikke vandt 
en Oscar for bedste udenlandske ikke en-
gelsksprogede film. Tobias Lindholm er 
præcis og fremragen de som instruktør 
og Pilou Asbæk i rollen som den martre-
de Claus, får en til at for stå, 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 Læng-
de: 90 Prem: 21/1 2016 Format: DCP Udl: 
Reel Pictures

I Krop og sjæl følger vi en livstræt drabs-
chef, der hutler sig gennem en rutinepræ-
get hverdag. Hans datter Olga er spisefor-
styrret som en reaktion på morens nylige 
død. Derfor sender faren Olga hen på en 
psykiatrisk afdeling, hvor den unge sær-
ling Anna arbejder. Anna har en noget an-
derledes tilgang til sorgbearbejdning, for 
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 Szu-
mowska (f. 1973) har gjort sig bemærket 
i sit hjemland ved at lave film om kontro-
versielle emner, bl.a. en film om homo-
seksuelle præsters situation i filmen In the 
Name of …(2013). I Danmark har vi haft 
le jlighed til at se hendes film Elles fra 2011 
med Juliette Binoche i hovedrollen. Den-
ne gang har hun har i hvert fald søgt det 
kontroversielle. Filmen er et spøjst kome-
diedrama, 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 Rey-
nolds, 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 gam-
mel. Altmannfamilien var bl.a. kendte for 
deres store kunstsamling. 60 år efter Ma-
ria flygtede fra Wien under 2. Verdens krig, 
rejser hun ud for at hente de kunst skatte 
hjem, som nazisterne stjal fra Alt mann-
familien – heriblandt Gustav Klimts be-
rømte maleri ’Portræt af Adele Bloch-Bau-
er I’. Maria Altman var niece til Adele Bloch-
Bauer. Sammen med den uerfarne advo-
kat 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 etablis-
sement og USAs Hø jesteret.

Kvinden i guld fortæller denne historie 
fra det virkelige liv ganske medrivende. 
Samspillet mellem Ryan Reynolds og He-
len Mirren fungerer glimrende og gør fil-
mem 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 ro-

Hallvard Holmen og Inga Ibsdotter Lilleaas i Kvinder i for store herreskjorter, udl. Øst for Paradis
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man Vente blinke (2008) Medv: Inga Ibs-
dotter Lilleaas, Hallvard Holmen, Henriet-
te 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 li-
vet. Hovedpersonen, den lidt forknytte 
litteraturstuderende Sigrid bliver hoved-
kulds forelsket i den tyve år ældre Kå-
re Tryvle, succesforfatter i midtvejskrise. 
Det er et skelsættende møde, hvor de fin-
der sig selv mere end hinanden. Trine er 
en performancekunstner som har valgt 
kar rieren frem for børn, og derfor passer 
det svært dårligt at hun pludselig er gra-
vid med en fraværende kurator. Heldigvis 
møder hun trælastarbejderen Agnes, for-
fatter med skriveblokering på fyrrende år, 
og som frygter at hun snart skal dø og der-
for planlægger at kontakte sin bortadop-
terede søn. En ting har de tre kvinder til 
fælles: de famler i blinde i en nærmest de-
sperat jagt efter at finde lykken - og sig selv.

Dette norske feministiske komediedra-
ma er momentvis så morsom, at den for-
fører og rammer plet. Det er en sød film. 
Den har en mild ironi, der fungerer i bå-
de 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 der-
for for tynd i længden. pj.

[43] LAMMET
LAMB. Etiopien-Frankrig 2015
Instr: Yared Zeleke Manus: Edoardo 
Medv: Rediat Amare, Kidist Siyum, Wele-
la 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 
ar bejde. Han er nu alene tilbage med en 
dum traditionel onkel, som synes hans 
lam skal slagtes, en kusine, der ikke vil 
ind gå i et arrangeret ægteskab samt en 
bed stemor, der holder hånden over de 
to un ge. Lyder det banalt, måske lidt ke-
deligt? Det er jo et eventyr, hvor der er 
gode og onde kræfter samt hjælpere og 
modstan dere. 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 gen-
nem eventyrets prisme. Det er nok mest 
en film til børn, men er man til eventyr og 
for tællinger fra andre dele af verden end 
den skandinaviske og europæiske er Lam
met et smuk bud.  lg.

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

Lang historie kort er historien om Ellen og 
hendes venner og deres mere eller min-
dre selvforskyldt komplicerede kærlig-
hedsliv og længsel efter romantisk forløs-

ning. Historien er et sammendrag af tre 
års kærlighedsmæssige højde- og lav-
punkter i vennernes liv og fortælles i otte 
kapitler gennem otte fester. En skøn grup-
pe venner, der alle slås med forestil lingen 
om det perfekte parforhold og re vurdere 
deres syn på, hvad ægte kærlig hed er.

Lang historie kort er helt fokuseret på 
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 for færdelig 
omgang navlepilleri, men netop derfor er 
filmen en realistisk og velfunge rende sæ-
dekomedie om det helt almin delige be-
sværlige 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: Filmcompag niet

Tre år efter hændelsen kæmper far Gene 
(Gabriel Byrne) og sønnerne Jonah og 
Conrad (Jesse Eisenberg, Devin Druid) 
stadig med sorgen over moderen, krigs-
fotografen Isabelles (Isabelle Huppert) 
død. Hendes kollega Richard (David Strat-
hairn) planlægger en retrospektiv udstil-
ling af hendes berømte billeder og vil af-
sløre, at Isabelles død var selvmord, hvad 
Conrad, den yngste søn, er uvidende om. 
Det bliver startskuddet til en filmisk ana-
lyse af en verden, hvor fiktion og virkelig-
hed blandes helt ned i detaljen, fx figurer-
nes erindringer, der bliver til fiktive fort-

Javier Gutiérrez og Raúl Arévaloi i Marshland, udl. 41SHADOWS
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ællinger i filmen, eller fiktive fortællinger 
i det filmiske univers, hvor hovedperso-
nerne pludselig bliver aktører. Det er en 
subtil leg med billedmediet og tilskue-
rens forventninger, men også en effektiv 
fortælleteknik, der afslører de dybe kon-
flikter, fortrængninger og hemmelighe-
der, der dominerer hovedpersonernes liv 
i dette unikke familieportræt. Dermed vi-
ses der også hen til titlen, der er hentet fra 
et gammelt album med post-punkgrup-
pen The Smiths, for hvad lyder egent-
lig højere end bomber? Tavshed? Lou
der Than Bombs er Joachim (Reprise; Oslo 
31.august) Triers første amerikanske film, 
hvor han forsøger at forsætte den stem-
ningsfyldte ’beskidte formalisme’, som 
han selv kalder sit film-eksperimentelle 
formsprog. Den er måske ikke helt så vel-
lykket som hans norske film, men både be-
gavet og udfordrende og et must for en-
hver filmbuff. aj.

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

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 for-
søge at finde oprindelsen på liv. På jor den i 
den hede ørken søger nulevende Chilene-
re efter skeletter af mennesker dræbt og 
forsvundet under Pinochet-dik taturets 

rædselsregime. Det er svært at genrebe-
stemme filmen, for den vil så me get. Den 
er på én gang en æstetisk ople velse, men 
samtidig også fyldt med har me, ja raseri 
over Pinochetstyrets gru somheder. Den 
chilenske instruktør Patri cio Guzmán har 
meget på hjerte. Han har lavet en lignen-
de film Perlemorsknappen med samme 
budskab: vi er alle dybt for bundne med 
vores omgivelser, fortiden er forbundet 
med nutiden, som vi ikke forstår til bunds. 
Den er nemlig også for tolkninger – ikke 
bare af fortiden, men også af virkelighe-
den, hvis man da kan ta le om noget så-
dant i en Guzmán film. Det er sansemættet 
poesi, som nogle vil elske for skønhed og 
sammenhæng, mens an dre vil løbe skri-
gende bort fra dette epos, som sågar også 
påstår, at det er viden skab. Så er man ad-
varet.  lg.

