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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 
vigtigste credits. ”Længde” angiver filmens spilletid i minutter. ”Premiere” angiver 
datoen for filmens første offentlige forevisning i Danmark, hvor der ses bort fra snigpre-
mierer o.l. Alle film har formatet DCP. Hvis filmklubben har brug for at vide, om filmen 
kan lejes i blu-ray eller DVD, bedes man selv kontakte udlejeren.

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 Ruth Krog (RK)
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[1] 120 SLAG I MINUTTET
Frankrig 2017
Instr: Robin Campillo Manus: Robin 
Campillo og Philippe Mangeaut Medvk: 
Nahuel Perz Biscayart, Arnaud Valois og 
Adele Haenel Længde: 143 min. Prem: 
8.3.2018 Udlej: Camera Film. 

Filmen er et portræt af den parisiske 
AIDS-interessegruppe Act Up i starten af 
1990erne. Hovedpersonerne toner grad-
vist frem under de episoder, som er vores 
indgang til historien. Filmens hovedper-
son, den karismatiske Sean, opholder sig i 
begyndelsen mest som iagttager i fortæl-
lingens periferi; først da han reagerer im-
pulsivt på en provokation, kommer han 
klart i fokus. Hvor filmens første del ind-
fanger et samfund og en politisk bevægel-
se, tager anden del en mere intim drejning 
til kærlighed i skyggen af AIDS. Filmen be-
handler sygdommen med respekt og la-
der aldrig et offer være defineret alene ud 
fra den. Slutbilledet af et dansegulv un-
derstreger, at selv omgivet af venner står 
hver af disse personer alene i sin kamp. Det 
er en film om sammenhold, livet, døden, 
venskaber og kærlighed afspejlet i det 
dunkende soundtrack, der banker afsted 
med titlens 120 hjerteslag i minuttet.  PÆ

[2] A CIAMBRA- ET HJØRNE  
AF ITALIEN
Italien, Brasilien, Tyskland, Frankrig, Sve-
rige, USA 2017
Instr: Jonas Campagnino Manus: Jonas 
Campagnino Medvk: Pio Amato, Kou-
dous Seihon, Damiano Amato Længde: 
118 min Prem: 12.7.2018 Udlej: Angel 
Films.

Titlen betyder “I form” og har undertitlen 
“et hjørne af Italien”, hvilket står for regio-
nen Calabrien. Filmen følger den 14-åri-
ge Pio netop, som han er ved at tage form 
som (næsten) voksen. Men han er roma, 
og gennem hans blik oplever man dag-
ligdagen, som den er for dem, der officielt 
ikke findes i det land, hvor de bor. Alt dre-
jer sig om overlevelse, så det gælder om 
at blive voksen i en fart. Men før alt andet 
kommer den talstærke familie, hvis patri-
ark, bedstefaderen, belærer Pio: ”Det er 
os imod hele verden. Glem det aldrig!” så 
da storebroderen havner i fængsel, må 
Pio tage ansvaret for familiens overlevel-
se og kastes ud i en tilværelse, hvor kri-
minalitet ikke er et valg, men en nødven-
dighed. Der er en stærk coming-of-age 
skildring i billederne af det hæsblæsende 
unge roma-liv med dets desperate jagt 
efter penge og anerkendelse, men des-
værre må filmens historie kæmpe for at 
holde sammen på sig selv, og dens plot 
føles egentlig ret unødvendigt for dens 
budskab.  PÆ

[3] ÁGA
Bulgarien, Tyskland, Frankrig 2018
Instr: Milko Lazarof Manus: Milko La-
zarof og Simeon Ventsislavov Medvk: 
Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova og 
Sergei Egorov Længde: 96 min. Prem: 
20.12.2018 Udlej: Reel Pictures.

Filmens instruktør er bulgarsk og dens fi-
nansiering tysk og fransk, men den føles 
på alle måder rundet af den oprindelige 
sibiriske kultur, hvori den foregår. De to 
hovedpersoner er et gammelt par af eg-
nens oprindelige befolkning, der holder 

deres folks traditioner i hævd. De bor i en 
såkaldt yurt (et rundt telt), og dagenes og 
årstidernes rytme har været den samme i 
mange år, men manden Nanook har lagt 
mærke til, at tøvejret kommer tidligere, og 
at der er mindre vildt at jage; tingene er 
ikke længere som de var engang. En ung 
mand kommer på besøg og bringer nyt 
om deres datter Ága, som forlod dem efter 
et skænderi og nu arbejder i en diamant-
mine i regionen, altså i en anden kultur. De 
enes om at besøge hende. Historien folder 
sig blidt ud med en eftertænksom, men 
aldrig kedelig rytme, og begge hovedrol-
leindehavere yder formidable præstatio-
ner. Det er en meget stille, men ligetil og 
lettilgængelig fortælling om sorg og for-
soning.   PÆ

[4] ALT FOR KÆRLIGHEDEN
Frankrig 2018
Instr: Franch Dubose Manus: ? Medvk: 
Franch Dubose, Alexandra Lamy, Caro-
line Anglade Længde: 107 min Prem: 
25.10.2018 Udlej: Another World Enter-
tainment.

Den 49-årige Jocelyn er charmerende og 
succesrig, men også et dumt svin. En dag 
foregiver han at være lammet og bundet 
til en kørestol i et forsøg på at forføre en 
kvinde, men da han uventet forelsker sig 
i kvindens søster, der faktisk sidder i køre-
stol, er han i problemer, for hvordan skal 
han forklare hende, at han har løjet sig til 
et fysisk handicap? Filmen er frem for alt 
båret af en befriende politisk ukorrekt hu-
mor. Når man ser den, vil ens tanker fø-
res hen til en anden fransk film om et han-
dicappet individ, som får en følgesvend: 

Ága, udlej. Reel Pictures
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”De urørlige” fra 2012, men sammenlignet 
med denne stilfulde og seriøse film, for-
falder ”Alt for kærligheden ” til klichéer og 
banal komik. Skuespillerne gør, hvad de 
skal, og man griner godt undervejs, men 
når alt kommer til alt, er det en middelmå-
dige bagatel.  PÆ

[5] ALT FOR MIN SØN
Frankrig 2017
Instr: Xavier Legrand Manus: Xavier Le-
grand Medvk: Léa Drucker, Denis Meno-
chet, Thomas Gloria og Mathilde Auneve-
ux Længde: 93 min Prem: 3.5.2018 Udlej: 
Filmbazar.

I statsforvaltningen mødes et par efter 
en bitter skilsmisse. Hun kræver fuld for-
ældremyndighed over deres søn, han en 
7/7 ordning. Bevæbnet med advokater og 
vidneudsagn maler de to vidt forskellige 
billeder af deres samliv, og som publikum 
har man kun deres ord og deres handlin-
ger på lærredet at forholde sig til. Men 
lidt efter lidt forsvinder ordene om søn-
nen ud af retslokalet, og striden handler 
nu kun om de to, om had, ikke om frugten 
af det, der engang var kærlighed. Faderen 
tilkendes samkvem hver anden weekend, 
og dermed skifter filmen til en slags stille 
psykologisk thriller, et ondt eventyr om en 
mand, som elsker sit barn og sin hustru, 
men er for brutaliseret af sin jalousi til at 
kunne reagere andet end destruktivt på 
deres frygt for ham. Det er en stram, knu-
gende film om ondskab, der træder i kær-
lighedens sted. PÆ

[6] A QUIET PLACE
USA 2018
Instr: John Krasinski Manus: Bryan Woods, 
Scott Bock og John Kasinski Medvk: John 
Kasinski, Emily Blunt, Noah Jupe og Mil-
licent Simmonds Længde: 90 min  Prem: 
5.4.2018 Udlej: UIP.

John Krasinski debuterer som gyserin-
struktør og spiller selv familiefaderen 
i denne film om særprægede monstre, 
der reagerer på støj og tvinger den lille 
familie, som har overlevet deres hærgen, 
til at bevæge sig tavst og på listefødder 
på den øde beliggende gård, de skjuler 
sig på. Børn og voksne må kommunikere 
med tegnsprog og fagter, og da den gra-
vide mor går i fødsel, fortætter dramaet. 
Selve konceptet er måske ikke det mest 
plausible og set før, fx i ’Hush’, men de 
eminente skuespillere, Emily Blunt, Mil-
licent Simmonds og Krasinski selv, age-
rer overbevisende, filmen leverer sin hi-
storie med en stadigt stigende intensi-
tet, og man kan ikke undgå at blive revet 
med af monster-spændingen i A Quiet 
Place.  AJ

[7] A STAR IS BORN
USA 2018
Instr: Bradley Cooper Manus: Eric Roth, 
Bradley Cooper og Will Fetters Medvk: 
Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott 
Længde: 136 min Prem: 6.12.2018 Udlej: 
Warner Bros.

Filmens handling kan kort opsummeres 
således: Aldrende alkoholiseret country-
rock stjerne møder ungt talent. De forel-
sker sig, og han hjælper hende til at blive 
en stjerne, som snart er større end ham. 
Den ene på vej ned, den anden på vej op. 
Det går ikke, og til sidst ofrer han sig, for at 
hun kan få sin frihed. Det er både banalt, 
enkelt, romantisk, tårepersende og melo-
dramatisk, og det er jo set før i hele tre tid-
ligere indspilninger af historien. Men man 
kan se filmen for Bradley Coopers og Lady 
Gagas præstationer, han som den falmen-
de stjerne Jack og hun som den unge Al-
ly, der både er helt almindelig og så selv-
følgelig også noget ganske særligt. Man 
tror på deres forelskelse og fælder da og-
så nok en tåre til sidst. De to bærer filmen 
sammen med musikken. Som tilskuer er 
man til stadionrockkoncert, og musikken 
glider iørefaldende ned som i en musical. 
Det er jo en sand Hollywood film, så man 
efterspørger ikke virkelighed eller realis-
me – for vi er jo på tur hos drømmefabrik-
ken. LG

[8] AURORE 50 SOMRE
Frankrig 2017
Instr: Blandine Lenoir Manus: Blandine 
Lenoir, Jean-Luc Gaget Medvk: Agnés 
Jaoui, Thibault Montalembert, Pascale 
Arbillot Længde: 89 min Prem: 4.10.2018 
Udlej: 41 Shadows.

Aurore er i sit livs krise – hun er i over-
gangsalderen, har forladt sin mand, mi-
stet sit arbejde, har ingen penge og skal 
være bedstemor! Men netop, som det ser 
sortest ud, træffer hun en ungdomskære-
ste og voila, så er det jo blot at gribe da-
gen! Agnès Jaouis film hører til i den me-
re letbenede dramakomedie-genre, som 
fransk film har haft succes med i de sene-
re år, tænk fx på De Urørlige. Jaoui spiller 
selv hovedrollen og gør det godt, når hun 
viser Aurore som en helt almindelig kvin-
de, der pludselig er nået til en skillevej og 
midt i et følelsesmæssigt kaos må hånd-
tere uforudsete udfordringer. Der er dog 
måde med dybden i plottet, og filmen er 
ret beset en temmelig forudsigelig feel-
good-film af den slags, som også ameri-
kanerne er gode til. AJ

[9] BARE JULIET
USA 2018
Instr: Jesse Peretz Manus: Evgenia Peretz 
og Jim Taylor Medvk: Rose Byrne, Ethan 
Hawke og Chris O`Dowd Længde: 105 
min Prem: 20.9.2018 Udlej: Scanbox.

Filmen bygger på en roman af britiske 
Nick Hornby, ligesom en lignende film 
High Fidelity var baseret på en roman af 
ham. Vi møder Annie og Duncan, som har 
dannet par i mere end 15 år. Hun er træt 
af Duncans passion for en indie-sanger 
Tucker Crowe, som havde sin storheds-
tid i 1990erne. Duncan har skabt et fan-
internetsite, som han nørdet lever med. 
Annie er mere end træt af det, og da hun 
en dag hører en demo af det gamle hit Ju-
liet Naked skriver hun en bidende kritik af 
nummeret. Og gæt hvem der svarer? Det 

gør såmænd Tucker Crowe selv, som gi-
ver hende ret. Så starter en e-mail-korre-
spondance og de må altså også mødes. 
Hvordan det spænder af, skal ikke røbes 
her. Men der er virkelig tale om et møde 
med en sød og pæn engelsk kvinde i slut-
ningen af 30erne og en afdanket musiker 
med rod i privatlivet. Adskillige ekskoner 
og et hav af børn, som han aldrig har ta-
get sig af. Ansvarlighed møder uansvar-
lighed. Hvordan det udvikler sig, må man 
selv se.  Det er en charmerende romantisk 
komedie, som udmærker sig ved, at karak-
terer og miljø er værd at stifte bekendt-
skab med – og så er Ethan Hawke altså vir-
kelig god som den afdankede indiemusi-
ker. Det er ikke nogen dyb film, men man 
er godt underholdt og går smilende ud af 
biografen. LG

[10] BEAST
Storbritannien 2017
Instr: Michael Pearce Manus: Michael 
Pearce Medvk: Johnny Flynn, Jessie Buck-
ley og Geraldine James Længde: 107 min 
Prem: 26.7.2018 Udlej: Angel Films.

Den 27-årige Moll bor sammen med sin 
velhavende og konservative familie på 
Kanaløen Jersey. Hun holdes på mange 
måder i et jerngreb af sin iskolde og ma-
nipulerende mor. Hvorfor? Det må gå galt! 
Det gør det også, da hun møder den smuk-
ke og mystiske Pascal, der både er omstrej-
fende krybskytte og på enhver måde vild 
og utilpasset. De indleder et vildt eksplo-
sivt forhold, der minder om Heathcliffs og 
Catherines forhold i romanen Stormfulde 
Højder. Men filmen er ikke en kærligheds-
historie, hvor vi kommer ind i kærlighe-
dens væsen, nej filmen handler også om, 
hvad der får mennesker til at handle, som 
de gør. Filmen er nemlig også i sin genre 
en thriller, ja faktisk en gyser. På den lille ø 
er der nemlig i løbet af de seneste år fun-
det ligene af flere teenagepiger. Mistan-
ken rettes selvfølgelig mod Pascal, men 
så enkelt er det ikke. Filmen hedder jo 
Beast, og den afdækker på foruroligende 
og fremragende vis de flydende grænser, 
der er mellem lys og mærke, det normale 
og det afvigende, uskyld og skyld, offer og 
bøddel. Skuespillet er intenst og helt over-
bevisende, og fotograferingen understre-
ger på sublim vis tematikken. Vi må hele 
tiden stille spørgsmålet: hvem eller hvad 
er Beast? Se filmen og find dit Beast! LG  

[11] BEAUTIFUL BOY
USA 2018
Instr: Felix van Groeningen Manus: Luke 
Davies, Felix van Groeningen Medvk: 
Steve Carell, Timothée Chalamet, Mau-
ra Tierney Længde: 120 min Prem: 
17.1.2019 Udlej: Scanbox. 

Filmen er baseret på to autentiske histori-
er og bøger. En søns fortælling om sit mis-
brug og afhængighed af stoffet metamfe-
tamin og en fars fortælling om sin kamp 
for at få sønnen ud af misbruget. På man-
ge måde er det en meget smuk film, både 
billedmæssigt og på grund af den måde, 
den er fortalt på. Filmen springer frem og 
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tilbage i tid, så man får indtryk af Nics barn-
dom sammen med faderen Steve. Der er 
dog ingen egentlig forklaring på misbru-
get. Det nævnes blot, at Nic tager stoffer 
som en flugt fra det sorte hul i hans indre. 
Man skal se filmens for den unge smukke 
skuespiller Timothée Chalamets præsta-
tion. Filmen deler anmelderne. Nogle sy-
nes, den er for pædagogisk i sit sigte, som 
går ud på at få unge til at lade være med at 
tage stoffer, mens andre synes filmen på 
fremragende vis skildrer både en fars for-
tvivlede kamp og en søns ligeså fortviv-
lende afhængighed.   LG

[12] BEN IS BACK
USA 2018
Instr: Peter Hedges Manus: Peter Hedges 
Medvk: Julia Roberts, Lucas Hedges, 
Courtney B. Vance, Kathryn Newton 
Længde: 103 min Prem: 7.2.2019 Udlej: 
UIP.

Det hele begynder ellers så idyllisk. Vi er 
til julegudstjeneste med krybbespil i kir-
ken. Mor Holly sidder som en anden ma-
donna henført og ser sine børn agere hyr-
der og får. Men da familien kommer hjem 
venter der en overraskelse. Hollys søn Ben, 
der har været på afvænning, er dukket op. 
Familien, bortset fra mor Holly er ikke be-
gejstret, for han har ødelagt adskillige ju-
leaftener før. Der opstilles regler for hans 
adfærd, og han skal være under konstant 
overvågning. Det er jo en film om mis-
brug, men filmen koncentrerer sig mest 
om, hvad en mors grænselæse kærlighed 
kan gøre. Ben har ødelagt meget for andre 
og sig selv i den fortid han har haft i den lil-
le by, og det forsvinder jo ikke med et tryl-

leslag, fordi han har været på afvænning. 
Der er meget delte meninger om filmen. 
Tror man på Julia Roberts som den mor, 
der udtrykker sorg, vrede og håb, men al-
tid kærlighed. Måske – men hun er nu me-
get overflade og Botox. I 2. del af filmen, 
som foregår efter at familien er kommet 
hjem fra kirke og har fundet huset gen-
nemrodet og hunden væk, går der for me-
gen krimithriller i den. Der er jo alligevel en 
smuk morale: ”Det skal nok gå, så længe 
kærligheden er der, og man aldrig giver 
op”.  Alle ved, at det ikke passer. Det ser 
man også i den anden misbrugs film Beau-
tiful Boy, som var langt mere vedkommen-
de og troværdig end denne. LG 

[13] BLACKkKLANSMAN
USA 2018
Instr: Spike Lee Manus: Charlie Wach-
tel, David Rabinowitz, Kevin Willmott og 
Spike Lee Medvk: John David Washing-
ton, Adam Driver, Laura Harrier Længde: 
135 min Prem: 20.9.2018 Udlej: UIP.

Spike Lee’s comeback på filmscenen er 
en antiracistisk spændingskomedie med 
noget så udsædvanligt som en politifilm 
med en sort helt. Helten Ron Stallworth er 
betjent og netop ansat som den første sor-
te af slagsen i Colorado Springs i 1972. Han 
spilles lun, følsom og tør af John David Wa-
shington (søn af Denzel Washington, der 
var Malcom X i Lees film af samme navn). 
Rons opgave bliver at infiltrere De Sorte 
Pantere, og da han bliver kæreste med 
studenterlederen, tager han selv initiativ 
til at infiltrere det lokale Ku Klux Klan for 
at blive medlem. Han får hurtigt kontakt 
over telefonen, men kan jo, som sort, ik-

ke møde op til et personligt møde. Derfor 
får  han hjælp fra sin hvide jødiske kollega 
Flip. Og så starter plottet og forviklingerne 
med at undergrave klanen indefra. De lo-
kale KKK`ere er indebrændte, indædte og 
mere eller mindre begavede, mens deres 
øverste leder David Duke viser sig at væ-
re en dannet og helt anderledes udspe-
kuleret racist. BlacKkKlansman bygger på 
autentiske begivenheder, og Lee har som 
altid en politisk dagsorden.  Således er der 
sidst i filmen direkte henvisninger til nu-
tidens all-right-racister, som samme æk-
le Duke, nu ikke længere tilknyttet KKK, 
er talsman for, og i nogle meget stærke 
scener krydsklippes der mellem eksalte-
rede KKK`ere, der er helt oppe at køre over 
1915-stumfilmen ” En nations fødsel ” og 
Harry Belafonte, der med grusom detal-
jerigdom fortæller om en lynchning, han 
overværede for 50 år siden. En morsom og 
underholdende film, hvis indhold man ik-
ke lige ryster af sig. Filmen vandt juryens 
særpris i Cannes i 2018.  RK

[14] BOHEMIAN RHAPSODY
USA, England 2018
Instr: Brian Singer Manus: Anthony 
McCarten Medvk: Rami Malek, Lucy 
Boynton, Ben Hardy, Aiden Gillen og 
mange andre Længde: 134 min Prem: 
1.11.2018 Udlej: Nordisk Film.

Er man fan af Queen, det legendariske 
rockband med forsangeren Freddie Mer-
cury, er denne film selvfølgelig et must. 
Man bliver revet med af den fede lyd, og 
fans kan da heller ikke få nok af at høre 
de elskede numre. Men filmen prøver 
faktisk ikke at komme ind på eller bagom 

Alt for min søn, udlej. Filmbazar
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den legendariske forsanger Freddie Mer-
curys personlighed. Vi oplever dog i Rami 
Maleks fremragende spil og sang den ka-
risma, som sangeren havde. Vi forstår og-
så godt hans ensomhed og trangen til det 
vilde liv med mænd og sprut og stoffer. 
Filmen er dog bange for at ødelægge bil-
ledet af bøsseikonen, som døde i 1991 af 
en Aids-relateret sygdom. Vi følger også 
gruppens op-og nedture og der er også 
et forsøg på at skildre Freddie Mercurys 
forvandling fra fattig flygtningedreng til 
feteret rockstjerne. Det er en sympatisk 
film, hvor der ingen overraskelser er, men 
man er vældigt godt underholdt i de 134 
minutter filmen varer.    LG  

[15] BOOK CLUB
USA 2018
Instr: Bill Holderman Manus: Bill Hol-
derman og Erin Simms Medvk: Diane 
Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen m.fl 
Længde: 104 min Prem: 9.8.2018 Udlej: 
Nordisk Film.