[47] MACBETH
Storbritannien 2015
Instr: Justin Kurzel Manus: Jacob Koskoff, 
Michael Lesslie, Todd Louiso ef ter skue-
spil af William Shakespeare Medv: Mi-
chael Fassbender, Marion Cotil lard, David 
Thewlis, Elizabeth Debicki Længde: 113 
Prem: 17/12 2015 Format: DCP Udl: Film-
compagniet

Shakespeares drama fra 1611 har ligget til 
grund for en hel del filmatiseringer. Mest 
kendt er nok Orson Wells fra 1948, Kuro-
sawas fra 1957 og Polanskis fra 1971. Selv-
om der i selve skuespillet er masser af bil-
leder, så er det teksten, der bærer drama-
et om den egentlig gode hersker Mac-

beth, der forføres til magt både af over 
naturlige magter og sin kone, så han for-
vandles til en dræbermaskine, der til sidst 
mister alt i sin magtbrynde. Den austral-
ske instruktør Justin Kurzel har skaffet sig 
et stjernepar i de bærende roller. Michael 
Fassbender og Marie Cotillard, der ser for-
rygende ud og siger replikkerne, så man 
gruer. Justin Kurzels filmatisering af Mac-
beth 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. Der-
for bliver denne filmatisering aldrig til det 
tragiske skæbnedrama, selve skuespil-
teksten fremstiller. lg.

[48] MANDARINER
MANDARIINID. Georgien 2013
Instr. og manus: Zaza Urushadze Medv: 
Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi 
Na kashidze, Misha Meskhi Længde: 87 
Prem: 11/6 2015 Format: DCP, dvd Udl: 
Miracle Film

Mandariner udspiller sig i efteråret 1992 i 
den georgiske Kaukasusprovins Abkhasi-
en, der forsøger at løsrive sig fra Georgi en. 
Krigen nærmer sig, og de fleste er flyg tet. 
Dog ikke den aldrende estiske sned ker Ivo, 
der er blevet tilbage for at hjælpe sin nabo 
Margus med mandarinhøsten. En dag fin-
der de en hårdt såret kaukasisk soldat Ah-
med, hvis liv de bliver nødt til at redde. En 
anden - dog georgisk soldat Ni ko viser sig 
også at kunne overleve ved deres hjælp. 
Nu er der altså to fjender un der samme tag, 
som begge mener, at de bør dræbe den 

Ariana Rivoire og Isabelle Carré i Maries historie, udl. Filmbazar
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anden. I løbet af et stykke tid bliver de fire 
faktisk en slags familie og forstår, at også 
fjender er medmenne sker. Det er en smuk 
og rolig film med et rørende budskab. De 
spilles fint og ved kommende i denne hu-
manistiske krigs film, der blev Oscarnomi-
neret. Det er en smuk og nærmest medi-
tativ film, der gri ber en om hjertet. lg.

[49] MARIES HISTORIE
MARIE HEURTIN. Frankrig 2014
Instr. og manus: Jean-Pierre Améris 
Medv: Ariana Rivoire, Isabelle Carré, Bri-
gitte 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 sø ster 
Marguerite tager Marie ind. Margue rite vil 
gøre alt, hvad der står i hendes magt, for at 
få hul igennem til Marie og få hende til at 
kommunikere med omverde nen.

Marie Heurtin er en virkelig person, der 
levede fra 1885 til 1921. Den døve, men 
ikke blinde debutant Ariana Rivoire er im-
ponerende som den udtryksfulde Marie, 
og Isabelle Carré har også et rørende re-
gister 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, Pe-
rico Cervantes Længde: 105 Prem: 30/7 
2015 Format: DCP Udl: 41SHADOWS

Året er 1980, og stedet er det politisk usta-
bile Spanien. To kriminalbetjente, Juan og 
Pedro, sendes fra Madrid til An dalusien for 
at efterforske to teenagesø stres forsvin-
den. De lokale indbyggere synes ligegla-
de med sagen, og efterhån den som be-
tjentene afdækker flere mord, der passer 
ind i mønsteret, begynder pro vinsbyens 
sande ansigt at tone frem.

Marshland er ond og effektivt under-
holdende, og samtidig føler man ikke, at 
man slipper for let. Der sidder stadig ufor-
løst råd tilbage og nager, når filmen er slut. 
Filmen er langt mere end en spansk spe-
cialitet; det er en begsort, universelt fasci-
nerende film om krakelerede sjæle i alle-
mandsland. pj.

[51] MEDITERRANEA
Italien 2014
Instr. og manus: Jonas Carpignano 
Medv: Koudous Seihon, Alassane Sy, 
Adam Gnegne, Mary Elizabeth Innocen-
ce, Pio Amato Længde: 113 Prem: 15/10 
2015 Format: DCP Udl: Øst for Paradis

I deres søgen efter et bedre liv rejser Ayiva 
og hans bedste ven, Abas, gennem ørke-
nen I Burkina Faso og krydser havet for at 
nå til Syditalien. Men da de ankommer 
til byen Rosarno bliver de mødt af bar-
ske udfordringer, som slet ikke stemmer 
overens med de forventninger, som ro-
mantiserende Facebook-billeder havde 
givet dem. Et angreb på byens afrikanske 
indvandrere udvikler sig til et alvorligt 
oprør, som skaber vidt forskellige frem-
tidsudsigter for de to venner.

Mediterranea er en aktuel film om im-
migranter fra Afrika til Europa. Den giver 
bådflygtninge et menneskeligt ansigt. 
Den fortæller overbevisende en vigtig hi-
storie, 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: Nor-
disk Film

Titlen på filmen er hentet fra en John Mo-
gensen sang, som filmens hovedperson 
Herluf holder meget af. Herluf er mekani-
ker og gift med Ingelise, der har indledt 
en affære med en kollega. Pludselig be-
gynder Herluf at glemme ting, og han la-
ver en alvorlig fejl på det bilværksted, hvor 
han arbejder. En dag kommer han ik ke 
hjem. Han er havnet i Polen – selvføl gelig 
som følge af en fejltagelse forårsa get af et 
demensanfald. Det er en rigtig Erik Clau-

Kirin Kiki i Månen over kirsebærtræerne, udl. Miracle Film
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sen film, hvor han da også selv spiller rol-
len som Herluf. I filmen er der varme og 
sympati for de små hverdags mennesker, 
som forsøger at skabe sig en antagelig til-
værelse. Bodil Jørgensen, der spiller Inge-
lise, er på sit bedste og meget rørende og 
autentisk med ægte nærvær. Ellers er der 
mange klichéer og tåkrum mende 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 tilværel sen. 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 Tur-
turro, Giulia Lazzarini Længde: 106 Prem: 
25/12 2015 Format: DCP Udl: Ca mera 
Film

Fjorten år efter han vandt Guldpalmerne 
for Sønnens værelse (2001) vender Nanni 
Moretti tilbage til det seriøst gribende fa-
miliedrama. 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 hoved-
rollen som psykiateren, der må opgive sin 
praksis, da hans halvvoksne søn omkom-
mer.

Og Min mor har igen en hovedperson, 
der i dødens umiddelbare nærvær ople-
ver en livskrise. Her er det en midaldren-
de kvinde, filminstruktøren Margherita, 
hvis mor ligger alvorligt syg på hospitalet, 
mens hun selv er travlt optaget af at op-
tage en socialrealistisk film om strejken de 
fabriksarbejdere. Hendes bror (spillet af 
Moretti selv) foregår hende med et skyld-
givende godt eksempel med sin mere hel-
hjertede patientomsorg. Moret tis 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 (Gi ulia Lazzarini) 
og datteren Livia (Beatrice Mancini). Man 
får på rørende vis følelsen af en rigtig fami-
lie, med alt hvad dertil hø rer af kærlighed, 
konflikter og oprigtig hed. Sideløbende 
tilbyder Margheritas arbejdsliv et helt an-
det tempo og andre kampe, frem for alt da 
filmens amerikan ske stjerne Barry (John 
Turturro) dukker op. John Turturro yder en 
pragtuld og vit tig præstation.