Seniorlivet har givet stof til flere ganske 
charmerende komedier med stærke skue-
spilkræfter bag roret. Book Club er det se-
neste skud på stammen. Fire ældre kvin-
der har i længere tid haft en bogklub, hvor 
de en gang om måneden mødes og disku-
terer en bog. En dag beslutter de at gøre 
noget nyt og vælger Fifty Shades of Gray. 
Denne læsning får dem til at stille spørgs-
målstegn ved deres eget kærlighedsliv, så 
vi får præsenteret fire forskellige kvinders 
forsøg på at komme til rette med deres fø-
lelser. Resultatet er desværre ujævnt. Der 
er humoristiske øjeblikke, men ofte kam-
mer filmen over i platheder, og det kan væ-
re en trist oplevelse at se fire gode skue-
spillere reduceret til ulidelige teenage tø-
ser. Det er en letfordøjelig film, hvis man 
kan se bort fra skavankerne. PÆ

[16] BREATHE
England 2017
Instr: Andy Serkis Manus: William Nicho-
lson Medvk: Andres Garfield, Claire Foy, 
Tomm Hollander og Hugh Bonneville 
Længde: 118 min Prem: 31.5.2018 Ud-
lej: SF Studios. 

Vi er i 1950ernes England, hvor dejlige Di-
ana møder den flotte atletiske mand Ro-
bin Cavendish. De gifter sig og venter barn 
og tager til Kenya, hvor Robin skal handle 
med te. Men så rammer ulykken. Robin bli-
ver ramt af polio og lammet fra halsen og 
ned. Lægerne giver ham tre måneder at le-
ve i, men den ukuelige og stærke Diana vil 
ikke acceptere lægernes dom. Hun tager 
ham hjem fra hospitalet og får ved venners 
og opfinderes hjælp anbragt Robin i respi-
rator og senere en mobil kørestol, så de kan 
leve videre for hinanden og deres barn. Fil-
men er bygget på en autentisk historie. Det 
er producenten Jonathan Cavendishs hyl-
dest til sine forældre. Filmen er et melo-
drama og hele tiden er der stærke følelser 
på spil, og man må finde lommetørklædet 
frem. Det er dog på trods af plottets for-
udsigelighed og klicherne en opbyggelig 
feel-good film, der handler om at leve i nu-
et, og at det er muligt at overvinde forhin-
dringer på trods af, at det hele ser kulsort 
ud. Der er smukke billeder og mennesker, 
der bare klarer livet med værdighed. Det 
er både rørende og bevægende, hvis man 
altså kan holde det ud. LG 

[17] BURNING
Sydkorea 2018
Instr: Chang-dong Lee Manus: Chang-
dong Lee og Jungmi Oh Medvk: Ah-in 
Yoo, Steven Jeun og Jong-Seo Jun Læng-
de: 148 min Prem: 20.12.2018 Udlej: Ca-
mera Film. 

Burning handler om en generation af un-
ge, der har svært ved at finde mening i 
den moderne verden. Den spirende for-
fatter og enspænder Jong-su møder til-
fældigt en tidligere skolekammerat Hai-
mi.  De indleder et seksuelt forhold, og 
hun beder ham passe sin kat, mens hun 
tager på en rejse til Afrika. Da hun vender 
hjem, er hun i selskab med den flotfyrs-
agtige Ben, der bor ekstravagant og kø-
rer Porche.  Nu ruller så en kærlighedstre-
kant, hvor spændingen intensiveres både 
af Jong-su egne lig i lasten og af Bens lys-
sky affærer. En dag forsvinder Haimi, og 
da Jong-su sætter alt ind for at finde hen-
de, eskaleres mysteriet og filmen slutter 
med 45 minutters åndeløs katten-efter- 
musen jagt mellem Jong-su og Ben. Er der 
en kat ? hvad er det der skal brænde?  og 
hvem er Ben? Filmen bygger på en novel-
le af japaneren Murakami, og indeholder 
mange af hans motiver: ensomme unge, 
katte og mystiske telefonopkald. Derud-
over er filmen fyldt af metaforer: brønden, 
drivhusene, ilden, livets store og lille sult 
osv.  Samtidig er der uforglemmelige po-
etiske sekvenser: bl.a Haemi, der danser 
mod nattehimlen og hendes glæde over 
en solstråle i sin kummerlige lejlighed. 
Burning er instrueret af Koreaneren Lee 
Chang-dong, og han får i denne historie 
fat i filmmediets karakter af skyggespil : 
vi bliver forført af noget, som måske ik-
ke eksisterer. Burning er en lang film – to 
en halv time, men spændende og fængs-
lende, og man forlader biografen i en uro-
vækket tilstand over sammenstødet mel-
lem følelser og ansvar overfor moralsk 
forfald og kynisme.  RK

[18] C ÈST LA VIE!
Frankrig 2017  
Instr: Olivier Nakache og Èric Toledano 
Manus: Olivier Nakache og Èric Toledano 
Medvk: Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rou-
ve og Gilles Lellouche Længde: 117 min  
Prem: 24.5.2018 Udlejer: Another World 
Entertainment.

Der findes en type lystspilfilm, som er bå-
ret af hengivelse til romantik og venskab, 
af en lys grundtone med finurlige finesser, 
fyldt af nostalgi og genkendelsens glæde, 
uelitære men elegante film. Dette eksem-
pel handler om en erfaren, men tempe-
ramentsfuld festarrangør Max, der har èt 
sidste job at klare, før han går på pension: 
et stort bryllup på et lejet barokslot uden-
for Paris, hvortil han har samlet et gigan-
tisk hold af catere og tjenere. Og så ved 
vi godt, hvad der skal ske: alt skal gå galt 
eller i hvert fald true med at gå galt, og 
så reddes i sidste øjeblik. Men netop det 
forudsigelige ved fortællingen får den til 
at føles som en konstruktion: fermt ma-
nuskript – håndværk uden overrumplen-
de varme. Veldrejet, men bedaget under-
holdning. PÆ

[19] CENTAUR
Kirgisistan, Frankrig, Holland, Tyskland 
2017
Instr: Aktan Arym Kubat Manus: Ernest 
Abdyjaparov, Aktan Arym Kubat Medvk: 

Burning, udlej. Camera Film
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Aktan Arym Kubat, Taalakian Abazova, 
Bolot Tentimyshov Længde: 89 min 
Prem: 11.10.2018 Udlej: Øst for Paradis. 

I Aktan Arym Kubats film Centaur, som 
han selv spiller titelrollen i, er vi på landet 
i Kirgisistan. Her bor Centaur med sin døv-
stumme kone og lille søn, som han fortæl-
ler gamle hestelegender til, skønt ægte-
parret frygter, sønnen også er døvstum. 
Centaur flirter også med enken Sharapat, 
der sælger hans yndlingshjemmebrændt 
på torvet, men hans altoverskyggende li-
denskab er heste. Centaur er af den for-
mening, at kirgiserne nedstammer fra 
det mytologiske væsen kentauren, halvt 
menneske, halvt hest, og af og til stjæler 
han den lokale matador Karabays væd-
deløbsheste for at ride dem ud over step-
perne i måneskinnet i, hvad der ligner eks-
tase. Egnens rigtige hestetyv, der er Sha-
rapats elsker og stjæler heste for at sælge 
dem til slagteriet, føler sig kaldet til at læg-
ge en fælde for sin rival. Snart må Centaur 
forsvare sig foran landsbytribunalet, som 
ikke forstår hans motiver, fordi de ikke har 
med penge at gøre. Kubats imponerende 
film fortæller historien om en uddøende 
lokal kultur et sted mellem tradition og 
modernitet, religion og rationalisme, og 
det lykkes ham at knytte de mange tråde, 
filmen spinder, sammen til et storladent, 
tragisk epos. Absolut seværdig.  AJ

[20] CHARMØREN
Danmark, Sverige 2018
Instr: Milad Alami Manus: Ingeborg 
Topsøe og  Milad Alami Medvk: Arda-
lan Esmaili, Soho Rezanejad, Lars Bryg-
mann, Jesper Lohmann og Stine Fischer 
Christensen Længde: 100 min Prem: 
17.5.2018 Udlej: Scanbox. 

Esmail er asylansøger fra Iran, og hans pro-
jekt er at få permanent opholdstilladelse i 
Danmark. Derfor leder han desperat efter 
en kvinde som han kan blive kæreste og 
fast samboende med. Om dagen arbejder 
han sort som flyttemand, men om aftenen 
trækker han i jakkesættet og opsøger kvin-
der på en fin vinbar i det indre København. 
Han møder mange kvinder, der gerne vil 
være sammen med den brunøjede char-
merende mand, men noget fast forhold 
kan han ikke skaffe. En aften møder han 
Sarah – formidabelt spillet af sangerinden 
Soho Rezanejad - som har iranske rødder. 
Hun gennemskuer ham straks, og da han 
forelsker sig i hende, bliver han nu bytte 
og ikke jæger, som han var før. Spillet mel-
lem de to hovedpersoner Esmail og Sarah 
er gnistrende og meget intenst. Men ef-
terhånden som Esmails baggrundshisto-
rie rulles op, bliver det værre. Det kniber 
med et egentligt plot eller en historie i fil-
men. Men filmens portræt af en forvirret, 
skamfuld og desperat mand fanget mel-
lem to kulturer er uafrystelig. Det er en an-
derledes og meget vedkommende dansk 
film, som er ganske sin egen. LG

[21] CHRISTIAN IV - DEN SIDSTE 
REJSE
Danmark 2018

Instr: Kasper Kalle Manus: Trine Ap-
pel og Kasper Kalle Medvk: Baard Owe, 
Karen-Lise Mynster, Rosalinde Mynster 
og Rudi Køhnke Længde: 90 min Prem: 
13.12.2018 Udlej: Reel Pictures.

Vi er i 1648 i en karet, der skal føre den dø-
ende konge fra Hillerød til Rosenborg. Han 
er døende, men han har et regnskab at gø-
re op. I 1615 blev han gift til venstre hånd 
med Kirsten Munk med hvem han i løbet 
af de næste 12 år fik 11 børn. Hun forlod 
ham i 1628 til fordel for en tysk rhingreve. 
Det er kongen aldrig kommet over, ja han 
satte hende i husarrest for at straffe hende. 
Er det nu en historisk film, vi skal se? Både 
ja og nej! Kongen og Kirstine Munk så ikke 
hinanden igen, før han døde, men filmen 
forstiller sig en sidste samtale. Kongen la-
der Kirstine Munk samle op på vejen. Han 
vil have hende til at sige undskyld, så vil 
han sætte hende fri. Hvordan det forløber, 
må man selv se. De 90 minutter, hvor vi be-
finder os i det lukkede karetrum, hvor de 
eneste tilstedeværende personer er den 
unge og gamle konge og den unge og 
gamle Kirsten Munk samt livlægen. Selv-
om Baard Owe spiller fremragende og ser 
rigtig ud af alderdom og bitterhed, og Ka-
ren Lise Mynster og de unge skuespillere 
gør hvad de kan, så bliver der aldrig rig-
tig noget vedkommende drama ud af det. 
De taler og taler – det er jo et kammerspil, 
men det bliver altså meget monotont og 
kedeligt, og undertegnede kunne ikke in-
teressere sig for intrigerne og minderne, 
der trængte sig på. Man følte aldrig noget 
for personerne. Men det er en interessant 
og modig filmdebut Kasper Kalle har la-
vet. Ærgerligt at man aldrig synes det er 
vedkommende. LG

[22] CLIMAX
Frankrig, Belgien, USA 2018
Instr: Caspar Noé Manus: Caspar Noé 
Medvk: Sofia Boutella, Romai Guillermic 
og Souheila Yacoub Længde: 97 min 
Prem: 8.11.2018 Udlej: Another World 
Entertainment.

Hvis man som jeg i 2002 så Caspar Noés 
berømte og berygtede voldtægtsfilm Ir-
reversible og både væmmedes og ikke 
ville se, så skal man ikke se Climax. Syn-
opsen lyder ellers interessant: I midten af 
1990erne samles 20 dansere i en trænings 
camp på en nedlagt kostskole midt ude i 
skoven. Efter endt træning mødes de om-
kring sangria bowlen – tror de! Det er ik-
ke en fest, de deltager i, men et mareridt. 
De er nemlig blevet ”drugged”, da nogen 
har hældt LSD i bowlen. Hvad der sker, ser 
man altså i filmen, som nogen kalder en 
kompromisløs visuelt udfordrende skil-
dring af Sodoma og Gomorra. Først i fil-
men præsenteres de smukke dansere, så 
ser man dem øve deres vanskelige perfor-
mance, og så går det ellers løs. Filmens ho-
vedperson er dansekollektivet, men den 
interesserer sig ikke for enkeltpersoner 
– den vil vise et rituelt civilisationssam-
menbrud. Alle er totalt impulsstyrede, sex 
bliver uhæmmet, ikke bare grænseover-
skridende og voldelig – det er en verita-
bel dødedans, man er vidne til. Nogle be-
undrer Noés stil og kompromisløse brug/
udnyttelse af menneskers mørke kræfter. 
Kan en film som denne vise en noget om 
de kræfter, der dybest set lurer i alle men-
nesker? Hvis man har mod på det, så se 
Climax – jeg har fået nok. Måske er det 
denne virkning hos tilskueren Noé gerne 
vil opnå! LG  

Centaur, udlej. Øst for Paradis
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[23] COLD WAR
Polen, Frankrig, England 2018
Instr: Pawel Pawlikowski Manus: Pawel-
likowski og Janusz Glowaci Medvk: Jonna 
Kulig, Tomasz Kot, Borys Szye Længde: 88 
min Prem: 13.12.2018 Udlej: Scanbox.

I 2015 vandt instruktøren Pawel Pawli-
kowski en Oscar for den sort/hvide film 
om nonnen Ida. I Cold War bruger han 
igen det kvadratiske billedformat og sort/
hvidt. Filmen begynder i 1949 i Polen, hvor 
den intellektuelle musiker og komponist 
Wiktor rejser rundt i landet for at opspo-
re og fastholde den polske ægte folklori-
stiske musik og dans. Han skal så skabe 
og uddanne en gruppe musikere, danse-
re og sangere, der med deres optræden 
skal styrke det polske folks identitet. Ved 
en audition til dette møder Wiktor den vil-
de, rodløse Zula, der også viser sig at have 
en blakket fortid. De forelsker sig i hinan-
den, og deres kærlighed er vild og absolut, 
men også umulig. Da Wiktor ikke længere 
kan udholde, at den oprindelige ægte pol-
ske folkemusik bliver udnyttet til skamløs 
hyldest til Stalin og populistisk dyrkelse 
af nationalfølelse, beslutter han sig for at 
flygte. Han vil have Zula med, men hun kan 
ikke. De lever adskilt i nogle år, hun i Polen, 
han i Paris, hvor de så genser hinanden i 
1954. Hvordan filmen ender, må man selv 
se. En anmelder skriver om filmen ”Filmen 
er på samme tid et klart defineret doku-
ment om en tidshistorisk epoke og også 
et tidløst almengyldigt portræt af to el-
skende, der ikke kan leve sammen. Det er 
en enestående film, hvis billeder, spil og 
musik man ikke kan ryste af sig. Filmmagi 
som ganske overvælder”. LG 

[24] COLETTE
USA, England 2018
Instr: Wash Westmoreland Manus: Ri-
chard Glatzer, Wash Westmoreland, Re-
becca Lenkiewicz Medvk: Keira Knight-
ley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, 
Fiona Shaw Længde: 111 min Prem: 
25.10.2018 Udlej: Scanbox.

En jævn men begavet pige fra Bour-
gogne drømmer om at blive en del af 
1890ernes parisiske kunstnerliv, og 
journalisten og litteraten Willy, som hun 
imponeres af og gifter sig med, intro-
ducerer hende til det. Men det skuffer 
hende slemt, især da hun opdager, at 
Willy lader en anonym skrivestab pro-
ducere sine tekster. Snart opfatter han 
også sin kone som gratis arbejdskraft, 
især da hun viser sig at have talent, fak-
tisk mere end han, og hendes romanse-
rie om Claudinegiver en ny, dristig iden-
titet til mange kvindelige læsere. Men 
et forfatterskab kan være vanskeligt at 
formidle på et filmlærred, og det er må-
ske forklaringen på, at skildringen af 
det mandlige bæst, der udnyttede den 
begavede og betydningsfulde kvinde, 
kommer til at fylde så meget på bekost-
ning af fortællingen om hendes litteræ-
re succes og særprægede liv som  mul-
tikunstner. PÆ

[25] DEN DAG PÅ STRANDEN
England 2017
Instr: Dominic Cooke Manus: Ian McE-
wan Medvk: Saoirse Ronan, Billy Howle, 
Emily Watson Længde: 110 min Prem: 
6.9.2018 Udlej: Miracle Films.

I filmatiseringen af romanen On Chesil 
Beach af Ian McEwan skildres den fatale 
bryllupsnat mellem historikeren og for-
fatterspiren Edward (Billy Howle) og den 
klassiske violinist Florence (Saoirse Ro-
nan), hvor to stilfærdige, generte men-
nesker i mere end en forstand mister de-
res uskyld.  Filmen afdækker i flashbacks 
årsagerne til, at deres kærlighed ikke re-
sulterer i den lidenskabelige hengivelse, 
begge havde håbet på. De to meget un-
ge og akavede ægtefæller kommer fra 
forskellige sociale lag, hvad der ikke er 
uvæsentligt i 1962, hvor filmen foregår, 
men der er langt mere end det i deres in-
dividuelle bagage, hvilket skal vise sig at 
være ganske ødelæggende for deres mu-
lighed for at finde lykken. Både Ronan og 
Howle glimrer i dette kammerspil, instru-
eret af Dominic Cooke. McEwan har selv 
skrevet manuskriptet, som diskret viser 
hen til en anden film, der også havde en 
roman af ham som forlæg, den glimrende 
Soning, hvor Ronan i øvrigt spillede Brio-
ny Tallis. AJ

[26] DEN SKYLDIGE
Danmark 2018
Instr: Gustav Möller Manus: Gustav Möl-
ler og Emil Nygaard Albertsen Medvk: 
Jakob Cedergren, Jessica Dinnage og 
Omar Shargawi Længde: 89 min Prem: 
14.6.2018 Udlej: Nordisk Film.

Filmen kan vel sagtens kaldes en thriller, 
og den er også spændende. Den er også 
en film af en debuterende, dansk instruk-
tør, som – måske af pengenød? – har sat 
sig for at lave en film med stort set kun én 

Cold War, udlej. Scanbox



 Nye titler Filmkatalog 13

 

person, og som kun foregår ét sted. Det 
er i sig selv spændende, at det har kun-
net gøres. Og gøres så vellykket. Filmen 
foregår over et par timer på en politivagt-
central. Efter at have dummet sig i tjene-
sten, er en politibetjent, Asger Holm, her 
sat til at modtage 112-opkald og få andre 
til at handle på dem. Pludselig modtager 
han et opkald om en kidnapning, men da 
telefonen bliver lagt på, står han tilbage 
med kun få spor at handle ud fra. Og ef-
terhånden går det op for ham, at han har 
handlet helt forkert….Og han har kun te-
lefonen at handle med! Den særpræge-
de, intense spænding, der indfinder sig i 
det lille vagtlokale, og som kan aflæses på 
betjent Holms ansigt, har med rette fået 
megen ros og fået Danmark til at indstille 
den til årets Oscar. At den ikke kom vide-
re, er der ikke så meget at sige til. Det er 
trods alt en ”lille” film op mod store uden-
landske mesterværker. Men den er værd 
at se. PB

[27] DEN TID PÅ ÅRET
Danmark 2018
Instr: Paprika Steen Manus: Jakob Weis 
Medvk: Paprika Steen, Lars Brygman, So-
fie Gråbøl, Jacob Lohmann m.fl. Længde: 
101 min Prem: 8. 11.2018 Udlej: Nordisk 
Film.