Min mor handler inderst inde om tabet. 
Margheritas tab af ægtemand, tab af kæ-
reste, afstand til datteren, tab af kontrol-
len 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, Rap-
haël Personnaz, Isild Le Besco Længde: 
105 Prem: 4/6 2015 Format: DCP Udl: 
Came ra Film

Den franske instruktør Francois Ozon sy-

nes at være inde i en stime, hvor kønsi-
dentitet udforskes. Vi har set ”Selv i de 
bedste hjem” og ”Ung og smuk” på det se-
neste. Her i filmen introduceres vi til Claire, 
der efter sin bedste veninde Lauras død, 
lover at tage sig af hendes mand Da vid 
og deres lille barn Lucie. Der venter hen-
de noget af en overraskelse, da det vi ser 
sig, at David er den nye veninde Virgi nia. 
Dette møde mellem den ”pæne” Clai re og 
den ”farlige” David/Virginia er fil mens væ-
sentlige indre omdrejnings-punkt. Mødet 
åbner for noget uforløst i Claire. Er filmen 
så en psykologisk thriller a la Hitchcock, el-
ler er den snarere Chabrol parret med Al-
modóvar? Den er lidt af hver. Interessant 
og intelligent lavet, men melodramaet lu-
rer lige om hjørnet. Dog er blikkene i fil-
men spændende, ligesom Anaïs Demou-
stier er rørende, rødkindet og ægte som 
Claire. Filmen bygger på en roman af Ruth 
Rendell, som jo skrev kri mier. Det skal man 
dog ikke vente, at den ne 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 Ny-
stabakk, 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 na-
turen. Filmen er både skrevet af, instrue-
ret af og spillet af Ole Glæver, så vi har alt-
så at gøre med det, man kalder autofikti-
on. Vi er inde i hovedet på Martin og føl-
ger i en voice-over som en slags stream of 
consciousness alle de tanker og spørgs-
mål, som Martin stiller sig, mens han løber 
i naturen. Han stiller sig spørgsmål som: 
skal jeg lade mig skille? Er livet værd at le-
ve? Hvilket slags menneske er jeg egent-
lig? Filmen fortælles med varme og hu-
mor, hvilket også er nødvendigt, da det 
faktisk er et patetisk projekt. Filmens ti-
tel Imod naturen er måske ironisk. Mar-
tin tror, han har styr på naturen, altså den 
norske, som han løber i, men hvad med 
hans egen? Filmen minder noget om For
ce Majeure (2014), der også satte mande-
rollen til debat. Den lægger ikke så meget 
op til debat som den, men der er dejlige 
bille der 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: 
An toine-Olivier Pilon, Anne Dorval, Su-
zanne Clément, Patrick Huard Længde: 
139 Prem: 1/4 2015 Format: DCP Udl: 
Came ra 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 hin-
anden, men skændes og slås mange gan-
ge i dagens løb. Det lykkes først at skabe 
en slags livsform, da naboen Kyla påtager 
sig at hjemmeundervise Steve. De tre fin-
der sammen i en slags familie, hvor Steve 
er både baby og manden i huset. De er al-
le 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. Mo-
derbindingen er temaet. Mor og søn har 
et nærmest klaustrofobisk forhold, og det 
illustrerer Dolan ved at holde filmen i 1:1- 
beskæring. Der er sorte bjælker på hver 
si de, 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. Mode ren, 
der spilles af Anne Dorval er kærlig, pro-
letarhvæsende og sexet, og sønnen spil-
les af Antoine-Olivier Pilon så indle vet, at 
man enten står af eller overgiver sig. pæ.

[57] MÅNEN OVER 
KIRSEBÆRTRÆERNE
An, Japan 2015
Instr. og manus: Naomi Kawase Medv: 
Kirin Kiki, Masatoshi Nagase Længde:113 
Prem: 28/4 2016 Format: DCP Udl: Mira-
cle Film

Sentaro (Nagase) driver en lille bagerbu-
tik, der serverer kager med sødt bønne-
fyld. Kagerne er meget populære i områ-
det, men en ældre dame, Tokue (Kirin Ki-
ki) er ikke helt så imponeret. Hun kan lave 
dem meget bedre og tilbyder sin hjælp. 
Sentaro indser hurtigt, at hun er gudsbe-
nådet og den lille forretning blomstrer. 
Med tiden åbner de også op for de hem-
meligheder, de hver især gemmer i deres 
hjerter.

Månen over kirsebærtræerne er en se-
værdig japansk feel good film med fine 
skuespilpræstationer. Sentaro og Tokue 
og en japansk skolepige, som har proble-
mer med sin mor, er randeksistenser i det 
japanske samfund. De finder sammen i 
kunsten at lave bønnefyld. Filmen er for-
talt i et stille og roligt tempo. Den blev i 
hendes hjemland en lille kassesucces. Det 
er instruktørens (f. 1969) første film der bli-
ver 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 pas-
se sit barnebarn Renxing i nogle dage, 
og tager hende med tilbage til sin barn-
domslandsby. 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 uma-
ge par, men lige så stille begynder de at 
nærme sig hinanden og opnå en gensi-
dig forståelse.
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I Nattergalen modstilles demonstrativt 
det hektiske, udvendige karriereliv i stor-
byen 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 sød-
me 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 Fri-
thiof August, Anders Frithiof August, Mi-
chael Noer Medv: Ghita Nørby, Sven Woll-
ter, 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 me-
ste af livet. Han har mistet førligheden og 
er medtaget af en serie hjerneblødnin-
ger. Hun har stadig masser af livskraft, og 
da en livsglad svensk herre flytter ind på 
naboværelset, falder hun for hans char-
me. Forholdet misbilliges af personalet 
og familien. Men Lilys egentlige proble-
mer dukker først op, da hun får problemer 
med hukommelsen og ved en undersø-
gelse til sidst skal gentage de tre ord, som 
indledte samtalen, og som er filmens ti-
tel. Filmens styrke er et fint nænsomt spil 

– især af Ghita Nørby med sine mimiske an-
tydninger og præcise betoninger, der gør 
dette kammerspil bevægende. Vi lever 
længere, og det giver nye levemåder. Fil-
mens 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 Ma-
nus: Huldar Breiðfjörð Medv: Björn Thors, 

Helgi Björnsson, Nanna Kristín Magnús-
dóttir Længde: 98 Prem: 11/6 2015 For-
mat: DCP Udl: 41SHADOWS

Vi er på Island, hvor Hugi er flygtet fra Rey-
kjaviks barer til et lærerjob en lille flække 
med under 200 indbyggere, hvor alle ken-
der alle. Hugi er en knudemand af meget 
få ord, og ligesom så mange andre mænd 
med indre dæmoner løber han for at kom-
me tæt på sig selv eller måske for at kom-
me væk. Da hans far kommer på et uvel-
komment besøg, viser det sig, at der ikke 
er plads til begge i den lille by. Hvor for må 
man selv se. Filmens titel er helt ironisk, 
men den passer meget godt til denne lidt 
skæve film. Vi er både inde i ho vedet på 
Hugi og oplever alt med ham, men samti-
dig er vi på fjeldet Thorfinnur, fra hvis top 
vi kigger ned på de små men nesker, der 
løber rundt med deres knu der. Det er en 
slags komedie med en sær egen humor. 
Det smukke barske island ske landskab, 
tavsheden, pauserne og fil mens lang-
somme tempo vil nok kede nogen, men 
selvom historien er banal, er det alligevel 
et stilfærdigt drama, som man kan få sym-
pati for.  lg.

[61] PAWN SACRIFICE – SIDSTE 
TRÆK
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 skakge-
ni, der fra en tidlig alder udfolder sit enor-
me talent. Filmen beskriver hans udvik-
ling og indre kampe. Den lægger op til 
og følger hans VM-kamp mod den russi-
ske skaklegende Boris Spasskij i Reykja-
vik i 1972.

Bobby Fischers (Maguire) kamp mod 
Boris Spasskij (Schreiber) blev et storpoli-
tisk tilløbsstykke. Filmen om Fischers uli-
delige paranoia satser på den personlige 
fortælling. Desværre når filmen ikke sam-
me 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 mel-
lem gal og genial samt hans had til jøder-
ne 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 snæ ver 
kreds. pj.