Paprika Steens tredje spillefilm er en ju-
lefilm, der foregår hos neurotiske Katrine 
(Steen) og godmodige Mads (Jacob Loh-
mann), i hvis lod det er faldet at holde ju-
leaften for resten af den pukkelryggede 
familie. Det er en broget flok bestående af 
den kiksede søn med det følsomme sind 
og de elendige skolekundskaber, Sofie 
Gråbøls rædsomme præstesøster med 
hendes utålelige akademikermand (Lars 
Brygmann) og deres forkælede søn, de 
fraskilte, evigt småskændende bedste-
forældre og ikke mindst den forskudte 
lillesøster, der pludselig dukker op direk-
te fra afvænningen med mand og barn. I 
aftenens løb går den nøje planlagte ju-
lehygge naturligvis i skuddermudder, 
efterhånden som skeletterne vælter ud 
af skabene, og hvis ikke de undertrykte 
frustrationer, søskendejalousien og det 
øvrige konfliktpotentiale spolerer afte-
nen, skal den dramatiske afslutning nok 
hjælpe. Steens udgave af højtid i famili-
ens skød er forunderligt genkendelig og 
dertil en velspillet, vellykket og morsom 
komedie. AJ

[28] DEN UKENDTE SOLDAT
Finland, Belgien, Island 2017
Instr: Aku Louhimies Manus: Aku Lou-
himies, Jari Olava Rantala Medvk: Eero 
Aho, Johannes Holopainen, Jussi Vatanen 
Længde: 133 min Prem: 19.4.2018 Udlej: 
SF Film. 

Finland deltager i hele 4 krige i 1900tal-
let, og langt den alvorligste er fortsæt-
telseskrigen med næsten 200.000 finske 
døde. Den finder sted fra 1941 - 44 og kal-
des sådan, fordi Finland opfatter den som 
en fortsættelse af vinterkrigen i 1939-40, 
hvor Sovjetunionen for at sikre Sct. Peters-

borg-området angreb Finland, der efter 
en heroisk modstand måtte give op mod 
den store nabo. For at genvinde det tab-
te land angreb finnerne Sovjet sammen 
med Nazityskland i juni 41, og det er den-
ne tre år lange krig, der først ophørte, da 
Sovjetunionen langsomt trængte de ty-
ske tropper tilbage, som kaldes fortsæt-
telseskrigen. Først og fremmest én bog 
om krigen er blevet ikonisk i Finland. Den 
er skrevet af Väinö Linna og skildrer den 
menige finnes heroiske kamp. Den er fil-
matiseret flere gange, nu altså igen i en 
(oprindelig) 3 timer lang film, der er set af 
over en million finske biografgængere. Vi 
ser den i en 5o minutter nedklippet, men 
ikke mindre voldsom udgave. Det er en rå 
krigsfilm, der skildrer forskellige næsten 
arketypiske menige soldater i et krigshel-
vede på det østlige karelske næs, mens 
den i klip viser, hvad de kæmper for: deres 
små landbrug derhjemme og deres kvin-
der! Filmen er på sin vis smuk i al sin gru 
og død, men det er også en hård omgang 
at komme igennem. PB

[29] DESTROYER
USA 2018
Instr: Karyn Kusama Manus: Phil Hay, 
Matt Manfredi Medvk: Nicole Kidman, 
Toby Kebbell, Tatiana Maslany, Sebastian 
Stan Længde: 120 min Prem: 3.1.2019 
Udlej: Scanbox.

Det er helt utroligt, hvad Nicole Kidman 
kan. Hun spiller her en ødelagt kvinde, 
der også ødelægger alt omkring sig. 
Hun er politiefterforskeren Erin Bell, der 
bliver kaldt ud til en sag, hvor liget har tre 
tatoverede prikker i nakken. Det har Erin 
også haft – hun har dog fået dem fjernet. 
Det er fortiden for 17 år siden der duk-
ker op, da hun som ung betjent var un-
dercover hos en kriminel bande, ledet af 
den psykopatiske Silas. Filmen er jo en 
thriller eller måske snarere en noir krimi, 
så mere af handlingen skal ikke afsløres 
her. Men Erin får sin sag for, da der skal 
gøres op med fortiden. Man skal se fil-
men for Nicole Kidmans fantastiske tro-
værdige spil som den både hårde og sår-
bare kvinde. Det er en helt sort og meget 
nedslående film, selvom den udspiller 
sig i det solbeskinnede Californien. Erin 
må konfronteres med fortiden fyldt med 
dæmoner, og hun må også håndtere sin 
stride oprørske teenagedatter, som hun 
har forsømt. Man skal ikke være i dår-
ligt humør, når man ser Destroyer, også 
selvom den alligevel har en optimistisk 
slutning. LG

[30] DET TREDJE MORD
Japan 2017
Instr: Hirokazu Kore-eda Manus: Hiroka-
zu Kore-eda Medvk: Masaharu Fukuyama 
og Kôji Yakusho Længde: 124 min Prem: 
16.8.2018 Udlej: Øst for Paradis.

Det 3. mord er en fængslende og ander-
ledes krimi fra japansk films store huma-
nistiske instruktør Hirokazu Kore-eda. 
Han bruger krimiformatet til at under-
søge emner som skyld, sandhed, fri vilje, 

kampen mellem det gode og det onde og 
ikke mindst til at rette en raffineret kritik 
mod Japans retssystem, hvor der stadig 
er dødsstraf. Han er ikke interesseret i at 
opklare en forbrydelse, men i at betrag-
te mennesket bag. Filmen starter med et 
brutalt mord . Offeret er den fabriksejer, 
hvor Misuri har arbejdet, siden han for ny-
lig blev løsladt fra fængslet efter at have 
afsonet en 30-årig drabsdom. Advokaten 
Shigemori skal forsvare Misuri, og sagen 
virker tabt på forhånd, da hans klient er-
klærer sig skyldig.  Misuri ændrer konstant 
forklaring, og efterhånden som Shige-
mori graver dybere ned, begynder han at 
tvivle på, om man overhovedet kan kom-
me ind til sandheden bag et menneskes 
handlinger. Og hvis man ikke kan det, kan 
man så overhovedet dømme?Filmen bli-
ver således også et portræt af Shigimori, 
der forsømmer sin fjortenårige datter. Li-
gesom både Misuri og offeret har haft det 
svært med relationerne til deres døtre. 
Filmen er renset for biljagter, skudepiso-
der og overfladisk aktion, og spændingen 
opstår og opretholdes i de menneskelige 
relationer. Særlig stærke er scenerne fra 
fængslet, hvor Misumi og Shigemori ta-
ler sammen, filmet i intense nærbilleder 
med næsten magiske refleksioner i glas-
væggen, der adskiller de to mænd. Kore-
eda har tidligere instrueret: Min søns fa-
milie, Efter stormen, Søstre og Shoplifters, 
og er man, som jeg, fascineret af japansk 
kultur og film, er også denne Kore-edafilm 
meget seværdig.  RK

[31] DITTE OG LOUISE
Danmark 2018
Instr: Niclas Bendixen Manus: Ditte Han-
sen, Louise Mierritz Medvk: Ditte Hansen, 
Louise Mieritz, Anders W Berthelsen og 
Lotte Andersen Længde: 90 min Prem: 
30.9.2018 Udlej: Nordisk Film.

Har man set serien af samme navn på DR, 
ved man hvad det drejer sig om: De to 
skuespillere, Ditte Hansen og Louise Mie-
ritz, omkring de 40, spiller sig selv og er ik-
ke efterspurgte længere. Da Ditte efter en 
audition endda bliver erklæret for gam-
mel til rollen som gammel luder, tager hun 
skæg og herretøj på og går til prøveop-
tagelse i rollen som mand, som Ditlev, ja 
endda som viking! Og hun får rollen! Hun 
bliver bedste ven med stjernen i filmen, 
Anders Berthelsen, der ligesom Ditte og 
Louise spiller sig selv, eller rettere det må 
man da ikke håbe, for mere barnlig dren-
gerøvsagtig udgave af en mand skal man 
lede længe efter. Satiren over kvindernes 
rolle i filmverdenen må siges at være kry-
stalklar. Og det er ikke bare filmverdenen, 
men alle dele af samfundet og kærlig-
hedslivet og kønsrollerne, der gøres grin 
med. Det er ofte plat, vulgært og under 
bæltestedet, og det siges, at de ikke fik lov 
at fortsætte deres DR-serie af den grund. 
Godt de så lavede filmen, for det er altså 
også skide sjovt! PB

[32] DOGMAN
Italien, Frankrig 2018
Instr: Matteo Garrone Manus: Ugo Chi-
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ti, Matteo Garrone, Massimo Guadioso  
Medvk: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, 
Nunzia Schiano Længde: 103 min Prem: 
28.2.2019 Udlej: Camera Film.

Vi er i en lille trøstesløs kystby uden for Na-
poli. Her møder vi hundeelskeren Marcel-
lo, der har to passioner i livet: deledatte-
ren Alida og hundene, som bliver plejet og 
passet i hans salon Dogman. Egentlig vil 
Marcello bare leve et almindeligt liv i fred 
med naboer og venner og spille fodbold 
på det lokale hold. Men for at finansiere 
dykkerture med datteren driver han en 
nebengeschäft, nemlig salg af kokain. Her 
kommer så voldspsykopaten Simone ind i 
billedet. Han terroriserer alle i den lilleby, 
men ingen gør noget – heller ikke Mar-
cello. Men er Marcello ikke i virkeligheden 
medskyldig i Simones voldelige adfærd, 
fordi han sælger kokain til ham? Hvad er 
det for en relation Marcello har til Simo-
ne, hvorfor holder han hele tiden hånden 
over ham? Er der en gensidig afhængig-
hed, som en underhund af en overhund? 
Hvordan det udvikler sig, må man selv se. 
Men det er en mørk og dyster film. Mar-
cello træffer nogle måske uforståelige 
valg, som får fatale konsekvenser. Hand-
ler filmen om misforstået loyalitet, frygt-
somhed eller psykologisk fejllæsning? Er 
den en tragedie? Filmen bliver ved med at 
rumstere i ens hoved med mange spørgs-
mål. Det er stor filmkunst på enhver må-
de. LG  

[33] DOMMERENS VALG
England 2017
Instr: Richard Eyre Manus: Ian McEwan 
Medvk: Emma Thompson, Stanley Tucci 
og Fiona Whitehead Længde: 105 min 
Prem: 27.8.2018 Udlej: Scanbox.

Emma Thompson spiller dommeren Fi-
ona Maye, dommer i den britiske High 
Court, hvor hun behandler familierets-
lige sager. Sagerne er ofte følsomme og 
etisk vanskelige, som i den indledende, 
hvor det drejer sig om at skille siamesi-
ske tvillinger, og man forstår hurtigt, at 
jobbet har haft store omkostninger for 
dommerens ægteskab. Og rigtigt svært 
bliver det, da hun som dommer står over 
for et 17-årigt medlem at Jehovas Vid-
ner, der nægter at tage mod en helt livs-
nødvendig blodtransfusion. Skal Fiona 
tvinge den unge mand mod hans vil-
je? På mange måder er det en gribende 
film, en meget ”voksen” film, der lang-
somt skaber et billede af et menneske, 
der er presset på flere måder. Og Emma 
Thompson spiller med en intensitet og 
nerve, der sjældent er oplevet stærkere. 
Især i starten forstår man hendes dilem-
maer, selv om hun faktisk opfører sig 
dårligt i forhold til hendes mand. Men 
filmen er ikke fri for at blive lidt tung og 
langtrukken, og det lykkes ikke at få de 
ægteskabelige problemer til at hænge 
klart sammen med den betagelse af den 
unge mand og hans betagelse af hen-
de, som hun oplever. Men måske er der 
bare at sige som Per Juul Carlsen: Se fil-
men for Emma Thompsons skyld! Hun 
er fremragende! PB

[34] DON’T WORRY, HE WON´T 
GET FAR ON FOOT

USA 2018
Instr: Gus Van Sant  Manus: Gus Van Sant 
Medvk: Joaquin Phoenix, Jonah Hill og 
Rooney Mara Længde: 113 min Prem: 
9.8.2018 Udlej: Scanbox.

Filmen bygger på den amerikanske satire-
tegner John Callahans (1951-2010) selv-
biografi og instruktør Gus Van Sants sam-
taler med ham. Filmen følger flere spor. 
Først møder vi Callahan som ung, vild og 
dumdristig alkoholiker, så efter ulykken, 
hvor han er blevet lammet fra brystet og 
ned og bundet til en kørestol, og endelig 
hans kamp med og mod alkoholismen. 
Gus Van Sant har lavet flere Feel-good film 
som Good Will Hunting og Finding For-
rester, men også andre med mørkere og 
måske mere grænseoverskridende tema-
er som f.eks My Own Private Idaho. Den-
ne film har noget af begge. Men først og 
fremmest skal man se filmen for Joaquin 
Phoenix præstation: han er både rørende, 
forfærdelig og rystende intens som den 
martrede alkoholiker og bidende ironi-
ske satiretegner. Et helt menneske som 
man kommer til at holde af. Også Jonah 
Hill, der spiller AA-coachen giver frem-
ragende modspil. Nogle anmeldere ser 
filmen som et eventyr med modstander 
og hjælpere på vejen gennem livet. Der 
er flere nuancer i filmen, end man umid-
delbart tror: der er den kulsorte satiriske 
vinkel, hvor der ligesom i den virkelige 
Callahans streger gøres grin med alt det 
ukorrekte i samfundet: de handicappede, 
kvinderne, Ku Klux Klan. Er det en film om 
overlevelse? Om kunstens mulighed for 
mening? eller blot et fascinerende møde 
med et ægte menneske? Det må man selv 
dømme om! LG

[35] ENGLE GÅR I HVIDT
Kina 2017
Instr: Vivian Qu Manus: Vivian Qu Medvk: 
Vicky Chen, Meijun Zhou, Ke Shi Længde: 
107 min Prem: 6.12.2018 Udlej: Øst for 
Paradis.

På et motel ved havet I Kina tjekker en jak-
keklædt mand en aften ind med to min-
dreårige skolepiger. De bor på separate 
værelser, men receptionisten, den unge 
illegale migrant Mia ser på overvågnings-
skærmen manden trænge ind på piger-
nes værelse, og hun optager forløbet på 
sin telefon. I stedet for at svælge i selve 
overgrebets grusomhed sætter filmen fo-
kus på det svigt og de magtspil, som føl-
ger efter overgrebet. Forældrene møder 
ikke børnene med sorg og medfølelse, 
men bryder sammen i vrede over fami-
liens ulykkelige situation. Mia er eneste 
vidne til overgrebet, men hendes udsatte 
position, angsten for at blive fyret og ud-
vist, får hende til at tilbageholde sit be-
vismateriale; medlidenhed er en luksus, 
hun ikke kan tillade sig. Filmen giver et 
blik på den nykapitalistiske kinesiske vir-
kelighed, som unge kvinder skal leve og 
overleve i.  PÆ

[36] FARVEL TIL TYSKLAND
Tyskland, Belgien , Luxembourg 2017
Instr: Sam Garbarski Manus: Michel 
Bergmann og Sam Garbarski Medvk: 
Moritz Bleibtreu, Antje Traue og Tim Seyfi 
Længde: 102 min Prem: 9.5.2018 Udlej: 
Angel Films.

Vi er i Frankfurt 1946, hvor omkring 4000 
jøder, som har overlevet KZ-lejrene, befin-
der sig i såkaldte rehabiliteringslejre, hvor 
de venter på indrejsetilladelse til USA eller 
Palæstina. Filmen fortæller den foretag-
somme manufakturhandler David Berg-
mans historie. Han organiserer en lukra-
tiv sortbørshandel, så jøderne kan tjene 
penge til rejsen, men samtidig mistænkes 
han af CIA for kollaboratørvirksomhed på 
grund af den særbehandling, han fik un-
der Hitlertiden. Hvordan de to fortælle-
spor udvikler sig, skal ikke afsløres her. Fil-
men handler om overlevelse og løgnen 
som strategi. Den er fortalt med jødisk 
humor og patos, fyldt med optimisme på 
trods af en dunkel og ubærlig traumatisk 
fortid.  LG

[37] FIRST  MAN
USA 2018
Instr: Damien Chazelle Manus: Josh 
Singer Medvk: Ryan Gosling, Claire Foy, 
Jason Clark, Kyle Chandler  Længde: 141 
min Prem: 25.10.2018 Udlej: UIP

Efter den poetiske og billedskønne La La 
Land forventer man noget ganske sær-
ligt af instruktøren Damien Chazelle. Det 
får man også, men måske ikke sådan som 
man ventede det. First Man er nemlig ikke 
bare et patriotisk helteepos om en mands 
fantastiske bedrift i 1969, men også en in-
tim historie om et menneske. En lukket 
knudemand, der ikke kan håndtere sor-
gen over sin lille datter. Selvom filmen bil-
ledmæssigt og udstyrsmæssigt er en Hol-
lywood blockbuster med hele udtrækket, 
så er det også en vedkommende film om 
menneskers drømme, vovemod og kam-
pen for at nå det uendelige. Vi kommer 
til at spørge Neil, hvad der driver ham? 
Han er en ener, men vi forstår også hans 
angst og mod og hvorfor han bare bliver 
ved. Nogle anmeldere ser filmen nær-
mest som en lignelse om, at døden ikke 
er det endelige, og at menneskers drøm-
me måske kan skabe en bedre verden. Der 
er altså en del fortolknings muligheder i 
First Man, som er et billedskønt og poe-
tisk epos  - Ikke en politisk heltefilm om 
hvor stor en bedrift det var for USA at en 
astronaut betrådte månen som det før-
ste menneske, men en film om menne-
sket Neil Armstrong. LG

[38] FORNÆRMELSEN
Frankrig, Cypern, Belgien, Libanon, USA 
2017
Instr: Ziad Doeri Manus: Joelle Touma, 
Ziad Doeri Medvk: Adel Karam, Kamal El 
Basha, Camille Salameh Længde: 112 min 
Prem: 2.8.2018 Udlej: Scanbox. 

Den libanesiske instruktør Ziad Doueiri 
har lavet flere film om livet i det politisk 
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betændte Mellemøsten. Hans nyeste er 
primært et retssalsdrama om den krist-
ne libaneser og bilmekaniker Tony (Adel 
Karam), som rager uklar over en bagatel 
med Yasser (Kamel el Basha), statsløs pa-
læstinenser og sjakformand for de byg-
ningsarbejdere, der renoverer Tonys be-
byggelse. Lynhurtigt eskalerer sammen-
stødet mellem de to mænd, der begge ser 
sig selv som ofre og medlemmer af under-
trykte og tilsidesatte grupper, til en poli-
tisk konflikt og kommer helt ud af kontrol. 
Filmen er selv stærkt politiserende, men 
rummer også et dybt humanistisk bud-
skab – at ingen har eneret på lidelse. En 
ualmindeligt seværdig film, som på sæt 
og vis kondenserer konsekvenserne af 
den libanesiske borgerkrig, der sluttede 
i 1990 uden det nødvendige retsopgør 
eller den nationale forsoning, der måske 
kunne have forløst nogle af de enorme 
spændinger mellem landets forskellige 
befolkningsgrupper. AJ

[39] FØR FROSTEN
Danmark 2018
Instr: Michael Noer Manus: Michael Noer, 
Jesper Fink Medvk: Jesper Christensen, 
Ghita Nørby, Clara Rosager Længde: 104 
min Prem: 10.1.2019 Udlej: Nordisk Film.

Vi er på landet i Danmark ved midten af 
1800-tallet. Der er jævnlig sult, høstud-
byttet står og falder med vejret, det so-
ciale og kirkelige hierarki er ubøjeligt. Ko-
Jens er enkemand og stolt selvejerbonde, 
men da høsten slår fejl, og han skal for-
sørge både sin egen datter og sin afdø-
de søsters to børn, må den giftefærdige 
datter indgå i redningsplanen, først med 
naboens søn, men da en rig enkemand 
med firlænget herregård bliver en mu-
lighed, er Jens ikke sen til at slå en han-
del af. Herfra udvikler filmen sig både dy-
stert og makabert, og helt centralt heri 
står skuespilpræstationerne, især Jesper 

Christensens, som småkårsfolk, som må 
lægge drømme og menneskelige hen-
syn til side for at overleve. Det er dansk 
filmhåndværk fra øverste skuffe, en uaf-
rystelig fortælling fra de ikke særligt gode 
gamle dage. PÆ

[40] GREEN BOOK
USA 2018
Instr: Peter Farelly Manus: Nick Valle- 
longa, Brian Currie Medvk: Viggo Mor-
tensen, Mahershala Ali, Lynda Cardel-
lini Længde: 130 min Prem: 21. 2.2019  
Udlej: Nordisk Film.

Vi er i USA i 1962, og bogen fra filmens tit-
len var en rejseguide for sorte mennesker 
fra middelklassen til, hvor i sydstaterne de 
kunne overnatte uden problemer med de 
rigide love. Filmen er, som en del andre, en 
fortælling om modsætninger, der mødes. 
I denne udgave er det Tony, dørvogter på 
en natklub, og Don Shirley, doktor i psyko-
logi og feteret pianist. En del af modsæt-
ningen er, at Tony er hvid (ialiensk- ameri-
kansk) og Don er sort. Tony mister midler-
tidigt sit  job og bliver hyret som chauffør 
for Don, som skal på koncertturné i syd-
staterne. Den ydre handling er alle de pro-
blemer, de møder på turen, og den indre 
handling er, hvordan forholdet mellem 
de to modsætninger udvikler sig. I en fe-
el-good film som denne ved vi, at de skal 
mødes, og at der skal ske en art forbrød-
ring, så undervejs smider den lærde dok-
tor noget af korrektheden, mens dørman-
den finder ind til sin mere følsomme side. 
Det er en klog dramakomedie i et klassisk 
amerikansk filmsprog. PÆ

[41] GRÆNSE
Sverige, Danmark 2018
Instr: Ali Abbas Manus: Ali Abbas, Isabella 
Eklöf, John Ajvide Lindquist Medvk: Eva 
Melander, Eero Milonoff, Viktor Äkerblom 

Længde: 108 min Prem: 27.9.2018 Udlej: 
Camera Film.

Umiddelbart er titlen Grænse åbenlys: 
Tina arbejder som toldofficer i en færge-
havn, men nedenunder er andre grænser 
på spil mellem: fornuft og raseri, menne-
ske og dyr, rigtigt og forkert, at høre til og 
være udenfor, frygt og racisme og mand 
og kvinde. For Tina er noget særligt. Hun 
er vansiret, plettet og opsvulmet med 
tunge maskuline bevægelser. Og så snu-
ser hun i luften med vibrerende næsebor. 
Hun har en sjette sans for det, folk forsø-
ger at skjule- ikke bare smuglervarer, men 
også følelser som skam, skyld og raseri. I 
starten oplever vi Tinas univers som grum-
set realisme. Hun bor langt ude i skoven 
med den langhårede snylter Roland, der 
er mere interesseret i sine kamphunde 
end i hende. Kun når hun besøger sin de-
mente far, slapper hun af. Hun stråler på 
en særlig måde, når hun færdes i naturen, 
og da hun møder en fyr, Vore, der kunne 
være hendes hjertes udkårne, bliver fil-
men mere og mere eventyragtig. For Vo-
re er ikke den, man umiddelbart tror, han 
er. Ligesom de virkelig kriminelle ikke er 
dem, man fordomsfuld hurtigt peger ud: 
de fremmede og de ukendte. Vore ligner 
Tina, og han stirrer på hende med skamfri 
lyst, men han forsøger også at få hende til 
at følge hans eget mørke syn på verden. 
Langsomt begynder Tina at forstå sig selv 
og ane et andet liv, hvor det underlige kan 
være normalt, og hvor hun hører til. Den 
iransk- svensk-danske instruktør Ali Ab-
basi trækker konstant sit publikum i nye 
overraskende retninger, og i filmen er der 
både spor af politikrimi, gys, melodrama, 
sort humor, folkekomedie og en af årtiets 
underligste sexscene. For mig, der kan lide 
en eventyrlig fortælling, er det en medri-
vende, underholdende og tankevækken-
de film, der varmt anbefales. RK

Grænse, udlej. Camera Film
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[42] HAPPY END
Frankrig, Østrig, Tyskland 2017
Instr: Michael Haneke Manus: Michael 
Haneke Medvk: Isabelle Huppert, Jean-
Louis Trintignant og Matthieu Kassovitz 
Længde: 107 min Prem: 28.3.2018 Ud-
lej: Camera Film.

Titlen på Michael Hanekes nyeste film er 
ironisk ment. Den er et famliedrama, der 
næsten kan ses som en komedie, når den 
efter tur undersøger medlemmerne af en 
superrig klan i den nordfranske havne-
by Calais. Filmens bærepille er Jean-Lou-
is Trintignant som famlieoverhovedet. 
Han er færdig med livet, men det er ik-
ke færdigt med denne enkemand, som 
er mere skarp end dement. Og familien 
har kendt bedre dage; den yngste gene-
ration er ganske umotiveret til at over-
tage byggefirmaet, og en alvorlig ar-
bejdsulykke forårsaget af uagtsomhed 
bringer det i alvorlige vanskeligheder. 
Grundstemningen i huset er en desillu-
sioneret pragmatik, markeret af skarpt-
skårne scener, hvor der bare ikke er no-
gen udvej hverken for aktører eller pub-
likum. Der er meget at beundre i filmen, 
især de fremragende skuespilpræstatio-
ner. Men helheden føles tør og misantro-
pisk; hvis man mener, at kunstværker skal 
indeholde et glimt af håb midt i håbløs-
heden, skal man holde sig fra den. PÆ 

[43] HEREDITARY
USA 2018
Instr: Ari Aster Manus: Ari Aster Medvk: 
Tom Collett, Milly Shapiro, Gabriel Byrne 
Længde: 127 min Prem: 28.6.2018 Udlej: 
Nordisk Film.

Filmen har undertitlen ”ondskabens hus”, 
og så er man på sporet eller advaret. Dette 
er en psykologisk og okkult gyser i tradi-
tionen fra Polanski og Kubrick. Vi møder 

i de dybe mørke skove i Utah en lille fa-
milie, der bor isoleret. Moderen Annie er 
kunstner og skaber miniature dukkehuse 
til voksne – hun skaber sin egen virkelig-
hed. Faderen Steve tager sig af det hus-
lige, så Annie kan koncentrere sig om sin 
kunst. Peter er teenagesønnen, der går i 
gymnasiet og ryger pot, og endelig er der 
den 13-årige Charlie, der helst opholder 
sig i en hytte oppe i et træ, aldrig smiler 
og opfører sig ondt og besynderligt. Da 
bedstemor Ellen dør, begynder Annie i 
en sorggruppe, og det viser sig hurtigt, at 
selvom moderen er død, kommer hun he-
le tiden tilbage – men hvordan? Filmens 
titel er Hereditary, hvilket betyder arvelig, 
og filmen stiller spørgsmålet, om man kan 
arve en ond og destruktiv adfærd. Det er 
en sand gyser, hvor det er svært at skelne 
mellem fantasi og virkelighed. Den udvik-
ler sig mere og mere mareridtsagtigt, så 
den er ikke for sarte sjæle. Men er man til 
gys, så mener faktisk samtlige anmelde-
re at det er sommerens bedste bud på en 
bevægende gyser. Man føler ubehag, uro 
og væmmelse, og det er jo hvad gys er til 
for.  LG

[44] HJERTELANDET
Danmark, Holland, Sverige, Thailand 2018
Instr: Janus Metz, Sine Plambech Manus: 
Janus Metz, Sine Plambech Længde: 91 
min Prem: 20.9.2018 Udlej: Camera Film.

Hjertelandet er en dokumentarfilm, der 
skildrer thailandske kvinders liv i Jylland 
i arrangerede ægteskaber, og lavet af do-
kumentaristen Jonas Metz og antropolo-
gen Sine Plambech. Det er en videreud-
vikling af de to tv-dokumentarer ”Fra Thy 
til Thailand” og ”Fra Thailand til Thy”, pro-
duceret af samme makkerpar, og et resul-
tat 15 års antropologisk feltarbejde i Dan-
mark og Thailand og af 10 års optagelser. 
Filmens omdrejningspunkt er den tidlige-

re sexarbejder Somnei, der har boet 25 år 
i Thy med sin danske mand Niels. Siden 
hun kom til Danmark, har hun arrangeret 
ægteskaber for mere end 900 thailand-
ske kvinder, der søger en bedre fremtid.  
Filmen følger nogle af disse par gennem 
10 år med medrivende menneskelige 
fortællinger om kærlighed og romantik, 
drømme kontra hverdag og ensomhed. 
Hjertelandet er bygget op om skærende 
kontraster i ofte meget velkomponerede 
billeder. Fra Pattayas neonoplyste bar-
distrikter til Thys roligt bølgende vidder. 
Hurtigtsnakkende thailandske kvinder og 
sindigttavse nordjyske mænd. Fugtig he-
de og isnende vesterhavsvind. Den favner 
både komik og tragedie og giver et nært 
indblik i to samfund på hver sin side af klo-
den. Baggrunden nuanceres for den type 
ægteskaber, der i Danmark er forbundet 
med mange fordomme, mens det i Thai-
land ses i et helt andet lys.  Og måske kan 
filmen være med til at rykke ved egen for-
domsfuldhed og moraliseren. Janus Metz 
har tidligere bl.a lavet Armadillo 2010 og 
Borg 2017. RK

[45] HOLIDAY
Danmark, Holland, Sverige 2018
Instr: Isabella Eklöf Manus: Johanne 
Algren, Isabella Eklöf Medvk: Victoria 
Carmen Sonne, Lai Yde og Thijs Römer 
Længde: 97 min Prem: 11.10.2018 Udlej: 
Reel Pictures.

Der er nærmest ikke en historie eller et plot 
eller karakterer, som man kan føle sympa-
ti for i denne film. Men hvorfor skal man 
så se denne film som en anmelder kal-
der ”frygtløst insisterende, dybt fascine-
rende – og afskyelig”. Sascha ankommer 
i en lufthavn i Tyrkiet på vej til luksusvil-
laen ved Bodrum for at være narkohand-
leren Michaels seneste legetøj. Hun bliver 
ydmyget, voldtaget, banket og misbrugt, 

Happy End, udlej. Camera Film
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men hun kommer hele tiden krybende til-
bage. Hvorfor? Det giver filmen intet svar 
på. Hun er i filmen ikke en person, men en 
ting, et objekt. Filmen er en udfordring til 
tilskueren om selv at overveje, hvorfor det 
går som det gør i filmen. Den har en glittet 
skinnende overflade, men under den lurer 
noget ubehageligt og skæbnesvangert. I 
filmen møder vi ingen virkelige menne-
sker, men kun afstumpede gangstere og 
den uudgrundelige Sascha, som man ikke 
forstår. Man kan faktisk ikke holde filmen 
ud, men man bliver nødt til at se den til 
ende. Er der et budskab? Er man selv på 
en eller anden måde medansvarlig for den 
verden man møder i Holiday? Man kan ik-
ke ryste filmen af sig! LG  

[46] HOTEL EUROPA
Frankrig, Bosnien 2016
Instr: Danis Tanovic Manus: Danis Tano-
vic Medvk: Jaques Weber, Snezana Vido-
vic, Izudin Bajrovic og Vedrana Seksan. 
Længde: 85 min Prem: 28.3.2018 Udlej: 
Øst for Paradis. 

Filmen foregår nærmest i realtid d. 28.juni 
2014 på et hotel i Sarajevo, hvor man skal 
fejre, at det er 100 siden 1. Verdenskrig be-
gyndte med mordet på ærkehertug Franz 
Ferdinand. Rammen i filmen er hotellet, 
hvor alt foregår. Der kommer fornemme 
folk fra EU, der skal holde fine taler, om 
hvor godt alt er gået siden. Men- filmen 
handler altså om fortidens og nutidens 
Sarajevo, hvor alt ikke er, hvad man tror. 
Der er nok smukt oppe på hotellet, men i 
kælderen gør køkkenarbejderne oprør og 
vil strejke – de har nemlig ikke fået løn i 2 
måneder. Det er en film, som hele tiden 
fortæller forskellige versioner af histori-
en, som altid er til forhandling. Var atten-
tatmanden i 1914 en terrorist eller en fri-
hedskæmper? Filmen præsenterer man-
ge karakterer i mange forskellige korte 
episoder, som man kan have svært ved at 
forholde sig til. Det er en ensemblefilm a 
la Robert Altmans Short Cuts. Filmen vil 
meget. Den er både en thriller, en satirisk 
farce og en allegori over Balkans og Euro-
pas historie. Der stilles mange spørgsmål, 
som ikke besvares, men man fascineres 
af de mange karakterer, der følges i højt 
tempo med håndholdt kamera. Det er en 
krævende og meget politisk film. Den fik 
juryens pris i Berlin i 2016.   LG

[47] HUSET VED HAVET
Frankrig 2017
Instr: Robert Guédiguian Manus: Ro-
bert Guédiguin, Serge Valletti Medvk: 
Ariane Ascaride, Jean Pierre Daroussin, 
Gerard Meylan Længde: 107 min Prem: 
28.6.2018 Udlej: Camera Film.

Den franske instruktør Robert Guédi-
guian og hans faste ensemble af skue-
spillere, Gérard Meylan, Ariane Ascaride 
og Jean-Pierre Darroussin, lader i dette 
psykologiske og nostalgiske familiedra-
ma tre midaldrende søskende med på-
hæng mødes i barndomshjemmet nær 
Marseille efter faderens slagtilfælde. For-
udsigeligt blusser gamle konflikter op og 

glemte følelser genopdages. Hertil kom-
mer en sidehistorie om naboægteparrets 
fortvivlede boligsituation og en anden 
om tre bådflygtninge-børn, der har gemt 
sig i skoven bag villaen. Dramatisk vil Gué-
diguian forfærdeligt meget på samme tid 
– afdække eksistentielle temaer om forel-
skelse, tab, ensomhed, selvmord og sam-
tidig kommentere på politiske emner som 
flygtningekrisen og fransk indenrigspoli-
tik – det går til tider ud over filmens flow og 
fokus og kontrasteres af den visuelt enkle 
æstetik og brugen af reallyd fremfor un-
derlægningsmusik.  AJ

[48] HVAD VIL FOLK SIGE
Norge, Tyskland, Sverige 2017
Instr: Iram Haq Manus: Iram Haq Medvk: 
Maria Mozdah, Adil Hussain og Eka-
vali Khanna Længde: 106 min Prem: 
19.4.2018 Udlej: Øst for Paradis.

Nisha på 16 er ældste datter i en paki-
stansk familie, som har bosat sig i Norge. 
Hun forstår at hoppe frem og tilbage over 
kulturkløften, som i hverdagen ikke er et 
problem; hun er moderne med sine ven-
ner og traditionel i familien. Men da der 
kommer drenge ind i billedet, slår det klik 
for hendes ellers godmodige og kærlige 
far: i hans og familiens optik har hans dat-
ter kastet skam over dem, så han sender 
hende på genopdragelse hos slægtninge 
i Pakistan. Det er en konfrontations-og de-
batfilm.  Den retter lyset mod en konflikt 
fra den virkelige verden, er en slags dra-
matiseret kronik. Filmen gør, hvad den 
kan, for at fortælle om utilgivelige ræds-
ler uden at gøre nogen til monstre. Men 
hvordan ens rygte og ære kan veje tun-
gere end ens børns lykke, formår filmen 
dog ikke helt at forklare. PÆ

[49] IF BEALE STREET COULD 
TALK
USA 2018
Instr: Barry Jenkins Manus: Barry Jen-
kins Medvk: KiKi Layne, Stephan James, 
Regina King Længde: 117 min Prem: 
14.2.2018 Udlej: Angel Film.

Dette er den første filmatisering af en ro-
man af James Baldwin, en historie om et 
ungt afro-amerikansk par med en racistisk 
hvid politimand i rollen som den destruk-
tive kraft, der spænder ben for deres lykke 
med en anklage mod den unge mand for 
voldtægt mod en hvid kvinde. Det er en 
lavmælt og meget vred film, hvis styrke 
kan ses i dens opmuntrende og håbefulde 
skildring af to ganske unge menneskers 
kærlighed og tillid til hinanden. Men to 
smukke, trofaste elskende i en ond verden 
kan blive for fersk til at være vedkommen-
de, så filmen henter nærvær og fokus i de-
res omgivelser, især familierne, hvor der er 
kvikke replikker og befriende humor, men 
også i konfrontationsscener med hård re-
alisme. Filmen har en vedkommende, ja 
påtrængende problematik, og som pro-
jekt afkræver den vores respekt, men ba-
lancen mellem propaganda og drama er 
usikker; det er mere alles historie end no-
gens historie. PÆ

[50] I FEEL PRETTY
USA 2018
Instr: Abby Kohn og Marc Silverstein  
Manus: Abby Kohn og Marc Silverstein 
Medvk: Amy Schumer, Michelle Williams 
og Emily Ratajkowski Længde: 107 min 
Prem: 31.5.2018 Udlej: Scanbox.   

Amy Schumer er en af USA kendeste og 
bedste stand-up komikere, og det er helt 
og holdent hendes film. Hun spiller den 
helt almindelige pige Renée, der kæmper 
en daglig kamp med vægten og manglen-
de selvtillid over ikke at være smuk og ikke 
at slå til. Men så slår hun hovedet, og nu er 
hun en anden. Når hun ser sig i spejlet, er 
hun overbevist om, at hun er den smuk-
keste og dygtigste kvinde i universet. Pro-
blemet er blot, at det kun er hendes eget 
selvbillede, der fortæller hende det. Alle 
andre kan stadig kun se den lidt fede og 
kiksede Renée. Men alligevel lykkes det 
hende, fordi hun tror så meget, at hun er 
blevet en anden, at lande sit drømmejob 
og bogstaveligt tage andre mennesker 
– både mænd og kvinder med storm. Er 
det en moralsk komedie, der vil fortælle 
os, at det ikke er det ydre, der tæller, men 
personligheden inden i en? Nej slet ikke! 
Det er en klassisk komedie fyldt med ægte 
humor, og man griner med og ad Renée. 
Selvfølgelig er det en mainstream film, og 
nogle kritikere har da også anfægtet fil-
mens budskab, men man er godt under-
holdt i dens selskab. Måske er den mest til 
piger. LG

[51] I KILL GIANTS
England, USA 2017
Instr: Anders Walter Manus: Joe Kelly 
Medvk: Madison Wolfe, Zoe Saldana, 
Imogen Poots Længde: 104 min Prem: 
5.7.2018 Udlej: Camera. 

Anders Walter, der helt fortjent vandt en 
Oscar for kortfilmen Helium debuterer 
som spillefilmsinstruktør med I Kill Gi-
ants. Vi møder den 13-årige sære og nør-
dede pige Barbara, der både er indelukket 
og udelukket, og som lever helt i sin egen 
fantasiverden. Hun har travlt, for hun skal 
forhindre, at kæmperne vil ødelægge ik-
ke blot hendes eget liv, men også alt liv. 
Hun har skabt en magisk mytologisk ver-
den i sin fantasi, som selvfølgelig ikke blot 
er flugt, men også en måde at forholde sig 
til en virkelighed, der er så faretruende, at 
man ikke kan konfronteres med den. Først 
sidst i filmen finder vi ud af, at det er mo-
derens kræftsygdom, som hun ikke kan el-
ler vil forholde sig til.  Hun tror på, at når 
hun udfører de magiske ritualer og læg-
ger lokkemad ud for at holde kæmperne 
væk, så virker det. Det er en meget fin og 
vedkommende film om følelser og smer-
te, der håndteres konsekvent og modigt. 
Filmen er optaget på Long Island, og der er 
meget smukke naturbilleder, og kæmper-
ne virker også imponerende. Der er også 
en historie i filmen med en veninde, som 
bliver en hjælper og også en modstander 
samt andre personer, der er med til at gø-
re filmen til et magisk eventyr. Nogle ville 
sige, at dette nok er en børnefilm, men det 
er ikke rigtigt. Det er alment menneske-
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ligt at bruge fantasien som kreativ eska-
pisme til at udholde en uudholdelige vir-
kelighed. LG

[52] I KRIG OG KÆRLIGHED
Danmark 2018
Instr: Kasper Torsting Manus: Ronnie 
Fridthjof og Kasper Torsting Medvk: Se-
bastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thu-
re Lindhardt Længde: 135 min Prem: 
15.11.2018 Udlej: UIP.

I 2018 markeredes 100-året for 1. Ver-
denskrigs afslutning, og denne film gen-
opliver et stykke (næsten) overset Dan-
markshistorie, nemlig fortællingen om 
sønderjyderne i krigen. Ved filmens be-
gyndelse har krigen varet i 3 år, og 2 søn-
derjyske soldater Esben og Jes såres i en 
træfning og sendes hjem til familierne. 
Men genforeningen med dem er ikke så 
enkel og frydefuld som håbet; Esbens ko-
ne Kirstine har et måske lidt for nært for-
hold til en beleven tysk officer, så selvom 
filmen i begyndelsen har nogle store (og 
sikkert dyre) kampscener, er det følelses-
dramaet, som overbeviser. Her er tale om 
måske gammeldags, men storladent og 
overbevisende kammerspil, som ikke for-
falder til den nemme løsning at gøre de 
centrale skikkelser alt for sort/hvide. Det 
er en lang fortælling, men den vinder ved 
eftertanke. PÆ

[53] I SYRIEN
Belgien, Fankrig, Libanon 2017
Instr: Phelipe Van Leeuw Manus: Phelipe 
Van Leuw Medvk: Hiam Abbass, Diamand 
Bou Abboud og Juliette Navis Længde: 
85 min Prem: 21.6.2018 Udlej: Scanbox

Denne film er ikke endnu en reportage 
fra krigen i Syrien, men et drama om dem, 
der lever midt i den. Vi er i en syrisk stor-
byejendom, hvoraf det meste er smad-
ret, i en barrikaderet lejlighed beboet af 
den midaldrende husmor Oum, matriark 
og nødvendigt hård negl, hendes børn, 
en gammel svigerfar og nogle bekendte 
og naboer. Udenfor er der guerillakrig, 
indenfor er der en form for hverdag, og 
Oum forsøger at holde fokus på det, som 
trods alt hænger sammen. Vi er vidner til 
en overlevelseskraft, som nok er tænkt 
som repræsentativ for det hårdt prøvede 
syriske folk, men som virker præcis iagt-
taget og klinger ægte. Skruen strammes 
for hver scene, og det kan virke som en 
taktik overført fra Hollywood, men hel-
hedsbilledets overbevisningskraft vil 
dog nok især afhænge af den enkeltes 
vilje til at lade sig rive med. PÆ

[54] JOURNAL 64
Danmark 2018
Instr: Christoffer Bro Manus: Nikolaj 
Arcel, Bo Hr Hansen, Mikkel Nørgaard 
Medvk: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Ni-
colas Bro, Anders Hove Længde: 100 min 
Prem: 4.10.2018 Udlej: Nordisk Film. 