[62] PERLEMORSKNAPPEN
EL BOTÓN DE NÁCAR, Chile 2015
Instr. og manus: Patricio Guzmán Læng-
de: 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 uni-
verset, planeterne, kosmos, bjerge, klip-
per og skær i det sydlige Chile. En nærmest 
sakral voice-over kommenterer sammen-
hængen mellem alting. Siden møder vi 
den oprindelige befolkning på Ildlandet, 
der levede i pagt med naturen og vandet, 
indtil de blev kolonialiseret, og den oprin-
delige kultur og dens men nesker blev ud-
ryddet. En perlemorsknap, som var beta-
lingen for en indfødt, der blev fragtet til 
England og siden hjem igen til et liv uden 
identitet, bliver et gen nemgående sym-
bol i filmen på, at alting hænger sammen, 
da den dukker op på et lig smidt i havet 
under Pinochets rædsels regimente. Lige-
som Guzmáns første film Lysets Nostalgi, er 
denne en slags poetisk lyrisk dokumen-
tar, der vil det hele. Der er budskabet om 
altings sammenhæng og naturens skøn-
hed og svimlende magt, men også vreden 
over tyranner, udbytte re og andre men-
nesker, der ikke respek terer den oprinde-
lige verden. Guzmáns film skal ses og op-
leves, men kan faktisk slet ikke kategori-
seres. Nogle vil kalde den en dokumentar 

– men den er snarere en politisk, poetisk 
statement eller snare re 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 
Kun zendorf, Imogen Kogge Længde: 98 
Prem: 20/8 2015 Format: DCP Udl: Ca-
mera Film

Filmen foregår i Berlins ruiner umiddel-
bart 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. Det-
te er historiens kerne. Hvilken be tydning 

László Nemes i Sauls søn, udl. Camera Film
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har identitet, og hvem bestem mer, 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 kz-lejr. Det 
er en stærk film, der har man ge tolknings-
muligheder. Er filmen en al legori på Tysk-
land efter krigen, der har brug for heling? 
eller handler den om vir kelighed og fik-
tion. Nina Hoss spiller fremragende som 
Nelly, der som en an den fugl Fønix stiger 
op af asken. Der er ligheder til Hitchcock, 
hvad plot og sus pense angår, og filmen er 
stilistisk i fami lie med de franske film noir. 
 lg.

[64] PRIDE
Storbritannien 2014
Instr: Matthew Warchus Manus: Stephen 
Beresford Medv: Bill Nighy, Imelda Staun-
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 Wa-
les, hvor minearbejderne strejker. Det går 
ikke for godt med opbakningen, men 
pludselig kommer der støtte fra en uven-
tet side. En lille gruppe aktivistiske bøsser 
og lesbiske sætter sig for at støtte mine-
arbejderne, da de jo mener, at minearbej-
dere og bøsser og lesbiske har fælles fjen-
der, 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 minearbejder-
ne og fagforeningen for at virkeliggøre 
støtten, men det er ikke så enkelt. For-
dommene hober sig op. Vi møder man-
ge forskellige typer inden for de to mil-
jøer, og det er deres personlige historier, 
der gør filmen levende og vedkommen-
de. Det er selvfølgelig en feel good film, 
men den bygger på faktiske historiske 
kends gerninger. Den er morsom, røren-
de og helt igennem seværdig på grund af 
spil og dynamik. Budskabet om solidari-

tet og venskab på trods af forskelle træn-
ger igennem, så man går glad og opløftet 
ud af biografen. Selvom minerne alligevel 
blev lukket, og Gay Pride stadig må kæm-
pe, er det dejligt med en film, der fortæl-
ler den gode historie om, at solidaritet og 
rettigheder er værd at kæmpe for.  lg.

[65] PROFESSOR BIELIKS 
HEMMELIGHED
CARTE BLANCHE. Polen 2015
Instr. og manus: Jacek Lusinski Medv: 
Andrzej Chyra, Urszula Grabowska, Arka-
diusz 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 nøg-
ler. Men hans skuespil er et kapløb med ti-
den, og ver den er bogstavelig talt ved at 
forsvinde for øjnene af ham. Men hans ele-
ver har ik ke 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 ba-
seret på virkelige hændelser. Professor Bie
liks hemmelighed er en lille sympatisk og 
humoristisk film. Man følger Kacpers fær-
den 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 syg-
dom er. Desværre kan filmen ind imellem 
ikke undgå at køre lidt i tomgang. Ved fil-
mens slutning ser vi fotos af den virkelige 
hovedperson som filmen er baseret på.   
 pj.

[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 dagligdags-
gerninger omgivelser. Man fornemmer 
en mor fyldt med kærlighed til sit barn, 
men også – efterhånden som flere detal-
jer afsløres – en frygtsom mor, der i virke-
ligheden 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 skil-
drer det uhyrlige, at holde mennesker in-
despærret i årevis. Den vil nok virke bedst, 
jo mindre man ved på forhånd. Brie Lar son, 
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 
Ke aton, Cynthia Nixon, James Claude Bri-
stow Længde: 92 Prem: 13/8 2015 For-
mat: DCP, dvd Udl: Angel Films

Pensionisterne Ruth og Alex har boet i den 
samme 5. sals lejlighed i Brooklyn i 40 år, 

Juliette Biniche og Kristen Stewart i Skyerne over Sils Maria, udl. Reel Pictures
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men nu skal de mod deres ønske sæl ge, 
fordi Alex har fået svært ved at klare trap-
perne. Derfor holder de åbent hus og in-
vaderes af en stribe krukkede excentri ske 
folk som mere eller mindre seriøse kø bere 
af hvad der oprindelig var en ganske al-
mindelig bolig, men nu er blevet hip og i 
høj kurs. Der er lagret en del overbæren-
de satire i disse sekvenser og selvom fil-
men ikke er nogen stor komedie, men en 
feel good historie, gør de to hovedskue-
spilleres præstationer oplevelsen given-
de. Morgan Freemans tilforladelige væ-
sen 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 Toleda-
no Medv: Omar Sy, Charlotte Gains bourg, 
Tahar Rahim, Izïa Higelin, Isaka Sa wadogo 
Længde: 118 Prem: 16/4 2015 Format: 
DCP Udl: Filmcompagniet

Fra instruktørerne bag De urørlige (2011). 
Immi granten Samba kom til Frankrig for ti 
år si den og har levet af småjobs rundt om-
kring, mens Alice for nylig har haft et min-
dre nervesammenbrud på arbejdet. Sam-
ba 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 de-
res knibe, indtil skæbnen lader deres veje 
krydse.

Uretfærdigt kan det synes, at efterføl-
geren til en dundersucces uvægerligt må 
stumpe, når den måles på samme skala 
som – i dette tilfælde – De urørlige. In-
struktøren farer vild i både komik og dra-
ma. 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 Ne-
mes, Clara Royer Medv: Géza Röhrig, Le-
vente Molnár, Urs Rechn, Marcin Czarnik 
Længde: 107 Prem: 25/2 2016 Format: 
DCP Udl: Camera Film

Saul er fange i kz-lejren Auschwitz-Bir-
kenau i 1944. Han er en del af den såkald-
te 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 begra velse. I filmen 
er vi midt i helvede og vi ik ke så meget 
ser det, som hører og må ”nø jes” med at 
følge det med nærbilleder af Sauls ansigt, 
hvor vi intet kan aflæse. Fil men bliver så-
ledes en fortælling om men neskelighed i 
en umenneskelig verden. Filmen er helt 
usentimental og nøgtern, og derfor virker 
den så stærkt. Man tvin ges til at se bille-
der, 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 drama-
tiske begivenheder, der ændrede Ameri-
kas historie og det moderne begreb bor-
gerrettigheder for altid. Kampagnen kul-
minerede i den episke march fra Selma til 
Montgomery i Alabama, anført af dr. Mar-
tin Luther King Jr.

Som skildring af begivenhederne i Sel-
ma, af et vendepunkt i USAs historie, af de 
sortes kamp for ligestilling, anerken delse 
og værdighed – den er som be kendt ik-
ke afsluttet endnu – og af Marin Luthers 
Kings beslutsomhed, anfægtel ser og gud-
stro – er filmen uafbrudt enga gerende. Fra 
først til sidst skildres urolig hederne, kon-
frontationerne med myn dighederne, de 
store marcher medriven de – trods histo-
riske unøjagtigheder. pj.

[71] SICARIO
USA 2015
Instr: Denis Villeneuve Manus: Taylor 

Andrzej Chyra i Professor Bieliks hemmelighed, udl. Reel Pictures
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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 Gil-
lick (Del Toro, hvis motiver Kate har svært 
ved at gennemskue. Men hun lærer hur-
tigt, at etik og moral er flydende begreber 
i kampen mod narkokriminaliteten.

Sicario betyder på mexicansk lejemor-
der. Sicario er en intelligent, spændende 
og flot fotograferet narkothriller om de 
mexicanske narkokartellers voksende 
magt. Macer har deltaget i en politiak-
tion der kostede to betjente livet. Hun 
knyttes nu til en hemmelig enhed der 
skal uskadelig gøre en mexicansk bag-
mand ved at lokke hans bror fra USA til 
Mexico. Aktionen le des af dels af Matt, der 
synes at tage det let og kynisk, dels af me-
xicaneren Alejan dro. Mens Matt tror på 
sin opgaves ret færdighed og derfor dens 
metoder og vil løse den, koste hvad det 
vil, har Alejandro en dobbelt dagsorden, 
dels den samme som Matts. Han vil hæv-
ne de bestialske mord på sin kone og dat-
ter. Køreturen, hvor det amerikanske hold 
skal på en lille køretur til byen Juarez for 
at hente narko bossen tilbage over græn-
sen, er én lang fornemt filmet spændings-
sekvens. In struktøren Villeneuve har bl.a. 
lavet den fremragende Nawals hemmelig
hed 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 kon-
frontation med en ung kollega. Det forlø-
ses imidlertid smukt i dette melodrama 
om stjernen Maria (Juliette Binoche), der 
tidligere har spillet Sigrid, en purung for-
førerske i filmens fiktive teaterstykke Ma
loja Snake, men nu af en ung instruktør op-
fordres til i hans nyopsætning at spille den 
forførte ældre kvinde Helena, der en der 
med at begå selvmord, overfor en ameri-
kansk teenage-starlet, Jo-Ann (Ch loë Gra-
ce Moretz). Jo-Ann har tidligere spillet su-
perhelt, men vil nu prøve kræfter med se-
riøst teater. Maria rejser op i de schweizi-
ske bjerge med sin unge assi stent Valen-
tine (Kristen Stewart) for at forberede sig 
og øve replikker, men snart er det tydeligt, 
at de to i mangt og meget spejler teater-
stykkets par og det i en så dan grad, at styk-
kets replikker til tider bli ver deres egne. 
Filmen lader hovedperso nerne diskutere 
kunst og kærlighed, liv og død, kultur og 
kitsch, og præcist, hvor konflikten mellem 
dem topper, afsløres det naturfænomen, 
der har givet teater stykket navn med slet 
skjulte allusioner til Eden og syndefaldet: 
lavthængende sky er slanger sig gennem 
Maloja-passet, så man næsten kan røre 
ved dem – en måske lovlig bastant poin-
te i et ellers raffineret og seværdigt kam-
merspil.  aj.

[73] SLOW WEST
Storbritannien 2015
Instr. og manus: John Maclean Medv: 
Kodi Smit-McPhee, Michael Fassbender, 
Ben Mendelsohn, Caren Pistorious Læng-
de: 84 Prem: 22/10 2015 Format: DCP 
Udl: Miracle Film

Filmen udspiller sig i slutningen af det 19. 
århundrede. Den 16-årige lord Jay Caven-
dish (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 
du sørjægere, men bliver i sidste øjeblik 

red det af Silas Selleck (Fassbender), en 
my stisk ensom ulv, der kun lidt for godt 
ken der det dårlige selskab, han netop har 
gjort det af med. Det umage par slår pjal-
terne sammen og fortsætter deres rejse. 
Det sidste punktum er endnu ikke sat.

Slow West er instruktøren John Ma-
cleans første spillefilm. Og det er en lo-
vende debut, han kender genren. Hand-
lingen, lyden og billederne underbygger 
hinanden, og resultatet bliver derfor et 
helstøbt værk. Filmen kommer til Dan-
mark med Grand Jury prisen fra årets Sun-
dance 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 San-
gailé 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 jævnaldren-
de pige Auste, som er noget mere udfa-
rende end den tilbageholdende San gailé. 
Sød musik opstår mellem de to.

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 hoved-
rollerne spiller intenst og godt. pj.

[75] SPOTLIGHT
USA 2015
Instr: Tom McCarthy Manus: Tom Mc-
Carthy, Josh Singer Medv: Mark Ruffalo, 
Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev 
Schreiber Længde: 129 Prem: 2016 For-
mat: bd, dvd Udl: UIP

Joel Isaac Figueroa, Luis Ortega (i midten) og Mauricio Issac i Walking Distance, udl. Off-Kino
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Da den nyudnævnte redaktør for Boston 
Globe, Marty Baron, (Liev Schreiber) over-
tager 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 ankla-
ges for seksuelt at have misbrugt dusin-
vis 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 omfatten-
de pædofili, der involverede flere end 70 
præster.

Umiddelbart minder den om Alan J. 
Pakulas Alle præsidentens mænd (1976) 
om Watergate-skandalen, hvor en redak-
tør lod to journalister forfølge et spor og 
grave dybere og dybere for endelig at af-
sløre sammensværgelsen. På ét væsent-
ligt punkt er Spotlight dog anderledes: 
Her er det ikke to, men fire journalister in-
volveret. Den er et solidt spændende po-
litisk 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, 
Seth Rogen, Jeff Daniels Længde: 122 
Prem: 21/1 2016 Format: bd, dvd Udl: UIP

Tre nedslag i Steve Jobs karriere, og hvor-
dan han fik de mennesker som han sam-
arbejdede med til at yde deres ypperste, 
tyranniserede, svigtede og udkonkurre-
rede. Fra lanceringen af Macintosh-com-
puteren, der også blev Jobs fald, over 
NeXT-kuben, der udfordrede hans gam-
le selskab, Apple, til præsentationen af 
iMac, der startede hele den digitale revo-
lution. støder han sammen med de sam-
me mennesker: Computergenierne Steve 
Wozniak og Andy Hertzfeld, John Sculley, 
manden der fyrede Steve Jobs, ekskære-
sten Chrisann og datteren Lisa, som Jobs 
ikke vil vedkende sig – og marketingche-
fen Joanna Hoffman, der prøver at holde 
trådene sammen i de hektiske minutter 
op til alle de tre produktpræsentationer.

Steve Jobs var et sammensat 
menne ske. På den ene side var 
Apples grund lægger et brillant 
og visionært menne ske, der var 
med til at forandre måden, hvor-
på vi mennesker kommunikerer, 
ar bejder og forbruger lyd og bil-
leder. På den anden side var han 
et småligt og bru talt menneske, 
som tyranniserede og skubbede 
folk fra sig. Om noget formår Dan-
ny Boyle og Aaron Sorkin at nuan-
cere billedet af Steve Jobs i denne, 
underhol dende film.  pj.