Det er film nr. 4 i filmatiseringerne af Jus-
si Adler-Olsens kriminalromaner, stadig 

med Nikolaj Lie Kaas som Carl Mørck og 
Fares Fares som Assad, der opretholder 
klicheerne om den slidte strømer med 
alkoholproblemer og det kompetente, 
men undervurderede sidekick. Filmen 
åbner med et uhyggeligt fund af tre ind-
tørrede lig bag en falsk væg i en køben-
havnerlejlighed. Plottet fokuserer heref-
ter på pigehjemmet på Sprogø og beret-
ningen om en ung kvinde, gravid udenfor 
ægteskab, der spærres inde her engang i 
starten af 60’erne for løsagtighed og mis-
handles, mens der i filmens nutid oprulles 
en art parallelhistorie om en ung indvan-
drerkvinde og en abort hos en distingve-
ret læge, tidligere ansat på pigehjemmet. 
Det bliver Carls og Assads opgave, assi-
steret af Rose (Johanne Louise Schmidt), 
at opklare trippeldrabet, der skal vise sig 
at have tråde tilbage til uhyggelige begi-
venheder på Sprogø. Filmen er velspillet, 
også i birollerne, og ret fermt instrueret 
af Christoffer Bro med masser af actions-
ekvenser, men den er ikke fri for at være 
en anelse forudsigelig – godt halvvejs i 
filmen vil de fleste kunne give kvalifice-
rede bud på, hvem den grumme morder 
er.  AJ

[55] KAPERNAUM
Libanon, Frankrig, USA 2018:
Instr: Nadine Labaki Manus: Jihad 
Hoyeily, Michelle Keservany og Nadine 
Labaki Medvk: Zain Al Rafeea Yordanos, 
Shiferow, Boluwatife, Treasure Bankole 
Længde: 121 min Prem. 7.2.2019 Udlej: 
Scanbox.

I den libanesiske film vil instruktøren Nadi-
ne Labaki fortælle om emner som illegale 
immigranter, mishandlede børn og racis-
me. Det lyder tungt, men fordi vi møder 
den 12-årige Zain, der fører en kamp for at 
skabe sig et anstændigt liv i en håbløs ver-
den, bliver vi fanget ind. Kapernaum bety-
der ifølge instruktøren rod og kaos, og det 
er der, hvor Zain vokser op hos sine fattige 
og småkriminelle forældre med de mange 
børn. Han stikker af hjemmefra, da foræl-
drene får giftet hans 11-årige søster væk 
til kioskejeren, der gjorde hende gravid, 
hvilket tog livet af hende. På sin flugt mø-
der han en etiopisk kvinde, der desperat 
kæmper for at skaffe sig papirer. Han pas-
ser hendes lille barn, når hun er væk. En 
dag kommer hun ikke tilbage, Så nu må 
han også sørge for barnet. Han er både 
opfindsom og snarrådig, så han fortsæt-
ter med at kæmpe. Vi tror på ham, også 
da han vil føre retssag mod sine forældre 
anklaget for at sætte børn i verden, som 
de ikke kan tage sig af. Noget sådant er 
selvfølgelig ikke realistisk, men der er jo 
en sørgelig pointe – forældrene har jo ik-
ke noget valg: børn er mulighed for over-
levelse. Filmen har dokumentariske træk, 
men låner også fra fabel og eventyr. Den 
er et mirakel, ja nogle kalder den et me-
sterværk af en film, som man må se. LG

[56] KAPTAJNEN
Tyskland 2017
Instr: Robert Shwentke Manus: Robert 
Schwentke Medvk: Max Huhbacher, Mi-

lan Peschel, Bernd Hölscher, Frederick Lau 
Længde: 118 min Prem: 25.12.2018 Ud-
lej: Miracle Film. 

I krigens sidste dage finder den forhut-
lede tyske desertør Herold en kaptajn-
suniform, ifører sig den og forvandles 
til Hauptman Herold, der kynisk udnyt-
ter sin nyvundne autoritet til at lede en 
gruppe afstumpede menige, han mø-
der på vejen, gennem det smukke, vin-
terfrosne landskab hen til en koncen-
trationslejr, som han og hans kumpaner 
overtager ledelsen af med forfærdelige 
følger. Hensynsløst henrettes desertører 
og landsforrædere på grusom vis, og He-
rold inkarnerer i stigende grad, fra den 
indledende usikkerhed og indtil han er 
helt korrumperet af magten, totalitaris-
mens væsen – som filmen skrider frem, 
mister han i sin kamp for ikke at blive af-
sløret stadigt mere af sin menneskelig-
hed og civilisatoriske fernis, til der kun er 
uniformen og dens små metalsymboler 
tilbage, regimets magttegn. Dermed vi-
ser filmen ud over individet mod syste-
met og ideologien. Det er ikke en film for 
sarte sjæle, Robert Schwentke, som el-
lers er mest kendt for strømlinede Hol-
lywood-produktioner, har lavet her, men 
med denne fortrinsvis sort-hvide strim-
mel træder han i karakter som en emi-
nent instruktør. AJ

[57] KURSK
Belgien. Luxembourg 2018
Instr: Thomas Vinterberg Manus: Robert 
Rodat Medvk: Léa Seydoux, Colin Firth, 
Matthias Schoenaerts Længde: 117 min 
Prem: 24.1.2019 Udlej: UIP.

Filmen er jo baseret på det autentiske dra-
ma fra august 2000, hvor den russiske u-
båd Kursk eksploderede og sank, og 118 
mennesker omkom. Det er både en ner-
vepirrende katastrofefilm, men skulle vel 
egentlig også have stof i sig til at skildre 
det drama, der udspillede sig, mens de 
24 øvrige overlevede indespærret i Kursk 
venter på at blive reddet. Hvad sker der 
blandt mennesker, der er stuvet sammen 
i en sådan situation? Vinterberg har jo før 
indgående beskrevet de psykologiske 
mekanismer og spil, der foregår, når men-
nesker er bragt sammen i en uafvendelig 
situation både i Festen, Jagten og Kollekti-
vet, så det forventer man da også her. Men 
det er ikke en film af den art. Vi følger tre 
spor: det ene er den russiske kaptajn Mik-
hail Kalekov, der forsøger at gå foran i kam-
pen for at overleve på bunden af havet, 
det andet er hustruen Tanya på jorden og 
det tredje er den britiske flådekomman-
dør, der forsøger at komme de nødstedte 
til undsætning, men forhindres af de kor-
rupte og uduelige russiske ledere. Filmen 
er stort anlagt og meget fornemt fotogra-
feret. Den kan både ses som geopolitisk 
thriller om russernes afvisning af hjælp 
fra England, men også som en  sand kata-
strofefilm og naturligvis også som et per-
sonligt drama om de menneskelige om-
kostninger, der er forbundet med at være 
i en sådan situation. Man må selv se, hvad 
man synes – men filmen er spækket med 
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stjerneskuespillere, så kedeligt bliver det 
aldrig. LG  

[58] KUSAMA
USA 2018
Instr: Heather Lenz Manus: Heather 
Lenz, Keita Ideno Medvk:  Yayoi Kusama 
Længde: 76 min Prem: 18.10.2018 Udlej: 
Camera Film.

Dokumentarfilmen Kusama fortæller hi-
storien om  feministen og kunstneren 
Yayui Kusama, der ofte omtales som ” hen-
de med polkaprikkerne”, fordi de farvede 
prikker går igen i hendes utallige malerier, 
skulpturer, beklædningsgenstand, væg-
ge og installationer. Filmen er traditionelt 
fortalt fra hendes fødsel til alderdom, pri-
mært gennem samarbejdspartnere, ven-
ner, Kusama selv og kuratorer, heriblandt 
Lousianas museumsinsspektør Marie 
Laurberg. Hendes japanske barndom var 
ikke lykkelig. Hun søgte tilflugt i en blom-
sterdal, og når hun lukkede øjnene, fik hun 
prikker for øjnene. Prikker hun senere om-
sætter til kunst, ligesom gentagelserne og 
mønstrene bliver en form for selvterapi, 
hvor hun får sine tvangstanker og hallu-
cinationer ud af sindet. Som ung flyttede 
hun til USA og hendes karriere begyndte 
her i 1960erne. Hun blev en del af kunst-
miljøet omkring Andy Warhol, hvor prote-
ster, provokation og pop-art var i vælten, 
og hun var bl.a med til at udstille nøgne 
mennesker foran Museum of Modern Art 
i 1969, lavede bodypaint før nogen an-
den og iscenesatte et bryllup mellem to 
mænd. Men det var svært for hende at slå 
igennem, og hun flyttede tilbage til Japan, 
hvor hun i dag bor beskyttet på et psykia-
trisk hospital.  Hun er verdens  bedst sæl-
gende kvindelige kunstner. Bag filmen 
står den amerikanske kunstuddannede 

dokumentarist Heather Lenz, der har væ-
ret fan af Kusama siden 90 erne. Filmen gi-
ver et spændende indblik i en kvindelig 
kunstners liv og kunst, men er nok mest 
for kunstinteresserede, og indimellem li-
ge lovlig lovprisende for min smag. RK

[59] LADY BIRD
USA 2017
Instr: Greta Gerwig Manus: Greta Gerwig 
Medvk: Saoirse Ronan,s Laurie Metcalf, 
Tracy Letts, Lucas Hedges og Thimo-
thée Chalamet Længde: 94 min Prem: 
26.4.2018 Udlej: UIP.   

Indiefilmens begavede kronprinsesse, 
Greta Gerwig, instruktør-debuterer med 
denne perle af et komedie-drama om 
syttenårige Christines senpubertære kri-
ser i forholdet til familien, kæresterne, 
den kristne highschool og det foreståen-
de college-liv. Hun er træt af livet i Sacra-
mento, den joviale arbejdsløse far (Tracy 
Letts) og den evigt kritiske mor (Laurie 
Metcalf ), ønsker at blive voksen i en fart 
og flytte langt, langt væk. Identitetspro-
jektet understreges af det farvede hår og 
valget af det særprægede navn, der også 
har givet filmen sin titel. Saoirse Ronans 
tour de force i hovedrollen matches flot af 
Metcalfs moderdyr, der aldrig bliver fær-
dig med at opdrage på datteren. Gerwig 
selv blev Oscar-nomineret for instruktio-
nen, ligesom filmen fik yderligere 4 nomi-
neringer for bl.a. bedste film og bedste 
skuespillerinde.   AJ

[60] LOVING VINCENT
Polen, Storbritannien, USA 2017
Instr: Dorota Kobiela og Hugh Welchman 
Manus: Dorota Kobiela, Hugh Welchman 
og Jacek Dehnel Medvk: Douglas Booth, 

Josh Burdett, Holly Earl og Chris O`Dowd 
Længde: 94 min Prem: 15.3.2018 Udlej: 
Miracle Film

Tegnefilmen er en gammel genre, men 
det er første gang man har lejlighed til at 
se en ”oliemalet” film. Mere end 150 kunst-
nere har malet de over 65.000 frames som 
udgør denne film. De maler alle i den ver-
denskendte maler Vincent van Goghs stil, 
mange af billederne er decideret efter-
ligninger af kendte van Gogh-malerier 
fra kunstnerens tid i Arles i Provence og 
især hans sidste måneder i Auvers-sur-Oi-
se. Alle de ”optrædende personer” er van 
Goghs malede bekendte fra de to lokali-
teter. Selve historien i filmen foregår efter 
van Goghs død i 1890. Vi hører altså intet 
til det berømte sammenstød med vennen 
og kunstneren Gauguin, der førte til at van 
Gogh i sindssyge skar sit øre af. Filmen ud-
vikler sig nærmest til en slags krimihisto-
rie, hvor sønnen til Postmesteren i Arles 
sendes til Auvers i et forsøg på at afleve-
re et brev, og dér som en anden detektiv 
gennem samtale med alle, som van Gogh 
havde forbindelse med inden sin død, sø-
ger at efterforske om van Gogh begik selv-
mord eller som ny teori siger blev skudt af 
en lokal, ung bølle. PB

[61] LUCKY
USA 2017
Instr: John Caroll Lynch Manus: Logan 
Sparks, Drago Sumonja Medvk: Harry 
Dean Stanton, David Lynch, Ron Livings-
ton og Ed Begley Jr. Længde: 88 min 
Prem: 5.4.2018 Udlej: Another World En-
tertainment.

Grundlæggende er filmen et halvanden 
time langt studie af den 90-årige Luckys 
(Harry Dean Stantons) vejrbidte, følsom-

Lucky, udlej. Another World Entertainment
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me og helt åbne fjæs. Den er mere til-
stand end fortælling, en omfavnelse af 
hans udramatiske livsindstilling og per-
sonlighed. Det nærmeste, man kommer 
et egentligt vendepunkt, er da Lucky midt 
i sine faste daglige rutiner opdager, at han 
faktisk er ved at blive gammel. Her bliver 
den andet og mere end en hyldest, nem-
lig en meditation over menneskets døde-
lighed og om at finde det gode i livet ved 
at forholde sig til virkeligheden, som den 
er. Man kan ikke se sig mæt på denne film, 
som er noget ganske særligt. Man ser den 
igen og igen – den er blevet en kultfilm. 
Enhver filmklub bør vise den. PÆ

[62] LUK SOLSKINNET IND
Frankrig, Belgien 2018
Instr: Claire Denis Manus: Christine An-
got, Claire Denis Medvk: Juliette Binoche, 
Xavier Beauvoi, Philipe Katerine og Ge-
rard Depardieu Længde: 94 min Prem: 
19.4.2018 Udlej: Angel Films.

Isabelle er en fraskilt kunstner, som tæ-
res op af ensomhed og desperat leder ef-
ter den perfekte mand at dele tilværel-
sen med. Hun er altså single og hun da-
ter og dater. Men det hjælper ikke, for hun 
kan ikke få øje på, hvem hendes elskere 
egentlig er, og måske er hun slet ikke inte-
resseret i at give slip og give sig hen. Juliet-
te Binoche spiller som altid nuanceret, og 
hendes ansigt udtrykker da også både tro 
på fremtiden, desillusion, forelskelse og 
fortabelse. Nogle ser filmen som en forfri-
skende intellektuel romantisk komedie, 
der både har humor og ironi. Det ligger 
måske i, at filmen er fyldt med modsæt-
ninger: det fysiske og så ordene, der forsø-
ger at nå frem. Filmen kører i ring, og der 
er stilstand og ikke liv, når de bliver ved 

med at snakke og analysere. Hvornår bli-
ver solskinnet lukket ind? Er det overho-
vedet muligt, at Isabelle finder en partner. 
Man skal kunne se den raffinerede struk-
tur i filmen med dens sammenkædning af 
danse. Men det er altså svært at engagere 
sig i en hovedperson, der holder så lidt af 
sig selv. LG

[63] LYKKEPER
Danmark 2018
Instr: Bille August Manus: Bille August, 
Anders August Medvk: Esben Smed, Ka-
trine Greis-Rosenthal, Rasmus Bjerg, Tom-
my Kenter m.fl. Længde: 162 min Prem: 
30.8.2018 Udlej: Nordisk Film.

Lykke-Per er Bille Augusts filmatisering 
af Pontoppidans klassiker fra 1898, der 
handler om jyske Peter Andreas Sidenius 
(Esben Smed), der i København bliver til 
Lykke-Per, da han vil udleve sine ambitio-
ner om at udvikle vind- og bølgeenergi. 
Han forelsker sig i den emanciperede Ja-
kobe Salomon (Katrine Greis-Rosenthal), 
datter af en velhavende jøde, men hvad 
er egentligt lykken for Lykke-Per? Det 
er dette eksistentielle spørgsmål og det 
uklare svar, Pontoppidan giver, der er om-
drejningspunktet for Bille Augusts film i 
portrættet af den ubeslutsomme, ærger-
rige og rastløse Per, som drømmer stort 
og til stadighed har udlængsel, også i for-
holdene til de kvinder, han forelsker sig 
i. August har naturligvis måttet forenkle, 
fokusere og rationalisere i filmatiserin-
gen af den store roman. Alligevel er fil-
men, der strækker sig over 3 timer, selv-
om meget er udeladt og slutningen æn-
dret, meget vellykket, smukt fotograferet 
og eminent spillet, især af de to bærende 
kræfter. AJ

[64] MIDNIGHT SUN
USA 2018
Instr: Scott Speer Manus: Kenji Bando, 
Eric Kirsten Medvk: Bella Thorne, Patrick 
Schwarzenegger og Bob Riggle Længde: 
81 min Prem: 12.4.2018 Udlej: Nordisk 
Film. 

Filmen føjer sig i rækken af amerikanske 
ungdomsfilm, der har sygdom som cen-
tralt tema. Det startede med Love Story 
fra 1970 og på det seneste har vi set En 
flænge i himlen og Alt eller intet. Der er 
et marked for film af denne type og Mid-
night Sun er ingen undtagelse. Katie lider 
af den meget sjældne sygdom XP, som 
er livstruende følsomhed overfor sol-
lys. Hun går derfor kun ud om aftenen 
og tilbringer dagen bag UV-beskyttede 
vinduer sammen med sin dejlige og for-
stående far. Men så ser hun den smuk-
ke Charlie udenfor på skateboard. De 
må selvfølgelig mødes – først om afte-
nen, og de bliver heftigt forelskede. Skal 
hun fortælle Charlie om sin sygdom, så 
de kan være sammen den korte tid, hun 
har tilbage at leve? Instruktøren har sagt, 
at han vil have mennesker til at reflektere 
over livets mening, når de ser den. Men 
det er svært at engagere sig i de to smuk-
ke unge mennesker, der ligner glansbil-
leder fra en Disneyfilm. De bliver aldrig 
virkelige og vedkommende. Dialogen er 
klichéfyldt og selvom der kunne være et 
drama i den umulige situation, de unge 
står i, så bliver man aldrig grebet. Måske 
skal man være teenager for at kunne ud-
holde at se denne film. LG

[65] MINE AFTNER I PARADIS
Italien/Frankrig 1988
Instr: Giuseppe Tornatore Manus: Giu-

Ordets magt, udlej. Another World Entertainment
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seppe Tornatore Medvk: Philippe Noiret, 
Jacques Perrin, Salvatore Coscio Længde: 
125 min Prem: 13.9.2018 Udlej: Another 
World Entertainment.

Denne film er en klassiker, og selvom 
den har 30 år på bagen, er den stadig 
lige vidunderlig. Filmen starter i Rom 
i 1980erne, hvor den feterede filmin-
struktør Salvatore får beskeden, at Alfre-
do er død. Så rejser vi tilbage i tiden – til 
efter første verdenskrig til en lille by på 
Sicilien, hvor Salvatore vokser op i fatti-
ge kår med sin enlige mor. Han tilbringer 
det meste af sin tid i byens biograf, hvor 
han bliver ven med operatøren Alfredo. 
Han går til hånde i biografen, og der op-
står et nært forhold mellem de to. Da Al-
fredo mister synet i en brand, må Sal-
vatore overtage jobbet som operatør. 
Filmen er en hyldest til filmkunsten, og 
den fortæller i sit ganske særlige magi-
ske sprog en historie om menneskelig-
hed og kærlighed. Salvatore vokser op, 
forelsker sig i en pige han ikke kan få, og 
forlader desillusioneret byen og lover 
sig selv aldrig at vende tilbage. Hvordan 
det går, da han alligevel kommer tilba-
ge de mange år senere, må man selv se. 
Det er en film, der har mange spor. Den 
handler om den magiske verden, man 
møder i biografens mørke, men også om 
håb og drømme, barndommens uskyld 
overfor den modne mands resignation. 
Det er en smuk og gribende film, som 
man kan se igen og igen. Der er drama, 
humor og livsglæde i filmen. Den vandt 
i 1990 Oscar som bedste udenlandske 
film. Denne film rummer essensen af alt, 
hvad film kan: gøre virkeligheden rigere 
og smukkere. LG  

[66] MIN ITALIENSKE FAMILIE
Italien 2018
Instr: Gabriele Muccino Manus: Gabriele 
Muccino og Paolo Costella Medvk: Ste-
fano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena 
Cucci Længde: 105 min Prem: 3.1.2019 
Udlej: Filmbazar.