[77] SUFFRAGETTE
Storbritannien 2015
Instr: Sarah Gavron Manus: Abi 
Morgan Medv: Carey Mulligan, 
Helena Bonham Carter, Ben Whi-
shaw, Brendan Gleeson Længde: 
106 Prem: 26/11 2015 Format: bd, 
dvd Udl: UIP

Historien om de tidlige engelske femini-
ster i årene efter 1. verdenskrig bliver for-
talt gennem den 24-årige Maud Watts 
personlige fortælling. Maud arbejder og 
har altid arbejdet på et vaskeri – nu sam-
men med sin mand – hvor hun har arbej-
det hårdt, fået mindre i løn end mænde ne, 
og desuden misbrugt af sin chef. Gen nem 
en kollega, der også arbejder på slagteriet 
får hun øjnene op for kvindebe vægelsen. 
Egentlig er hun slet ikke inte resseret, for 
hun vil blot passe sin familie og især sin lil-
le søn. Men det går anderle des. Hun kom-
mer i situationer, hvor hun må træffe valg, 
valg som får konsekven ser både for hen-
des familie og hende selv. Hun fratages sit 
barn, men kan ikke holde op med at kæm-
pe for kvinders rettighe der. Carey Mulli-
gan spiller gribende Ma ud, der bevidst-
gøres som politisk kæm pende kvinde, og 
som bliver et eksempel for andre kvinder. 
Nogle anmeldere men te, at filmen var for 
pæn, og at alt blev tyg get igennem, så vi 
ikke selv blev berørte af tematikken. Så-

Jafar Panahi i Taxi Teheran, udl. Camera Film

Timbuktu, udl. Camera Film
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dan havde jeg det ikke. Jeg blev både be-
rørt og ubehagelig til mode ved filmens 
skildringer af kampen – der blev mere 
og mere voldelig. Der er dokumentariske 
træk i filmen, og der bru ges også doku-
mentariske klip, men dens historie er sta-
dig 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, Mas-
simo Gaudioso Medv: Salma Hayek, Vin-
cent 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 re-
geres 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 kæm-
peloppe. Der er kommet et fantastisk bil-
ledskøn film ud af disse historier, der alle 
er totalt groteske. Men de er selvfølgelig 
ligesom alle eventyr moraliteter, der gen-
nem deres fantastiske form vil belære os 
om menneskehedens værste sider: kor-
ruption, forfængelighed, blindt begær, 
grådighed og magtbrynde. Det er en for-
underlig film, der spidder ikke bare det 

moderne menneske, men mennesker til 
alle tider. Det er en slags fantasy film, ori-
ginal og barok, men billederne er ikke til 
at ryste af sig. Den skal ses. lg.

[79] TAVSHEDENS LABYRINT
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS. Tysk-
land 2014
Instr. og manus: Giulio Ricciarelli Medv: 
Alexander Fehling, Friederike Becht, An-
dré Szymanski, Johannes Krisch, Johann 
von Bülow Længde: 123 Prem: 3/9 2015 
Format: DCP, bd, dvd Udl: Scanbox

I Giulio Ricciarellis film Tavshedens laby rint 
spiller Alexander Fehling den ideali stiske 
statsadvokat Johann, der i 1950’er nes Wi-
rtschaftswunderschöne Tyskland bliver 
gjort opmærksom på, at tidligere nazi-
stiske officerer er gledet ind i offent lige 
stillinger i al ubemærkethed, men med 
myndighedernes velsignelse. Jo hann 
har hidtil opfattet Auschwitz som en be-
skyttelseslejr, en officiel sandhed, mange 
samfundsstøtter ønsker at beva re, og han 
forfærdes både over fortielsen og alle de 
beretninger om menneskelig ondskab, 
som udryddelseslejrenes over levende ef-
terhånden meddeler ham. Han påbegyn-
der en stadigt mere indædt kamp for at få 
retfærdigheden til at ske fyldest og krigs-
forbryderne dømt, men det er en speget 
sag at rode op i fortræng te historiske trau-
mer, hvad han selv får at føle, da det af-
sløres af den mor, Johann har lagt afstand, 
at hans egen, elskede far (naturligvis!) var 

nazist. Trods de gode in tentioner er filmen 
ikke fri for at være en anelse gumpetung 
og klichéfyldt i sin fremstilling af enegæn-
gerens heltemodi ge kamp mod systemet, 
og hverken lyd side eller fotografering bi-
drager til at hæ ve filmen over det gen-
nemsnitlige. aj.

[80] TAXI TEHERAN
TAXI. Iran 2015
Instr. og manus: Jafar Panahi Medv: Ja-
far Panahi Længde: 81 Prem: 1/10 2015 
Format: DCP Udl: Camera Film

Jafar Panahi er en verdensberømt iransk 
filminstruktør, som har forbud mod at la-
ve film i sit eget land Iran. Dette 20-årige 
forbud omgår han ved selv at agere ta-
xachauffør og med kamera indbygget i 
instrumentbrættet filmer han morsom-
me, uventede og meget bevægende mø-
der 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 un-
der 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 por-
træt af Iran, end hvad vi kender fra tv-re-
portager, og Jafar Panahi har stadig for-
bud mod at lave film i Iran. lg.

Ma ria Nieves Riego og Juan Carlos Copes i Vores sidste tango, udl. Miracle Film
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[81] TESTAMENT OF YOUTH
Storbritannien 2014
Instr: James Kent Manus: Vera Brittain, 
Juliette Towhidi efter førstnævntes bog 
af samme navn (1933) Medv: Alicia Vikan-
der, 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 Før ste 
Verdenskrig.

Det er der blevet en nydelig, men ked-
sommelig film ud af. Vera Brittain (Vikan-
der), bliver en fremtrædende pacifist efter 
Første Verdenskrig, hvor hende kæreste 
og to brødre er faldet, og hvor hun selv 
har gjort tjeneste som sygeplejerske un-
der barske forhold bag fronten.  pj.

[82] THE BIG SHORT
USA 2015
Instr. og manus: Adam McKay Medv: 
Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gos-
ling, Finn Wittrock Længde: 130 Prem: 
28.1.2016 Format: bd, dvd Udl: UIP

I 00’erne, da ejendomsmarkedet buldre-
de frem og Wall Street festede med cham-
pagne, var der enkelte outsidere, der ikke 
troede på, at træerne kunne vok se ind i 
himlen. De spillede mod banker ne, 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 dyna-
mik. Med The Big Short har Adam McKay 
skabt en film, der er underholdende, tan-
kevækkende og fortalt i et hæsblæsen-
de 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 Salga-
do, Wim Wenders Længde: 110 Prem: 
21/5 2015 Format: DCP, dvd Udl: Filmba-
zar

I Wim Wenders doku-portræt af fotogra-
fen Sebastião Salgado beskrives gennem 
interviews med ham selv og hans familie-
medlemmer, hvad der fik ham til at skip-
pe en lovende karriere som økonom til 
fordel for at skyde billeder af menneske-
lig destruktivitet. Portrættet forklarer 
og så, med Salgados egne billeder som 
be læg, hvorfor han paralyseret af det, 
kame raet har set i Rwanda, ikke længe-
re doku menterer jordens og menneskers 
ødelæggelse, men i stedet efter en lang, 
lang pause begynder at fotografere end-
nu fungerende økosystemer i fjerne eg-
ne. Som altid er Wenders film også per-
sonlige statements med politiske og mo-
ralske 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 du er 
ikke til andet end at smides ud og tram pes 
ned af mennesker.” Som altid er Wim Wen-
ders garant for en anderledes, incite rende 
og vedkommende filmoplevelse. aj.

[84] THE WOLFPACK
USA 2015
Instr: Crystal Moselle Medv: Bhagavan 
Angulo, Govinda Angulo, Naryana Angu-
lo, Mukunda Angulo, Krsna Angulo, Jaga-
disa Angulo, Narayana Angulo, Oscar An-
gulo 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 nog-
le få gange om året. De kender ikke til ver-
den udenfor, men er opvokset med film, 
som væsentligste stimulans. Derfor leger 
de og spiller scener fra deres ynd lingsfilm 
bl.a. Tarantinos Reservoir Dogs udklædt i 
hjemmelavede kostumer og med primiti-
ve rekvisitter. De er fantasiful de og opfind-
somme og fulde af liv og hu mør. 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 lej ligheden, og de går 
nu rundt i gaderne som the Wolfpack. 
Her møder de instruk tøren Crystal Mosel-
le, som får lov til at la ve en dokumentar-
film om dem. Hun gen skaber deres barn-
dom og interviewer og så 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 for-
nøjelse at se. Vi er vidner til et slags socialt 
eksperiment, som ikke er gået helt galt – 
takket være filmkunsten og fantasien. lg.

Tales of Tales, udl. Camera Film
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[85] TIMBUKTU
Frankrig 2014
Instr: Abderrahmane Sissako Manus: Ab-
derrahmane Sissako, Kessen Tall Medv: 
Ibrahim Ahmed, Abel Jafri, Toulou Kiki, 
Layla Walet Mohamed Længde: 97 Prem: 
30/4 2015 Format: DCP Udl: Ca mera Film

I 2012 besatte militante jihadister byen 
Timbuktu i Mali og indførte Sharia-lovgiv-
ning, som bl.a. forbyder, fodbold, høj mu-
sik og samkvem med personer af det mod-
satte køn, som man ikke er i familie med. 
Instruktøren Abderrahmane Sissa ko, der 
selv er vokset op i Mali, har valgt en poetisk 
vinkel til at fortælle om ab surditeterne 
og paradokserne i livet for de mennesker, 
som enten er magthaver ne eller de un-
dertvungne i et sådant sy stem. Vi møder 
en række mennesker i si tuationer, 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 si tuationer. Der er in-
gen forklaring på, hvorfor nogen vælger 
hellig krig som livs form, kun at de hellige 
krigere nok er for virrede sjæle, der ikke 
ved, hvad de gør. Vi er midt i den hellige 
krig i det storslåede og pulserende land-
skab sammen med ægte mennesker. Det 
er en filmisk bedrift. lg.

[86] TRUMBO
USA2015
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), spil-
let blændende af Cranston, Hollywoods 
mest populære manuskriptforfatter – lige 
indtil han sammen med andre prominen-
te filmfolk smides i fængsel og bliver sort-
listet for sin politiske overbevisning. Den 
magtfulde sladderklummeskribent Hed-
da Hopper (Mirren) er bannerfører i den 
heksejagt, der kulminerer med afhø-
ringerne ved Komiteen for uamerikansk 
virksomhed.

Trumbo er en moralsk og politisk oprø-
rende og samtidig ret morsom beretning 
om et kapitel i Hollywoods historie. I 1947 
blev han indstævnet for Senatets komité 
for afdækning af uamerikansk virksom-
hed. Under påberåbelse af forfatningens 
ret til tankefrihed nægtede han og resten 
af de indkaldte, The Hollywood 10, at sva-
re på, om de ”var eller havde været med-
lem af kommunistpartiet”. Trumbo havde 
fra 1943 været medlem af kommunist-
partiet. Trumbo giver et indblik i drømme-
fabrikken 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 Prinses
sen holder fridag (1953) med Audrey Hep-
burn 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, Lou-
is Hofmann, Joel Basman Længde: 96 
Prem: 3/12 2015 Format: DCP Udl: Nor-
disk Film

Under krigen lagde tyske soldater over 
200 millioner landminer i sandet ved den 
jyske vestkyst, da man ønskede at forhin-
dre en allieret landsætning af tropper. Da 
krigen var slut i 1945, skulle minerne fjer-
nes, og derfor blev 2000 krigsfanger sendt 
til Danmark for at udføre arbejdet. I den-
ne tredje spillefilm af Martin Zandv liet føl-
ger vi en lille gruppe af disse fanger under 
ledelse af sergent Carl Leopold Rasmus-
sen – fremragende spillet af Ro land Møl-
ler – 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 un ge tyske dren-
ge, som de umennesker, han mener, de er. 
Han er optaget af hævn og retfærdighed – 
men filmens store styr ke består i den grad-
vise 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. Fil men er på én gang båret 
af autencitet – der er jo tale om historisk 
virkelighed – men samtidig bliver den fil-
misk en ry stende og spændingspræget 
film om kri gens umenneskelighed. Man 
kommer til at engagere sig i de unge, ja 
uskyldige ty ske soldaters liv og skæbne 
og forstår in stinktivt det helt absurde i 
at ”hade fjen den”. Filmen er fotograferet 
blændende og stilsikkert af Camilla Hjelm 
Knudsen, og hver eneste scene virker per-
fekt. 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, Mas-
simo Gaudioso Medv: Laia Costa, Frede-
rick 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 fi-
re unge, anderledes og småkriminelle ty-
ske fyre, charmeres af især den ene og lok-
kes til at være chauffør på et bankrø veri. 
Så simpelt og måske ikke særligt ori ginalt 
er plottet i Sebastian Schippers spæn-
dingsfilm Victoria, men filmens sco op er 
ikke historien, men det, at den er op taget 
i ét langt take uden klip om natten i Ber-
lins gader. Planlægningen af denne realti-
me-fortælling må have været et ma reridt, 
men filmen er utrolig vellykket. Det sjæld-
ne dramaturgiske greb skaber en særlig 
ægthed, intensitet og nerve i fil men, der 
gennem fine skuespilpræstatio ner og en 
stærk persontegning overbevi sende for-
klarer såvel de unge mænds særlige sam-
menhold som outsideren Victorias moti-
ver 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 spid ser til, og vi fast-
holdes i spænding under vejs, usikre på, 
hvad daggryet bringer. Absolut sevær-
dig. aj.

[89] VIOLETTE
Frankrig 2013
Instr: Martin Provost Manus: Martin Pro-
vost, Marc Abdelnour, René de Ceccatty 
Medv: Emmanuelle Devos, Sandrine Ki-
berlain, Olivier Gourmet, Catherine Hie-
gel Længde: 140 Prem: 16/7 2015 For-
mat: DCP Udl: Camera Film

Violette Leduc (1907-1972) fødtes uden 
for ægteskab. Fattig og følelsesmæssigt 
underernæret møder hun op hos Simone 
de Beauvoir (Ki berlain) i efterkrigstidens 
Saint-Ger main-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 overbevis-
ning om, at hun holder en enestående for-
fatters skæbne i sine hænder.

Violette er et biografisk drama og en 
meget litterær film, som instruktøren har 
opdelt i syv kapitler. Den starter i slutnin-
gen 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 utilfreds-
stillet begær – fysisk som psykisk. På Si-
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 klarsy-
net, at hun iagttager andre gennem sig 
selv som linse. Filmen er mere interes sant 
end vedkommende, nok er den et tidsbil-
lede, men desværre også mere en kuriøs 
historie end en psykologisk analy se. 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: Ma-
ria Nieves Riego, Juan Carlos Copes Læng-
de: 85 Prem: 7/4 2016 Format: DCP Udl: 
Miracle Film

Vores sidste tango er historien om det mest 
kendte par i tangoens historie, María Nie-
ves Rego og Juan Carlos Copes. María Nie-
ves Rego (81) and Juan Carlos Copes (84) 
mødte hinanden, da de var 14 og 17 år 
gamle. Ingen har formet tango-dansen 
som dem. De dansede sammen i næsten 
50 år, de elskede hinanden – og de hade-
de hinanden. En dag skiltes de ad for be-
standigt 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 dramati-
ske øjeblikke fra Juan og Marías liv til fan-
tastiske tango-koreografier. En rejse ind i 
selve tangoens hjerte.
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Vores sidste tango er en storslået og 
medrivende film, fantastisk flot fotogra-
feret. Filmen indeholder historiske opta-
gelser, aktuelle interviews og flotte isce-
nesatte danseoptrin. Den tyske filmin-
struktør 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, Mauri-
cio Issac, Joel Isaac Figueroa, Martha Clau-
dia Moreno Længde: 104 Prem: 18/2 
2016 Format: DCP Udl: Off-Kino

Federico Sanchez (Luis Luca Ortega) er 
ik ke bare tyk, han er overvægtig på den 
må de, 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 bli-
ver han venner med en ung mand, Paulo 
(Figueroa), som han møder i en fotofor-
retning, og fotografering bliver herefter 
en vigtig del i Federicos liv ligesom ven-
skabet med Paulo og med svogeren Ra-
mon (Isaac) også er det. Det er instruk-
tørens 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 kom-
mer vi ikke rigtig ind bag personen og fil-
men bliver derved ikke nærværende og 
karaktererne skildres en anelse enfoldige. 
Musikken er komponeret af hovedrolle-
indehaver Luis Luca Ortega.