Der er inviteret til guldbryllup på en lille 
italiensk ø. Men under opholdet der bry-
der en storm løs og forhindrer den tilsy-
neladende harmoniske familie i at rejse 
hjem som planlagt. Sådan er rammen 
lagt om dette sammenholdsdrama, hvis 
opbygning er en række relationskonflik-
ter mellem familiens medlemmer taget 
fra en ende af, indtil vi har været dem al-
le sammen i gennem; de munder alle ud 
i ubehagelige konflikter. Som udgangs-
punkt er denne form simpel og kendt, 
men Min italienske familie har desværre 
mest til fælles med melodramatiske rea-
lity serier. At se Min italienske familie er 
som at være fremmed ved en fest, hvor 
alle andre kender hinanden. Og med så 
mange halv fortalte historier på knap to 
timer har man glemt de fleste navne efter 
gildet.  PÆ 

[67] MOD SOLNEDGANGEN
Japan, Frankrig 2016
Instr: Naomi Kawase Manus: Naomi Ka-

wase Medvk: Masatoshi Nagase, Ayame 
Misaki, Tatsuya Fuji Længde: 101 min 
Prem: 13.9.2018 Udlej: Øst for Paradis.

Naomi Kawase (Månen over kirsebærtræ-
erne) har instrueret Mod solnedgangen, 
som fortæller historien om oversætteren 
Misako (Ayame Misaki), der ved en work-
shop med blinde biografgængere møder 
den forhenværende kunstfotograf Na-
kamori (Masatoshi Nagase). Han er lang-
somt ved at miste synet, men fotografe-
rer stadig, selvom han ikke længere kan 
se produktet. Hendes opgave som over-
sætter for synshæmmede er at iagttage 
og beskrive de billeder, der fremkommer 
på film. Han kommenterer under work-
shoppen på hendes tolkning og mener, 
hun lægger for mange følelser i billed-
beskrivelsen; det udvikler sig til samtaler 
om, hvor meget der skal afsløres for be-
skueren, før fantasien amputeres. Både 
Misako og Nakamori er ensomme men-
nesker med tunge ansvar for demente fa-
miliemedlemmer, og de bærer begge på 
personlige tab og stor sorg. Filmen folder 
sig ud som en på samme tid sanselig og 
filosofisk, vemodsblandet kommentar til 
det flygtige i tilværelsen, lyset, erindrin-
gen, livet selv, men betjener sig også af en 
til tider lidt gumpetung symbolik. Filmen 
er bestemt seværdig, selvom den ikke når 
samme højder som Månen over kirsebær-
træerne. AJ

[68] MONTPARNASSE 
BIENVENUE
Frankrig 2017
Instr: Lèonor Serraille Manus: Clemence 
Carrè, Bastien Daret og Lèonor Serraille 
Medvk: Laetitia Dosch, Souleymane 
Seye Ndiaye og Gregoire Monsaignon 
Længde: 97 min Prem: 22.3.2018 Udlej: 
Reel Pictures.

Filmens altdominerende hovedperson er 
en 30-årig pariserinde, Paula, der i star-
ten af filmen smides ud af sin kæreste og 
forsørger gennem 10 år. Han er en noget 
ældre og kendt fotograf. Hun står bogsta-
veligt på gaden, og filmen følger så hen-
des famlende og uvante forsøg på at klare 
sig selv. Det går op og ned fra job til job. 
Hun er en type, der gerne vil klare sig selv, 
men hendes klodsede næsten maniske iv-
righed gør det svært for hende at holde 
fast på veninder, mænd og jobs. Man skal 
givetvis synes hun er en vedkommende 
og charmerende type for at holde filmen 
ud. Det gør undertegnede ikke! Nogle an-
meldere kalder filmen et lille mesterværk 
og et hæsblæsende komediedrama. Pau-
la er en person man enten hader eller el-
sker – altså samtidig, men alle er betagede 
af Laetitia Dorschs præstation som Paula. 
Den siges også at være en meget meget 
fransk film. PB og LG

[69] NANCY
USA 2018
Instr: Christina Choe Manus: Christina 
Choe Medvk: Andrea Riseborough, Steve 
Buscemi, J Smith-Cameron Længde: 86 
min Prem: 16.8.2018 Udlej: Filmbazar.

Nancy er en ensom kvinde, der er vokset 
op i et trøstesløst miljø med en tyrannisk 
mor. Da hun ser en fjernsynsudsendelse 
om et forældrepar, Ellen og Leo, der sta-
dig håber på at finde den datter, der blev 
kidnappet for 30 år siden, bliver hun me-
re og mere overbevist om, at hun er deres 
datter. Hun opsøger parret, og efterhån-
den som de tre lærer hinanden at kende, 
begynder skellet mellem virkelighed og 
fantasi langsomt at udviskes.  For hvem 
er Nancy med de store dådyrøjne og den 
nervøse dirren i stemmen egentlig? Hvor-
dan skal man forstå de historier, hun for-
tæller, og er ønsket om at genfinde datte-
ren så stor hos Ellen og Leo, at de for en-
hver pris vil tro på Nancy. Langsomt for-
styrres den lykkelige genforening af vok-
sende mistro. Filmen er en psykologisk 
thriller om ensomhed og om at miste et 
barn - og om den desperation, som begge 
dele medfører. Nancy spilles fremragende 
af Andrea Riseborough, der er kendt for 
svære kvinderoller i bl.a Birdman og Sta-
lins død. Fotograferingen følger nådes-
løst de medvirkendes ansigter i deres håb, 
fortvivlelse, skepsis mm. Billedsproget er 
fyldt med symbolik. Der er skæve vinkler, 
nedslidte huse, forpjuskede mennesker 
og beskidt snesjap . Og nysne, der dæk-
ker alt det grimme som på et julekort. ”En 
velspillet perle af mystik” ifølge filmmaga-
sinet Ekko. Jeg blev ikke rigtig grebet. RK

[70] ORDETS MAGT
Frankrig, Belgien 2017
Instr: Yvan Attal Manus: Victor Saint Ma-
cary, Yaël Langmann m.fl. Medvk: Daniel 
Auteuil, Camèlia Jordana og  Yasin Houicha  
Længde: 95 min Prem: 30.8.2018 Udlej: 
Another World Entertainment.

Mønsterbryderen Neïla er en ung, kvik 
fransk-arabisk kvinde, der trods en op-
vækst i ghettoen er kommet ind på det 
prestigefyldte jurastudie på et fransk uni-
versitet. Her undervises hun bl.a. af den 
brillante professor Pierre Mazard, der nok 
er dygtig, men også en på mange måder 
reaktionær provokatør med sexistiske og 
racistiske holdninger. Efter at have ført 
sig frem på det groveste overfor Neïla, får 
han en velfortjent reprimande af univer-
sitetets ledelse og tvinges til at coache 
Neïla op til universitetets prestigefyld-
te konkurrence i retorik, en disciplin, der 
nok dyrkes mere i fransk tradition, end vi 
er vant til det herhjemmefra. Og det kom-
mer der en meget underholdende ”tve-
kamp” ud af! Man kunne dårlig tænke sig 
en større modsætning end mellem de 
to, men de kan også give hinanden no-
get, viser det sig. Neïlas baggrund vises 
i nogle glimrende klip fra ghettoen, der 
både nedbryder nogle fordomme og vi-
ser, hvorfra hun henter sin styrke. Mazards 
baggrund er derimod underbelyst, vi får 
kun et enkelt klip uden for universitetets 
område, men i Daniel Auteuils skikkelse 
fremgår hans styrke og svaghed dog alli-
gevel eminent. Han er arrogant og frygt-
indgydende i en sjælden set grad. Det er 
ikke nogen ”stor” film, men den skildrer et 
kultursammenstød meget skarpt, varmt 
og underholdende. PB
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[71] SECOND ACT
USA 2018
Instr: Peter Segal Manus: Elaine Gold-
smith-Thomas, Justin Zackman Medvk: 
Jennifer Lopez, Leah Remini, Vanessa Hud-
gens Længde: 103 min Prem: 17.1.2019 
Udlej: SF Studios.

Maya føler sig overset på sit arbejde i su-
permarkedet, da stillingen som afdelings-
leder går til en udefrakommende med en 
universitetsuddannelse. Hun har 15 års 
erfaring i butikken, men må acceptere 
forklaringen, at der ikke er plads på top-
pen til en person, som kun har en bestået 
folkeskoleeksamen på sit CV. Uventet får 
hun en vellønnet konsulentstilling hos et 
andet firma, desværre baseret på en for-
falsket internetidentitet, herunder et falsk 
CV, så hun må på en gang lyve om sin fortid 
og præstere på arbejdet. Udgangspunk-
tet er altså en indlevet følelse af, at den lille 
kvinde bliver en brik i det store magtspil, 
at hendes åbenlyse talenter holdes nede 
af etablerede normer. Filmen giver et inte-
ressant indblik i, hvorvidt det er i orden at 
spille ufint på arbejdsmarkedet, når reg-
lerne er dikterede af bosserne, men slutter 
lidt tamt med tomme fraser: ”Vores stør-
ste svagheder er ikke vores fejl, men vores 
frygt” og ”det eneste, der kan holde dig til-
bage, er dig selv”. PÆ

[72] SHOPLIFTERS
Japan 2018
Instr: Hirokazu Kore-eda Manus: Hiroka-
zu Kore-eda Medvk: Kirin Kiki, Lily Franky, 
Sosuke Ikematsu Længde: 121 min Prem: 
11.10.2018 Udlej: Filmbazar.

Den japanske instruktør Hireakazu  Ko-
re-eda har med Shoplifters lavet endnu 
en gribende filmperle, hvor der stilles 
spørgsmål ved både moral og familibe-
grebet. Shoplifters handler om en familie 
af småsvindlere, der på kærlig vis hutler 
sig gennem tilværelsen. Faderen Osamu 
og sønnen Shota lever af ufarlige småras-
perier, som lokalsamfundet tilsyneladen-
de accepterer. Loven er ikke en faktor i de-
res univers, og da de finder en lille forladt 
pige med tegn på børnemishandling, er 
deres logiske valg at tage hende til sig. Pi-
gen hedder Yuri, hun er fem år og hun bli-
ver samlingspunktet for Shibata-familien 
i deres slidte og overbefolkede forstads-
hus. Shota sover i et skab, Osamas kære-
ste og dennes søster kæmper om både 
soveplads og job, og bedstemor Hatsue 
dysser de uundgåelige skærmydsler ned. 
Yuri er den ”lillesøster”, de ikke vidste, de 
manglede, men langsomt sætter hendes 
tilstedeværelse vidt forskellige følelses-
mæssige skred i gang hos de enkelte fa-
miliemedlemmer, og forhold, der før var 
accepterede, bliver der nu set skævt til. 
Det er hverdagen i familien der er i fokus 
med dens små glimt af næstekærlighed. 
Først da vi som tilskuere er helt inde un-
der huden på familien, lukkes det om-
kringliggende samfunds mekanismer 
ind i fortællingen: både fordi pigens for-
ældre langt om længe begynder at lede 
efter hende, og fordi deres ulovlige livs-
stil altid er i fare for at blive afsløret. Og 

langsomt åbnes der op for familiens eg-
ne hemmeligheder. I et Japan, hvor den 
traditionelle familie er i opbrud, er det et 
gennemgående tema for Kore-eda, at en 
familie ikke er noget man får. Det er no-
get man skaber. Han har tidligere instru-
eret film som: Min søns familie, Efter stor-
men, Søstre og  Det tredje mord. Shoplif-
ters vandt fortjent guldpalmen i Cannes 
i 2018. En film, der varmt anbefales alle 
filmklubber.  RK

[73] SKYTSENGLEN
Finland, Danmark, Kroatien 2018
Instr: Arto Hallonen Manus: Arto Hallo-
nen Medvk: Pilou Asbæk, Josh Lucas og 
Rade Serbedzija Længde: 102 min Prem: 
28.6.2018 Udlej: Scanbox.  

Hypnosemordene var i 1950erne meget 
omdiskuteret. Den tidligere hippo-mand 
Palle Hardrup dræbte to bankfolk under 
et mislykket røveri på Nørrebro i Køben-
havn i 1951. Efter et omfattende politiar-
bejde med psykologiske undersøgelser 
fandt man frem til en medskyldig, ”skyts-
englen” Bjørn Schouw Nielsen, som hav-
de hypnotiseret Hardrup til at begå for-
brydelsen. Om denne sag handler denne 
film. Instruktøren er finsk, dialogen for-
skellige grader af engelsk og de Køben-
havnske scener er optaget i Kroatien, så 
filmen kræver, at tilskueren lægger sin 
skepsis til side og ser, at det er en film, der 
fokuserer på de mørke sider af åndelig-
heden. Manuskriptet holder sig nogen-
lunde til fakta, kun tilsat den for krimien 
nødvendige kærlighedshistorie og poin-
terede opklaring, som sætter det meste 
på plads. Så filmen svinger noget usikkert 
mellem saglig reportage og kulørt under-
holdning. PÆ  

[74] SOMMEREN 1993
Spanien 2017
Instr: Carla Simón Manus: Carla Simón 
Medvk: Laia Artigas, Paula Robles og Bru-
na Cusi Længde: 97 min Prem: 7.6.2018 
Udlej: Øst for Paradis 

Den 6-årige Frida har mistet begge sine 
forældre. Moderen er død af en AIDS-re-
lateret sygdom, og faderen er forsvundet 
for lang tid siden. Derfor skal Frida flytte 
fra Barcelona til onkel og tante og 3-årige 
Anna i en lille katalansk landsby. Filmen 
er selvbiografisk, fortæller den debute-
rende instruktør. Den lange og for Frida 
næste ubærlige sommer i 1993 fortælles 
fra Fridas synsvinkel. Vi er i øjenhøjde med 
hende, spærret inde, som hun er, i en usyn-
lig boble af ensomhed, desorienterethed, 
smertelige følelser og uafklaret sorg. Fil-
men bliver aldrig sentimental, og den har 
spontanitet og et sjældent nærvær, spillet 
ægte af de unge skuespillere. Filmen er et 
livsbekræftende opvæktsdrama, smukt 
og sanseligt fortalt om minder af tab og 
sorg, men også fyldt med håb. En spansk 
perle af en film. LG

[75] SOMMERFUGLENE
Tyrkiet 2018

Instr: Tolga Karacelik Manus: Tolga Ka-
racelik Medvk: Tolga Tekin, Bartu Kücük-
caglayan, Tugee Altug Længde: 117 min 
Prem: 29.11.2018 Udlej: Another World 
Entertainment.

Tre søskende i fyrrene kaldes tilbage til 
den landsby i Anatolien, hvor de er vokset 
op. Deres far sendte dem væk som halv-
store børn, da deres mor hængte sig, og 
han ikke kunne klare at være alenefar med 
skammen over konens selvmord. Men nu 
sender han bud efter dem. Storebrode-
ren er blevet astronaut i Tyskland, men 
har aldrig været ude i rummet, lillebrode-
ren er skuespiller uden succes i Istanbul, 
og søsteren er i et frustrerende ægteskab 
med en mand, hvis opmærksomhed altid 
er et andet sted. Så det kører ikke for de 
tre. Første halvdel af filmen er et roadtrip 
med mange pudsige øjeblikke, hvor de tre 
umage søskende mutte og modstræben-
de må rejse tilbage til landsbyen og den 
barndom, de havde der. Halvvejs gennem 
filmen når de så frem, og derefter må de 
grave ned i den fortid, de alle har vendt 
ryggen. I denne sidste halvdel er balan-
cen mellem drama og komedie vanskelig, 
men meget klares med fin skuespilkunst 
og overraskelser. Det er en bittersød sø-
skendefortælling, hvis afslutning måske 
for nogle kan være svær at acceptere.  PÆ

[76] SUSPIRIA
Italien, USA 2018
Instr: Luca Guadagnino Manus: David 
Kajganich Medvk: Chloë Grace Moretz, 
Tilda Swinton, Dakota Johnson, Jes-
sica Harper Længde: 132 min Prem: 
15.11.2018 Udlej: Scanbox.

Den italienske instruktør Luca Guadagni-
no, der i 2017 vandt en Oscar for filmen 
Call Me by Your Name, siger, at han, lige 
siden han i 1977 så Dario Argentos kultgy-
ser af samme navn, har drømt om at lave 
en horror film. Han vil ikke kalde sin film 
et remake, men snarere en fortolkning af 
den oprindelige film. Men vi befinder os 
i samme tidsramme, nemlig det terror-
plagede Berlin i 1977, hvor Bader Main-
hof terroristerne repræsenterede nogle 
af de onde kræfter i samfundet. I filmen 
følger vi den unge danser Suzie, der kom-
mer fra USA og håber at blive optaget i et 
prestigefyldt dansekompagni i Berlin. Det 
bliver hun, men ved hendes ankomst be-
gynder forfærdelige ting at ske. Vi møder 
kompagniets leder Madame Blanc, Hele-
ne Markos kompagniets heksemor og den 
mandlige psykiater Josef Klemperer, alle 
spillet farligt af Tilda Swinton. Der er no-
get helt galt. En danser forsvinder efter at 
have fortalt psykiateren om mørke hekse-
kræfter i kompagniet. Alle horrorgenrens 
træk er med. Det er ondt, grumt og mod-
bydeligt, fyldt med lemlæstelse og blod. 
Guadagnino vil nok forløse 1970ernes po-
litiske og seksuelle dæmoner i sine bille-
der af de dæmoniske ritualer, som filmen 
skildrer. Filmen vil rigtigt meget, og nogle 
anmeldere mener, at den simpelthen ikke 
var skræmmende nok, og det duer jo ikke, 
når det nu er vanvittige heksesabbatssce-
ner, man overværer. LG  
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[77] SWEET COUNTRY
Australien 2017
Instr: Warwich Thornton Manus: Steven 
McGregor, David Tranter Medvk: Hamil-
ton Morris, Sam Neil, Bryan Brown, Ewen 
Leslie Længde: 113 min Prem: 9.8.2018 
Udlej: Angel Films.

Vi er i 1930ernes Australien. Det er de sorte 
aboriginers land, men under den hvides 
mands herredømme. En afstumpet hvid 
krigsveteran har først udnyttet nabofar-
mens indfødte landarbejder Sam og vold-
taget hans kone, og da han begynder at 
skyde på dem for at få udleveret en anden 
sort landarbejderknægt, må Sam skyde 
ham i selvforsvar. Han og konen frygter for 
de hvides ”retfærdighed”, men tvinges til 
sidst til at melde sig. De centrale sekvenser 
i forløbet er flugten og den efterfølgende 
retssag. Filmen bygger på westernkon-
ventionerne, men undgår klichéen i for-
tælling og personkarakteristik, og enhver 
musikalsk stemning og baggrund er fra-
valgt. Der fortælles en almen menneske-
lig historie om, hvor langt folk vil gå for at 
opretholde det verdenssyn, at nogle men-
nesker er mere værd end andre. Filmen er 
et stærkt og sikkert drama.     PÆ

[78] SÅ LÆNGE JEG LEVER
Danmark 2018
Instr: Ole Bornedal Manus: Ole Borne-
dal Medvk: Rasmus Bjerg, Helle Fagralid, 
Lars Rantje og Harald Kaiser Hermann 
Længde: 110 min Prem: 8.3.2018 Udlej: 
Nordisk Film.

Ligesom en anden Bornedal film (Dirch) 
er Så længe jeg lever en biopic. Den er ik-
ke realistisk, men fiktionaliseret liv. Det er 
historien om den populære, ja folkekæ-
re sanger John Mogensen, der startede 
som dreng med at synge i DRs drenge-
kor – smukt og rent- som blev populær 
i Giro 413 som en del af de pæne Four 
Jacks, og som i 1971 gik solo og gennem 
årene indtil hans død som 48-årig skab-
te en række ørehængere på dansktopni-
veau. Hvem er han så denne mand med 
den hæse stemme, der døde af druk? I 
filmen ser vi ham som et menneske, der 
kæmper for at nå det perfekte og subtile 
i kunsten, men hæmmes af lavt selvværd, 
et uforudsigeligt temperament og tran-
gen til hele tiden af blive anerkendt som 
kunstner. Nok er det en tragisk historie 
om druk og svigt, men Bornedal fortæl-
ler den med respekt for og kærlighed til 
både mennesket og kunstneren, der al-
drig syntes, at han var god nok. Rasmus 
Bjerg ikke blot ligner John Mogensen, 
han er ham. Nogle kritikere brød sig ikke 
om de stilistiske greb i filmen – f.eks. bar-
net der taler til den døddrukne Mogen-
sen, hver gang han er ude i tovene. Andre 
blev grebet af mennesket og hans sange. 
Det gjorde jeg. LG

[79] THE FAVOURITE
Irland, England, USA 2018
Instr: Yorgos Lanthimos Manus: Deborah 
Travis, Tony McNamara Medvk: Olivia Col-
man, Emma Stone, Rachel Weisz Længde: 

119 min Prem: 24.1.2019 Udlej: Nordisk 
Film.