Dette er importørens Off-Kinos anden 
film der er hjemtaget til Danmark. Den 
estiske Crosswind var den første de im-
porterede 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: Scan box

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 un ge 
hipsterpar Jamie og Darby, som får den til 
at blive ”ung med de unge.” In struktøren 
Noah Baunbach, der lavede hittet Frances 
Ha har det ligesom Woody Allen med at 
portrættere mennesker fra New York. Fil-
men er en blanding af realis me og fortæl-
ler også med afstandtagen de humor om 
både de lidt ældre og de unges menne-
skers forsøg på ”at finde sig selv”. Der spil-
les af Ben Stiller som Josh – måske lidt vel 
kliché fyldt og meget røren de og charme-
rende af Naomi Watts som Cornelia. Der er 
både underholdning og alvor og forsøg 
på erkendelse i filmen – men den har alt-
så ikke Woody Allens ele gante og vittige 
charme. lg.

[93] WILD TALES
RELATOS SALVAJES. Argentina 2014
Instr. og manus: Damián Szifrón Medv: 
Liliana Ackerman, Luis Manuel Altamira-
no 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 den-
ne mand er faktisk ombord, og hvad mon 
der så sker? Det er blot optak ten til en af 
de seks vilde historier, som an tologifilmen 
Wild Tales fortæller. Alle for tællingerne 
handler om hævn – på den ene eller den 
anden måde møder vi men nesker, der har 
fået nok, og på hver deres irrationelle el-
ler 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 ru bricere. Den 
minder om den spanske filmskaber Buñel 
i sin groteske og hu moristiske surrealisti-
ske 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 alle-
rede blevet en kult film, som man både kan 
græde, væmmes over og grine af. lg.

[94] YOUTH
Italien 2015
Instr. og manus: Paolo 
Sorrentino Medv: Mi-
chael Caine, Harvey 
Keitel, Rachel Weisz, Paul 
Dano, Jane Fonda Læng-
de: 118 Prem: 14/1 2016 
Format: DCP, bd, dvd 
Udl: Scanbox

På et luksus wellnes-
shotel i de schweizi-
ske alper tilbringer de 
to snart 80-årige ven-
ner – komponisten og 
dirigenten Fred og film-
instruktøren Mick en 
efter tænksomhedens 
tid sammen. Fred synes 
at være ganske færdig 
med karrieren og afslår 
at komme og dirigere sit 

værk Simp le Songs for dronning Elizabeth. 
Mick ar bejder sammen med et hold af un-
ge film magere på et sidste værk, der skal 
være hans såkaldte testamente. På hotel-
let møder vi andre skikkelser, der hver på 
de res måde bidrager til at variere og nuan-
cere spillet om, hvad der egentlig er vig-
tigt i livet. Der er Freds forladte datter og 
assistent, en yngre skuespiller, der kæm-
per med et image fra en tidligere døds-
syg rolle, Miss Universe, Maradona – vir-
kelig fed og færdig – samt en umælende 
mas søse og mange andre. Billedsiden er 
smuk og selvom der tales meget i filmen 

– ja der tales både banalt og dybt om li-
vets mening – er det de enkelte tableau-
er, man husker. Fred dirigerende på alpe-
skråningen til koklokkernes klang, og de 
to gamle venners blikke, da Miss Univer-
se splittenøgen træder ned i bassinet. Fil-
men 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 for-
midabelt. lg.

Michael Caine og Harvey Keitel i Youth, udl. Scanbox
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41SHADOWS
Wildersgade 32
1408 København K
Tlf. 3049 0071
ps@41shadows.dk

ANGEL FILMS
Blomstervænget 52
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 7070 2270
mikkel@angelfilms.dk

CAMERA FILM
Mikkel Bryggers Gade 8
1460 København K
Tlf. 3313 6112
booking@camerafilm.dk

DOXBIO DOKUMENTAR-
FILMDISTRIBUTION

Tagensvej 85F
2200 København N
Tlf. 39 99 20 64
info@doxbio.dk
nina.nj@doxbio.dk

FILMBAZAR
Ved Trine Hauerslev,
Østerbrogade 109
2100 København Ø
Tlf. 2927 0224.
trine@filmbazar.dk

FILMCOMPAGNIET - SF STUDIOS, 
TWENTIETH CENTURY FOX OG 
WARNER BROS.

Wildersgade 8
1408 København K
Tlf. 7026 7626
biotal@sfstudios.dk
cm@sfstudios.dk

MIRACLE FILM
Dronningens Tværgade 44, 4 mf. 
1302 København K
Tlf. 3314 7602
jes@miraclefilm.dk

NORDISK FILMS DISTRIBUTION 
Mosedalvej 14-16
2500 Valby
Tlf. 3618 8200
betina.bodin@nordiskfilm.com

OFF-KINO
c/o Wolf/Pardon,
Prins Jørgens Gade 14A, 1. th.
2200 København N
Tlf. 2392 1982
info@off-kino.dk

REEL PICTURES
c/o Empire Bio
Guldbergsgade 29 F
2200 Københav N
Tlf. 2276 0317
henrik@reelpictures.dk

REGNER GRASTEN 
FILMUDLEJNING A/S

Lykkevej 8
2920 Charlottenlund
Tlf. 3963 4424 / 2163 7094
tove@grasten.com

SCANBOX FILM DISTRIBUTION
Magstræde 10A, st. th.
1204 København K
Tlf. 7022 6202
biotal@scanbox.com

UNITED INTERNATIONAL 
PICTURES (UIP)

Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C
Tlf. 3331 2330
liselotte_schwartz@uip.com

WALT DISNEY
Østergade 26 A, 3 sal
1100 København K
Tlf. 3373 2274
tine.ernst@disney.com

ØST FOR PARADIS
Paradisgade 7
8000 Århus C. 
Tlf. 8611 6444
kontor@paradisbio.dk

DET DANSKE FILMINSTITUT
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3400
Åbningstid: Reception
Mandag-fredag: kl. 9.00 – 16.00
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk

CINEMATEKET
Billetsalg: 
Mandag: lukket
Tirsdag-onsdag: 14.00 – 12.00
Torsdag-fredag: 9.30 – 22.00
Lørdag: 9.30 – 22.00
Søndag: 12.00 – 19.30
Gothersgade 55
1123 København K
Billetsalg tlf. 3374 3412
www.cinematek.dk
Billetter skal afhentes senest  
45 min. før forestillingens start.  
Der kan dog være undtagelser 
ved særlige arrangementer.

FILMDATABASEN
Gothersgade 55, 2
1123 København K
filmdatabasen@dfi.dk

FILMVÆRKSTEDET
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3480
filmworkshop@dfi.dk

BIBLIOTEK & VIDEOTEK
Åbningstider: 
Mandag lukket
Tirsdag: 12.00 – 19.00
Onsdag–torsdag: 12.00 – 117.00
Fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55,1
1123 København K
Tlf. 3374 3590
bibliotek@dfi.dk

BILLED – & PLAKATARKIV
Åbningstider: 
Mandag: Lukket
Tirsdag: 12.00-19.00
Onsdag–torsdag: 12.00 – 17.00
Fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55, 1
1123 København K
Tlf. 3374 3592
billedarkiv@dfi.dk

FILM- & BOGHANDEL
Åbningstider: 
Mandag: 9:30 – 15:30
Tirsdag-fredag: 9.30 – 22.00
Lørdag: 12.00 – 22.00
Søndag: 12.00 – 19.30
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3421
bookshop@dfi.dk
www.eshop.dfi.dk

VIDEOTEK
Åbningstider: 
Mandag: lukket
Tirsdag + torsdag : 12.00 – 19.00 
Onsdag + fredag: 12.00 – 16.00
Gothersgade 55, 1
1123 København K
videotek@dfi.dk

EKKO
Filmmagasinet Ekko
Carit Etlars Vej 3
1814 Frederiksberg
Tlf. 8838 9299.
Abonnement & administration, 
Henrik Mølgaard,
www.ekkofilm.dk
Ekko er et magasin om film og 
medier. Ekko udkommer fem  
gange om året.