Vi er I begyndelsen af det 18. århundrede 
i England, hvor Dronning Anne (1702-14) 
regerer. England og Frankrig er i krig, men 
hoffets mænd vil hellere se andevædde-
løb og deltage i annanasspisning end re-
gere. Det gør så til gengæld en af hoffets 
stærke kvinder, nemlig Sarah Churchill, 
som også er den gigtplagede og humør-
syge dronnings yndling. Så ankommer 
Abigail Hill, en fattig slægtning, som Sa-
rah forbarmer sig over og giver et job ved 
hoffet. Det skulle hun aldrig have gjort, for 
Abigail ved, hvordan hun skal få magt og 
indflydelse, og snart er hun dronningens 
nye Favourite. Filmen er hvad man kalder 
en parykfilm eller en kostumekomedie og 
det er da også ganske overdådigt og næ-
sten altfor meget. Men det ville jo ikke væ-
re en film af Yorgos Lanthimos, hvis ikke 
den samtidig var ond, sort og modbyde-
lig. Intrigespillet mellem de tre kvinder er 
præcist og ubehageligt og gennemsyret 
af liderlighed. Anne har mistet 17 børn i 
sit ægteskab og hungrer efter kærlighed, 
som de to kvinder nok ved, hvordan de 
skal opfylde. Man rystes, ler og forarges, 
men der spilles eminent af alle, og filmen 
blev da også ganske fortjent indstillet til 
10 Oscars. Den fik dog kun en til Olivia Co-
leman for bedste kvindelige hovedrolle. 
Det er en stor film, som må opleves på det 
store lærred. LG

[80] THE FLORIDA PROJECT
USA 2017
Instr: Sean Baker Manus: Sean Baker og 
Chris Bergoch Medvk: Brooklyn Prince, 
Bria Vinaite, Willem Dafoe og Valeria Cotto 
Længde: 111 min Prem: 1.3.2018 Udlej: 
Scanbox. 

Da Disney World i Florida var under op-
førelse, hed det The Florida Project, som 
er blevet denne films titel. Vi befinder os 
i nærheden af denne kunstige og ma-
giske fantasiverden, men blandt sam-
fundets udstødte – nok White Trash – 
som bebor det billige pangfarvede mo-
tel med navnet The Magic Castle. Her 
møder vi den seksårige Moonee, hvis 
synsvinkel er filmens. Hun er et vildt 
og ustyrligt barn, som kan alt og tør alt, 
ja siger at hun elsker ”det væltede træ 
som stadig vokser”. Det er en metafor 
for filmens tema. Der er nærmest intet 
plot i filmen, men den emmer af nær-
vær, energi og kærlighed. Selvom vi er 
på samfundets bund – på bagsiden af 
den amerikanske drøm- er filmen en 
hyldest til barndommens hellige land, 
hvor uskyld stadig eksisterer. Filmen 
er ikke realistisk som Mike Leighs film, 
men a slice of life , fremragende instru-
eret og spillet dels af amatører, der yder 
det utrolige samt en blændende Willem 
Dafoe, der prøver at holde sammen på 
det hele. En anmelder siger ” et festligt 
og hjerteskærende drama, ja et lille me-
sterværk af barnlig optimisme og kniv-
skarp visualitet”. En sand filmperle, som 
man må se.  LG

[81] THE HOUSE THAT JACK 
BUILT
Danmark, Frankrig, Tyskland, Sverige 
2018
Instr: Lars von Trier Manus: Lars von Trier 
Medvk: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma 
Thurman, Sofie Gråbøl Længde: 155 min 
Prem: 29.11.2018 Udlej: Nordisk Film.

I denne film møder vi Jack, der aldrig blev 
arkitekt, så han kunne bygge sit eget hus. I 
stedet bliver han seriemorder og han isce-

Shoplifters, udlej. Filmbazar
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nesætter de 5 mord han begår over 12 år 
som kunstværker. Han skåner ingen, hver-
ken kvinder eller børn. Han er psykopat, 
intelligent, charmerende, egoistisk, , nar-
cissistisk og helt uden empati. Ligesom 
virkelighedens Jack the Ripper fotografe-
rer han sine ofre og sender billederne til 
en avis. Han opbevarer ligene af sine of-
re i et frysehus, hvor han skaber sit kunst-
værk. Det ville jo ikke være en Lars von Tri-
er film, hvis der ikke også var en intellek-
tuel overbygning eller reference til andre 
kunstværker. Her er det den dialog, som 
han fører med hr. Verge, som repræsente-
rer romantikkens forestilling om det gode, 
det sande og det skønne. De mødes også 
i en scene fra Dantes Guddommelige ko-
medie. Som altid i en Lars von Trier film vil 
man føle sig frastødt af filmens brutalitet, 
grusomhed og sadisme, men her finder vi 
også sort humor, som kan løse op for ækel-
hed og chokeffekter. Lars von Trier kalder 
Jack for et selvportræt og en kritiker me-
ner, at hvis denne film skulle blive hans sid-
ste, så opsummerer den meget godt det 
Lars von Trier altid beskæftiger sig med: de 
højeste tanker og de laveste drifter. Spillet 
er eminent og man er ubehageligt under-
holdt – på trods. LG 

[82] THE JOURNEY
Storbritannien 2016
Instr: Nick Hamm Manus: Colin Bateman 
Medvk: Timothy Spall, Colm Meaney, 
Freddie Highmore, Toby Stephens og Bar-
ry Ward Længde: 95 min Prem: 3.5.2018 
Udlej: SF Film.

I 2006 skal den nordirske protestantiske 
præst og politiker Ian Paisley (Timothy 
Spall) fra et topmøde i Skotland til Belfast 
for at fejre sit guldbryllup. Han kommer 
til at dele hjemturen med Martin McGuin-
ness (Colm Meaney), en tidligere IRA-le-
der, i en bil, der uden deres vidende fø-

res af en britisk MI5-agent, hvis opgave er 
at sikre, at freds- og regeringsforhandlin-
gerne mellem Sinn Fein og DUP lykkes og 
afsluttes med et håndtryk mellem de to 
arvefjender. Nick Hamms politiske drama 
bygger på en faktuel køretur, men er i øv-
rigt fiktivt i sin skildring af de menneske-
lige tilnærmelser og politisk-ideologiske 
afvisninger, som konstituerer samtalen i 
bilen. Lyder det kunstigt? Det er det og-
så, selvom de to kompetente hovedrol-
leindehavere gør deres bedste, Meaney 
jordnært og naturalistisk, Spall voldsomt 
sminket og let karikeret ligesom filmen 
som helhed, der forsøger at koge 40 års 
dybt komplicerede forhandlingsforløb og 
St. Andrews-aftalen ned til en times bil-
kørsel med to selvovervurderende og for-
stokkede mænd.  AJ

[83] THE MED DAMERNE
England 2018
Instr: Rogers Michell Medvk: Eilin Atkins, 
Judi Dench, Joan Plowwright og Maggie 
Smith Længde: 84 min Prem: 11.10.2018 
Udlej: Miracle Film.

Sæt 4 markante og verdensberømte, bri-
tiske skuespillere som fx ’dame’-rne Aile-
en Atkins, Judi Dench, Joan Plowright og 
Maggie Smith sammen, giv dem lidt te 
og film løjerne. Det er voldsomt under-
holdende, når de udveksler sladder, min-
der, skrøner, vittigheder og erfaringer fra 
et langt liv på både de skrå brædder og 
filmlærredet, iblandet autentiske klip fra 
deres karrierers højdepunkter. Roger Mi-
chells film måtte gerne have varet meget 
længere end de 84 minutter. AJ

[84] THE MISEDUCATION OF 
CAMERON POST
USA 2018
Instr: Desiree Akhavan Manus: Cecilia 

Frugiule, Desiree Akhavan Medvk: Chloé 
Grace Moretz, Steven Hauck, Quinn She-
pard Længde: 90 min Prem: 28.2.2019 
Udlej: 41 Shadows.

Grand Jury-prisen ved Sundance Film Fe-
stival 2018 gik til Desiree Akhavans film 
om den lesbiske teenager Cameron (ta-
lentfulde Chloë Grace Moretz), som en-
gang i 1990’erne sendes på en kristen gen-
opdragelseslejr efter at være blevet opda-
get sammen med en veninde. Lejren ledes 
af et søskendepar, den strikse terapeut Ly-
dia (Jennifer Ehle) og den tidligere homo-
seksuelle Rick (John Gallagher Jr.), som 
med en blanding af gruppeterapi og bøn 
forsøger af få Cameron og de andre iden-
titetsforvirrede unge til at forelske sig i det 
’rigtige’ køn. Cameron ved dog godt selv, 
hvem hun er, og finder efterhånden sam-
men med en lille gruppe, som ikke lader 
sig hjernevaske til at ”pray the gay away” 
og blot venter på muligheden for at flyg-
te. At nostalgisk henlægge handlingen til 
90’erne og at lade den centrale begiven-
hed, der endeligt sætter skred i frigørel-
sesprocessen, ske skjult og off-screen, 
modarbejder filmens kønspolitiske bud-
skab, som desværre stadig er aktuelt. Der-
med bliver den ellers velspillede film mere 
tandløs end nødvendigt. AJ

[85] THE MULE
USA 2018
Instr: Clint Eastwood Manus: Nick Schenk 
Medvk: Clint Easrwood, Bradley Cooper, 
Taissa Farmiga Længde: 117 min Prem: 
10.1.2019 Udlej: Warner Bros.

Filmen er baseret på en virkelig historie 
om blomstergartneren Earl Stone, der er 
på fallittens rand, da internethandel med 
blomster har udkonkurreret hans virk-
somhed. Han tager så et job som narko-
smugler for et mexicansk narkokartel. Han 

Trækfugle, udlej. Øst for Paradis
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tjener nu mange penge og bliver ved. Han 
har hele sit liv nedprioriteret sin familie, 
der ikke vil tale med ham – bortset fra et 
barnebarn. Han bruger nu de mange pen-
ge på at hjælpe familien og på den måde 
forsøge at forsone sig med fortiden. Lyder 
det banalt og sentimentalt? Ja, det er det 
også. Nogle synes, at filmens budskab: at 
familien er det vigtigste af alt, blot bliver 
en kliché og ikke er til at holde ud. Hvor-
dan narkoeventyret ender, skal ikke afslø-
res her – men er man Clint Eastwood fan, 
så er der noget at komme efter her. Den nu 
88-årige Eastwood spiller den både hårde 
krigsveteran, der også har en følsom side, 
og der underspilles som altid. Det er en 
både rørende og melankolsk, men også 
undertiden morsom film. Nok ikke East-
woods bedste, men alligevel meget se-
værdig.  LG

[86] THE PLACE
Italien 2017
Instr: Paolo Genovese Manus: Paolo Ge-
novese og Isabella Aguilar Medvk: Vale-
rio Mastandrea, Sabrina Ferilli og Marco 
Giallini Længde: 107 min Prem: 2.8.2018 
Udlej: Film Bazar.

Der findes en genre, som man kan kalde 
dilemma film. De udgår fra spørgsmålet: 
hvad er vi parate til at ofre? I denne film 
varieres spørgsmålet i en moralfilosofisk 
episodefortælling, som udelukkende 
udspiller sig på caféen The Place; kame-
raet bevæger sig meget lidt bort fra dens 
borde og stole, så vi skal forstå, at for-
tællingen kunne foregå hvor som helst 
i verden. Ved et bord sidder en mystisk 
mand med en stor bog, som han hele ti-
den skriver i. Han kan få folks bønner til 
at gå i opfyldelse, hvis de indgår en af-
tale og overholder den. En hustru kan få 
sin mand tilbage fra Alzheimer, hvis hun 
sprænger en bombe på en cafè. En blind 
mand kan få synet igen, hvis han vil vold-
tage en kvinde osv. Hvor langt vil vi gå 
for at frelse den, vi elsker? Eller for selv at 
blive elsket? Spørgsmålets påtrængen-
de alvor gør filmen vedkommende, til 
tider besættende, men den episodiske 
opbygning af fortællingen kan give en 
enerverende fornemmelse af gentagel-
se. Dens styrke ligger i dens konsekven-
te fortælleform og dens tankevækkende 
valg. PÆ

[87] THE WIFE
Sverige, England, USA 2018
Instr: Björn Runge Manus: Jane Ander-
son Medvk: Glenn Close, Jonathan Pryce, 
Christian Slater Længde: 100 min Prem: 
27.9.2018 Udlej: SF Studios.

I filmens start, engang i 90’erne velsag-
tens, venter en fiktiv aldrende ameri-
kansk forfatter på en opringning, eller 
rettere opringningen over dem alle for en 
forfatter, nemlig fra Svenska Akademien 
(før det blev skandaliseret!) om at han har 
modtaget den eftertragtede Nobelpris i 
litteratur. Hans kone lytter med, og efter 
meddelelsen hopper de begge i sengen af 
glæde: Vi vandt Nobelprisen! De deler til-

syneladende alt, men langsomt via flash-
backs oplyses vi om, at konen selv som 
ung var en lovende forfatter, og da man-
den aftenen før ceremonien i Stockholm 
over for pressen kommer til at sige, at hans 
kone er hans muse, men ikke selv skriver, 
ja så har hun – endelig vil mange mene 
- fået nok. For hvem har egentlig skrevet 
bøgerne, der nu gør ham så berømt? Fil-
men tager atter som så mange film i dis-
se år kønsrollerne op til debat. Og det gør 
den glimrende. Glenn Close er betagende 
i rollen som den skrivende kone – selv om 
man nok med dagens øjne undrer sig over, 
hvorfor hun dog har gennemført hele rol-
lespillet så længe. PB

[88] TO MINUTTERS STILHED
Tysland 2018
Instr: Lars Kraume Manus: Lars Kraume 
Medvk: Jonas Dassler, Michael del Coco, 
Sina Ebell Længde: 111 min Prem: 
8.11.2018 Udlej: Angel Films. 

Drengene Kurt og Theo fra Stalinstadt, 
en by i DDR, har hemmeligt været i Vest-
berlin for at se en pornofilm, men ven-
der hjem med hovedet fyldt af billeder 
fra Ugerevyen om folkeopstanden i Un-
garn mod Sovjetstyret og en CIA-plan-
tet skrøne om, at fodboldhelten Ferenc 
Puskás måske døde for sovjetiske kug-
ler. Næste dag opfordrer de klassekam-
meraterne på gymnasiet til at holde to 
minutters stilhed for de faldne ungare-
re, og som sagt, så gjort. Da årsagen rø-
bes, må det totalitære regime naturlig-
vis hævde sin autoritet overfor de kon-
trarevolutionære gymnasiaster – det 
sker med uafvendelig konsekvens: sy-
stemkritik tolereres ikke, og hvis ikke 
bagmændene afsløres, straffes der kol-
lektivt - alle bliver smidt ud af skolen. 
Den tyske filmmager Lars Kraume, som 
også lavede ’Fritz Bauer: En fjende af sta-
ten’, en anden historie om idealisme og 
opportunisme, sandhed og løgn, har in-
strueret et hold meget kompetente un-
ge skuespillere i et lydefrit og klartsku-
ende drama om at finde et identitets-
mæssigt ståsted i en på samme tid kon-
form og splittet verden. AJ

[89] TOUCH ME NOT
Rumænien, Tyskland, Tjekkiet, Belgien, 
Frankrig 2018
Instr: Adina Pintilie Manus: Adinaq Pin-
tilie Medvk: Laura Benson, Thomas Le-
marquis, Christian Beyerlem Længde: 
123 min Prem: 8.11.2018 Udlej: Øst for 
Paradis.

Instruktøren fortæller selv:” Touch Me 
Not er en refleksion over min egen, per-
sonlige rejse og en kunstnerisk undersø-
gelse af menneskets længsel efter berø-
ring samt den selvmodsigende adfærd, 
der forhindrer denne længsel i at blive 
udfriet.” Så er man advaret. I filmen mø-
der vi Laura, som er en kvinde på 50, og 
som er vred på mænd og ikke vil røres 
ved. Hun vil dog forsøge at forene krop 
og sjæl ved at deltage i et terapeutisk for-
løb, hvor hun er sammen med forskelli-

ge mænd og en transkønnet person. Som 
tilskuere bliver vi lukket ind i et hvidt sa-
natorieagtigt rum, hvor eksperimenter-
ne foregår. Man må spørge sig selv, om 
man vil overvære dette? Vi møder også 
den muskelsvindramte Christian, der er 
stolt af sit køn og samtidig på trods af sit 
handicap er fyldt med selvtillid og men-
neskeligt overskud. Det er en rørende, 
smuk og grænseoverskridende oplevel-
se. Er det fiktion eller virkelighed? Beg-
ge dele naturligvis, for alt er jo iscenesat 
nærmest registreret dokumentarisk og 
så alligevel ikke. Det er en meget mo-
dig film, men selvom den siger ”at den 
undersøger, hvordan vi mennesker kan 
finde samhørighed på de mest uvente-
de måder, og hvordan vi kan elske andre 
uden at miste os selv i processen”, så er 
jeg helst fri for at se instruktøren Adina 
Pintilies personlige opgør med sin egen 
seksualitet. Det er for intimt og privat, og 
jeg vil heller ikke i terapi i biografen. Men 
filmen fik Guldbjørnen i Berlin. LG

[90] TRÆKFUGLE
Colombia, Danmark, Mexico 2018
Instr: Christina Gallego, Ciro Guerra  Ma-
nus: Maria Camila Arias Medvk: Carmina 
Martinez, José Acosta, Natalia Reyes 
Længde: 125 min Prem: 21.2.2019 Udlej: 
Øst for Paradis.

Filmen fortæller historien om mødet 
mellem et traditionelt stammesamfund 
og vestlig markedsøkonomi. Rammen er 
på landet i Colombia i 1968. Den ikke helt 
unge, forarmede Rapayet kan ikke betale 
den høje medgift for at få sin udkårne Za-
ida, datter af en fremtrædende stamme-
leder, til hustru. Så han begynder at sæl-
ge marihuana til amerikanerne. Dermed 
er der sat gang i velstanden, men også i 
griskhed, magtkampe og forbrug, der ik-
ke stemmer overens med de colombian-
ske klaners traditioner. Filmens skabere 
har forstået, at hvis man vil undgå at få 
denne fortælling til at fremstå som et ska-
belonagtigt klandrama, må man fokusere 
på det usædvanlige miljø og de skæbner, 
som er centrum i fortællingen, så det er bil-
ledernes panoramaperspektiv og det be-
tagende dyk ned i den kulturelle tragedie, 
der gør Trækfugle til en stor film, selvom 
den holder sig til en enkelt families under-
gang. PÆ

[91] TULLY
USA 2018
Instr: Jason Reitman Manus: Diablo Cody 
Medvk: Charlize Cheron, Mackenzie 
Davis og Mark Duplass Længde: 96 min 
Prem: 9.5.2018 Udlej: Scanbox.

Marlo er 40 år og højgravid med sit tred-
je barn. Det er en svipser, og Marlo orker 
det faktisk ikke. Hun føder barnet og syn-
ker ned i bleskift, amning, udtømning 
af bryster og evig barnegråd. Hun er på 
sammenbruddets rand. Men så kommer 
Tully – en natbarnepige, som Marlos vel-
havende bror har betalt. Hun skal passe 
barnet om natten, så Marlo kan få sovet. 
Tully og Marlo bliver forbundne og nær-
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mest intime. Mere afsløres dog ikke – for 
hvem er hun egentlig denne mystiske Tul-
ly? Filmen er både skrevet og instrueret 
af det makkerpar, som skabte den prisbe-
lønnede coming-of-age film Juno, og de 
gør det forrygende. Filmen er en komedie 
med bid i. Nok handler den om moderska-
bets krise, men den er fyldt med bidende 
sarkasme og meget vittige ætsende re-
plikker. Man morer sig. Nogle ville sige, at 
filmen både undertiden er plat og senti-
mental, men de fantastiske skuespillere 
med Charlize Cheron i front får en til at sy-
nes om filmen. Men måske er den mest til 
kvinder. LG

[92] UD AF INTET
Tyskland, Frankrig 2018
Instr: Fatih Akin Manus: Fatih Akin og 
Hark Bohm Medvk: Diane Kruger, Denis 
Moschitto og Numan Acar Længde: 106 
min Prem: 12.4.2018 Udlej: Camera Film.

I Fatih Akins seneste film bliver Katjas kur-
diske mand Nuri og lille søn dræbt i et 
bombeattentat i Hamborg, måske forø-
vet af nynazister, og efterlader hendes liv 
i smertefuldt kaos, inden det samler sig i 
ønsket om gengældelse. Filmen arbejder 
med temaer som hævn, retfærdighed, til-
givelse og sorg og er opdelt i 3 afsnit, Fami-
lien, Retfærdighed og Havet. Filmen skal 
ses pga. Diane Kruger, som har lavet lidt 
af hvert i sin karriere, men her leverer en 
pragtpræstation som den fortvivlede og 
samtidigt hævngerrige Katja, en rolle der 
udløste prisen for bedste skuespillerinde 
i Cannes i 2017. Hun bærer filmen, som 
desværre ikke helt er på niveau med Akins 
andre film og heller ikke fri for at være en 
anelse anløben i sin dyrkelse af hævnmo-
tivet. AJ

[93] ULYDIGHED
Irland, England, USA 2017
Instr: Sebastián Lelio Manus: Sebastián 
Lelio og Rebecca Lenkiewicz Medvk: 
Rachel Weisz, Raches Mc Adams og Ales-
sandro Nivola Længde: 114 min Prem: 
14.6.2018 Udlej: Sweet Chili Entertain-
ment.

Vi er i et jødisk ortodokst miljø i en Lon-
don forstad. Ronit, der har boet mange år 
i New York, vender hjem til sin fars begra-
velse. Hun bliver ikke modtaget med glæ-
de, da hun for mange år siden nærmest 
blev tvunget til at flyttet efter at være ble-
vet udstødt, da hun kyssede sin bedste 
veninde. Nu viser det sig, at Dovid, hen-
des fætter og tætte barndomsven, har gif-
tet sig med veninden Esti, som dengang 
elskede Ronit. Han er nu blevet udset til 
at være den store rabbiner, Ronits fars ef-
terfølger. Ligesom i Lelios sidste Oscarvin-
dende film En fantastisk kvinde, undersø-
ger denne film den anderledes og ikke an-
erkendte seksualitets rolle i et undertryk-
kende samfund. Det er et trekantsdrama, 
og der spilles intenst og meget erotisk af 
de to kvinder, der ikke kan blive fra hin-
anden. Hvem er den eller de ulydige i fil-
men? Kan man elske Gud og mennesker 
på samme tid? Man må selv se filmen for 

at få svar. Der er store spørgsmål i filmen 
både om religionens og samfundets rolle 
i forhold til et menneskes identitet. Er man 
engel, dyr eller menneske? LG

[94] UNDER TRÆET
Frankrig, Island 2017
Instr: Hafsteinn Gunnar Sigurdsson Ma-
nus: Huldar Breidfjörd Medvk: Steinfor 
Hroar Steintorsson, Edda Björgvinsdottir 
Længde: 90 min Prem: 5.7.2018 Udlej: 
Scanbox.

Vi befinder os I en forstad til Reykjavik, 
hvor et ældre ægtepar, Inga og Baldvin, 
er naboer til nyskilte Konrad med en ny, 
yngre kone. Hun bryder sig ikke om na-
boernes store træ, som hindrer hende i 
at tage solbad. Men Inga modsætter sig 
rasende den mindste beskæring, da træ-
et minder hende om deres tidligt afdø-
de søn. Filmen har flere historier om den 
uenighed, der bringer det værste frem i 
mennesker. Personerne i filmen tror, at 
de har det værre end de andre. De taler 
ikke med hinanden om problemerne, de 
føler dem kun. Ved første møde med fil-
menes verden er den en desperat eska-
lerende farce, men der kommer et punkt, 
hvor smilene stivner. Det giver nok bedst 
mening at se den som et karakterstudie, 
hvis kvalitet bunder i genkendelsen. Det 
er, som om filmen vil finde det sted, hvor 
morskaben knækker. Hver af dens perso-
ner har sit bristepunkt. Det har tilskueren 
også. PÆ

[95] UNGE ASTRID
Sverige, Danmark 2018
Instr: Pernille Fischer Christensen Manus: 
Kim Fupz Aakeson og Pernille Fischer Chri-
stensen Medvk: Alba August, Trine Dyr-
holm, Maria Bonnevie Længde: 123 min 
Prem: 31.1.2019 Udlej: Nordisk Film.

I Astrid Lindgrens bøger er forfatteren bå-
de fortæller og den, der lytter til det in-
dre barn. Filmens engelsk titel ”Becoming 
Astrid” viser, at den er en udviklingshisto-
rie: Hun er noget særligt fra starten, men 
formes af livet, og denne forfattertype 
skal ses her ud fra. I 1923 (filmen dækker 
tiden indtil 1931) er Astrid en livlig bram-
fri pige, som har konflikter med sin guds-
frygtige mor. Hun går til bal i forsamlings-
huset, men når ingen vil danse med hen-
de, danser hun da bare med sig selv. Hun 
bliver opdaget af redaktøren på den lo-
kale avis og ansættes som sekretær, bli-
ver som 18-årig gravid (med redaktøren) 
og må føde i dølgsmål i København, og si-
den hutle sig igennem tilværelsen i Stock-
holm for omsider at kunne få sin søn med 
sig hjem. I sin kamp for at få den nu tre-
årige søn til at føle sig tryg og styrket op-
dager Astrid sin evne til at fortælle histo-
rier, som kan få verden til at åbne sig på 
en ny måde. Filmen er historien om, hvor-
dan Astrid bliver det menneske, der sene-
re gør hende i stand til at blive forfatteren 
Astrid LIndgren. Som Unge Astrid er Alba 
August tindrende. PÆ

[96] UTØYA 22. JULI
Norge 2018
Instr: Erik Poppe Manus: Anna Bache-
Wig og Siv Rajendram Eliassen Medvk: 
Andrea Berntzen, Aleksander Holmen, 
Brede Fristad og mange andre Længde: 
90 min Prem: 3.5.2018 Udlej: Nordisk Film

Vi ved alle, hvad der skete på denne nor-
ske lille ø i sommeren 2011. Vi ved alle, at 
der her på meningsløs måde blev dræbt 
og såret flere hundrede unge mennesker 
af en gal mand, hvis navn hverken filmen 
eller vi gider nævne. Og med denne vi-
den går vi ind og ser filmen. Der er tale 
om en fiktions-film. Hovedpersonen Kaja 
er opdigtet, hendes optagethed af lillesø-
sterens skæbne er opdigtet, og kamme-
raterne, hun gemmer sig sammen med, 
er opdigtede. Dialogen er opdigtet og fil-
men er ikke optaget på Utøya. Alligevel er 
det det nærmeste, man kommer en do-
kumentarisk skildring af den forfærdelige 
time, de unge tilbragte på øen med ger-
ningsmanden. Efter utallige interviews 
med de overlevende, har filmens modi-
ge skaber, Erik Poppe, lavet en ”sand fikti-
onsfilm”. Og det vi oplever er mest udra-
matisk tavshed og hvisken mellem unge, 
der ikke forstår, hvad der sker, mens de 
gemmer sig for en mand i politiuniform, 
der går rundt og skyder. Og det er – netop 
på grund af vores baggrundsviden – gan-
ske, ganske gribende. Selv om vi ved det 
hele, er det en film, der fortjener at blive 
set af mange. PB

[97] VICE
USA 2018
Instr: Adam McKay Manus: Adam McKay 
Medvk: Christian Bale, Amy Adams og 
Sam Rockwell Længde: 132 min Prem: 
31.1.2019 Udlej: SF-Studios. 

Titlen er et spil på to anvendelser af or-
det: dels første del af ordet vicepræsi-
dent, som filmens hovedperson er, og 
dels navneordet ”vice”, der betyder last, 
moralsk fordærv. Filmen er et docudra-
ma, hvor historiske kendsgerninger for-
tolkes ind i en fortælling. Her er det hi-
storien om Dick Cheney, den gemytlige 
embedsmand, som var den grå eminence 
bag George W. Bush i en grad, som gjorde 
ham til USA’s de facto præsident. Vi føl-
ger ham fra hans Wyoming ungdom  som 
drukkenbolt, festabe og slapsvans, der 
af sin unge skånselsløst ambitiøse kone 
tvinges til at tage sin eksamen, komme 
til tops, score kassen og smadre sit land. 
Og som vokser med opgaven. Han frem-
stilles som snedig og lærenem oppor-
tunist, uden egentlig politisk overbevis-
ning, men en kærlig familiefar. Lidt lige-
som nazispidserne. Filmen er et ambitiøst 
værk, der forsøger at finde ud af, hvordan 
USA er kommet til det sted, hvor nationen 
befinder sig i dag. PÆ

[98] VIOLINISTEN
Finland 2018
Instr: Paavo Westerberg Manus: Emmi 
Pesonen og Paavo Westerberg Medvk: 
Matleena Kuusniemi, Olavi Uusivirta og 
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Kim Bodnia Længde: 124 min Prem: 
21.6.2018 Udlej: SF Studios.

Det er vanskeligt at leve sit liv to gange, 
men det kan man blive nødt til. Det giver 
god mening i denne film, alt som dens 
handling skrider frem. Den internationalt 
anerkendte violinist Karin Nordström på-
køres af en bil og får sin hånd så alvorligt 
læderet, at hun ikke længere kan spil-
le, men for fortsat at have forbindelse til 
musikken og sin hidtidige identitet giver 
hun sig til at undervise ved konservato-
riet. Hendes yndlingselev her er den mut-
te og maskuline Antti, og de indleder et 
forhold, som er dømt til at ende i konflikt, 
ganske særligt da den unge elev ved en 
koncert skal være solist i Karins yndlings-
stykke, Mendelsohns violinkoncert, hvis 
motiver gentages med enerverende ty-
delighed som et lydspor til styrkeprøve, 
præstationsangst og bristede drømme. 
Filmen vil meget og forløser en del, men 
ikke alt; dens problem ligger først og frem-
mest i, at den har svært ved at vælge, om 
det er Karins eller Anttis kamp, der skal 
bære filmens sidste halvdel. Så der er lidt 
vel mange historier, der vikles ind i hinan-
den. PÆ

[99] VI SES DEROPPE
Frankrig, Canada 2017
Instr: Albert Dupontel Manus: Albert 
Dupontel og Pierre Lemaitre Medvk: Na-
huel Pérez Biscayart, Albert Dupontel og 
Laurent Lafitte Længde: 117 min Prem: 
14.6.2018 Udlej: Another World Enter-
tainment. 

Filmen starter de sidste dage af 1. ver-
denskrig, november 18, hvor de to 
franske soldaterkammerater Albert og 
Edouard kastes ud i et meningsløst an-
greb på Vestfronten. De overlever mira-
kuløst, men Edouard har fået underan-
sigtet skudt af og bærer maske i resten 
af filmen. Begge har de tabt alt som føl-
ge af krigen og hutler sig i efterkrigen 
igennem på bedste beskub. Edouards 
meget velhavende fader, der har un-
derkendt sønnens kunstneriske evner 
og sendt ham i krig, samt deres fælles 
krigsliderlige kommanderende officer, 
der efter krigen bliver rig på at svindle 
med de omkomnes soldaters identitet, 
bliver objekter for deres had og hævn-
følelse og ofre for deres fantasifulde ud-
tænkte svindelnummer. Der er tale om 
en filmatisering af Pierre Lemaitres roste 
bestseller. Filmen balancerer mellem re-
alistiske voldsomme krigsscener i be-
gyndelsen og den mere udspekulerede 
fantasifulde hævns mere underholden-
de, nu og da skægge, nu og da karikerede 
og fjollede scener i anden del. Man har 
villet lave en   moralsk indigneret (anti)
krigsfilm på den ene side, og en farverig 
og pudsig ”Amélie fra Montmartre- film” 
på den anden side. Ingen af delene lyk-
kes helt. PB

[100] VOGTERNE
Frankrig, Schweiz 2018
Instr: Xavier Beauvois Manus: Xavier 

Beauvois, Frédérique Moreau, Marie-Julie 
Maile Medvk: Nathalie Baye, Laura Smet, 
Iris Bry Længde: 138 min Prem: 1.11.2018 
Udlej: Camera Film. 

Vogterne følger en gruppe franske kvinder 
under Første Verdenskrig, og krigen ople-
ves igennem dem. De må sende mænd og 
sønner af sted og tage imod dem, når de 
kommer forslåede hjem, samtidig med at 
de nu må udføre det arbejde, mændene 
plejer at stå for. Matriarken Hortense for-
søger at holde styr på gården – både drif-
ten og formerne, og da hun mangler ar-
bejdskraft ansætter hun den unge fami-
lieløse Francine. Denne arbejder hårdt 
og loyalt og føler sig efterhånden som en 
del af familien. Hun og Hortenses søn Ge-
orges forelsker sig i hinanden, og nu viser 
det sig, at de to viljestærke kvinder kæm-
per for hver sin generations idealer og syn 
på kvindens rolle. Visuelt er det en meget 
smuk film med stemningsfulde franske 
landskaber og minutiøse beskrivelser af 
dagliglivet på landet. Især i første halvdel 
er der lange passager uden dialog, hvor vi 
ser kvinderne i marken, hvordan køerne 
malkes, hvordan der brygges alkohol osv. 
Årstidernes skiften med såning, høst, pløj-
ning viser os visuelt, hvordan krigen træk-
ker ud. Filmens instruktør Xavier Beauvois 
har tidligere i ”Om guder og mænd” vist 
evnen til at skildre grupper og minisam-
fund. Fotografen er igen Caroline Cham-
petier. Vogterne er en lang film. For nogle 
måske for lang og med et lidt for forud-
sigeligt drama. For mig en stor æstetisk 
oplevelse, hvor jeg nød langsomheden i 
beskrivelsen af livet på landet og glæde-
de mig over den unge Francines livsmod i 
forhold til at skabe sig et selvstændigt liv.  
RK

[101] VORES LIVS FERIE
Italien, Frankrig 2017

Instr:Paolo Virzi Manus: Stephen Ami-
don, Francesco Piccolo Medvk: Helen 
Mirren, Donald Sutherland og Janel Mo-
loney Længde: 112 min Prem: 15.3.2018 
Udlej: Scanbox.

Ella og John har delt et langt liv og et over-
vejende godt ægteskab, som er ved at nå 
sin naturlige afslutning: Hun er kræftsyg, 
og han er dement, og der er ingen bedring 
i syne. Men Ella iværksætter sin hemmeli-
ge plan: i deres gamle autocamper kører 
de fra deres hjem i Boston til Key West i 
Florida for at besøge Hemingway museet; 
John har hele sit voksne liv undervist i en-
gelsk litteratur og sprog, og Hemingway 
er hans yndlingsforfatter. Sådan indledes 
denne blanding af parforholdsskildring 
og road movie, hvis grundstemning svin-
ger mellem frustration over forfaldet og 
glæde over den livslange kærlighed; ”ba-
naliteternes realisme og poesi” kan man 
kalde det. Det er i eminent grad en skue-
spillerfilm med Helen Mirren og Donald 
Sutherland i de bærende roller. Det er en 
god film for et modent publikum – og  for 
deres voksne børn. PÆ 

[102] WIDOWS
England, USA 2018
Instr: Steve McQueen Manus: Gillian 
Flynn, Steve McQueen Medvk: Viola Davis, 
Elizabeth Debicki, Liam Neeson, Colin Far-
rell Længde: 129 min Prem: 22.11.2018 
Udlej: 20th Century Fox.

Harry og hans bande omkommer efter et 
mislykket kup, hvor også 2 millioner dol-
lars går op i røg. Tilbage står enkerne, der 
ikke kender hinanden. Harrys kone Vero-
nica bliver opsøgt af Jamal, som mener, at 
Veronica skal skaffe pengene, da de rette-
lig er hans. Det eneste Veronica har tilbage 
efter sin mand, er en lille notesbog, hvori 
Harry minutiøst skildrer sine kup – også 

Ud af intet, udlej. Camerafilm
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det næste. De 4 enker må altså finde sam-
men og udføre kuppet. Det hele foregår i 
Chicago, hvor magtspil og korruption er 
mændenes beskidte domæne, både pri-
vat og i politik. Men filmen er ikke kun en 
thriller, hvor man spændt venter på det 
næste træk, men også en skildring af det 
moderne USA. Filmen vil meget med si-
ne temaer: kønsroller, race, social kritisk, 
æres-og magtrelationer, politik, løgn, 
spin og religion. Man kan synes, at det er 
meget at skulle have med i en thriller. Men 
man kommer til at synes om de 4 seje en-
ker, der finder ud af, at forbrydelse betaler 
sig – hvordan må man selv se. Oprindelig 
er manuskriptet skrevet af Linda La Plan-
te til en britisk TV-serie med samme navn, 
som nogen måske kan huske. LG

[103] WONDERFUL 
COPENHAGEN
Danmark 2018
Instr: Bo Tengberg Manus: Bo Tengberg 
og Flemming Klem Medvk: Trine Palle-
sen, Julie Christiansen, Bjarne Henriksen, 
Jens Andersen Længde: 98 min Prem: 
16.8.2018 Udlej: Camera Film.

Hvad forventer man, når man går ind og 
ser en film, der hedder Wonderful Copen-
hagen? Her er titlen dybt ironisk, for der 
er absolut intet ”wonderful” over filmen. 
Den foregår på Vesterbro i Kødbyen, hvor 
der foruden de trendy barer og spænden-
de gallerier også er en kriminel under-
grund, hvor der bl.a. foregår trafficking af 
værste slags. Vi møder Tanja, der netop har 
åbnet en kaffe-ølbar i Kødbyen. Fra sin bar 
og fra sit vindue ud til verden ser hun me-
get, hun ikke bryder sig om. Hun møder 
den polske pige Mila, der tror hun skal ha-
ve et stuepigejob i København for at kun-
ne forsørge sin lille søn hjemme, men som 
bliver tæsket og truet til at arbejde som 
prostitueret. Det er et dystert miljø, og vi 
kommer helt ned i den kriminelle og bar-
ske underverdens kældre. Tanja, som selv 
har mistet et barn, tager sagen med Mila i 
egen hånd, og da hun ikke kan få politiet til 
at tage affære, må hun selv konfrontere al-
fonserne, især ham som kommer i hendes 

cafè. Hvordan hendes ekspedition går, må 
man selv se. Det er en film, der virkelig har 
noget på hjerte, og der er blevet grundigt 
researchet i det kriminelle miljø. Der er et 
smukt budskab i filmen, og det er meget 
sympatisk. Men plottet og karaktererne 
virker nu noget stift og en anelse utrovær-
digt. Det er ikke nok, at filmen har hjertet 
på rette sted. LG

[104] WORKSHOP
Frankrig 2017
Instr: Laurent Cantet Manus: Robin Cam-
pillo og Laurent Cantet Medvk: Marina 
Fois, Mattheu Lucci og Florian Beaujean 
Længde: 113 min Prem: 17.5.2018 Udlej: 
Angel Films. 

Vi befinder os i den sydfranske havneby 
La Ciotat, som ligger i den barske ende af 
rivieraen og hvis blomstrende havn luk-
kede ned i 1986. En flok arbejdsløse unge 
med vidt forskellige baggrunde har fået 
et tilbud om at deltage i en skrivework-
shop, hvor de sammen bliver enige om 
at lave en mordhistorie. Workshoppen le-
des af en succesrig pariserforfatter Olivia, 
som skal forsøge at få de unge til at være 
kreative, tro på egne evner, samarbejde 
og også få mod til stå ved egne menin-
ger. Der er interessante samtaler om fik-
tion og virkelighed i filmen, og om den 
roman, som de skal skrive sammen pri-
mært skal afspejle den fagforeningsstyre 
arbejderklasse, som nu har trange kår i La 
Ciotat eller om den skal handle om den 
luksuskapitalisme, som nu findes i hav-
nen, hvor de rige får repareret deres lyst-
både. Anden del af filmen fokuserer dog 
på den unge Antoine, der skriver godt, 
men meget voldeligt og også racistisk, så 
gruppen ikke vil vide af ham. Men er der 
noget mellem ham og læreren Olivia? Fil-
men stiller en mængde spørgsmål, som 
ikke besvares, og som er af både etisk og 
politisk art. Det er svært ganske klart at 
sige, hvad filmen handler om: men vold i 
fiktion og virkelighed er et godt bud. Men 
filmen er slet ikke så god som Guldpal-
mevinderen Klassen fra 2008 af samme 
instruktør. LG

[105] YOU WERE NEVER REALLY 
HERE

England, Frankrig, USA 2017
Instr: Lynne Ramsay Manus: Lynne Ram-
say Medvk: Joaquin Phoenix, Ekatarina 
Samsonov og Judith Roberts Længde: 
90 min Prem: 22.3.2018 Udlej: Scanbox.

Den vindblæste klippe af en hovedper-
son, Joe, er veteran fra Golf Krigen liden-
de af posttraumatisk stress. Han kender alt 
til vold. Dog er han ingen action-helt, men 
et sjokkende, mumlende vrag af en mand, 
der stadig bor hjemme hos sin gamle skrø-
belige mor, følelsesmæssig sårbar bag en 
hård ydre skal. Han er en slags hævner, der 
har specialiseret sig i at redde unge piger 
fra bordeller for pædofile, hvor teenage-
piger holdes dopede for at kunne tilfreds-
stille rige mandlige klienter. Det er en gen-
nemvoldelig horror-film, der udvikler sig 
som et visuelt trip, hvor grænsen mellem 
drøm og virkelighed fortoner sig i billeder 
gennem våde bilruder, slørede bakspejle 
og grynede overvågningskameraer. Man 
kan afvise den som absurd eller beundre 
den. Nogle gør begge dele. PÆ

[106] ÅBENBARINGEN
Frankrig 2018
Instr: Xavier Giannoli Manus: Xavier Gian-
noli Medvk: Vincent LIndon, Galatéa  Bel-
lugi, Patrick d`Assumcao, Anatole Taub-
man Længde: 137 min Prem: 26.7.2018 
Udlej: 41 Shadows.

Åbenbaringen er en film om tro, tvivl 
og bedrag. Journalisten Jacques- spillet 
fremragende af Vincent Lindon- er en ta-
lentfund journalist, der er berømt for sine 
krigsreportager. Han er i dyb krise over ta-
bet af sin kollega efter et farligt job i Syri-
en, da han rekrutteres af Vatikanet for at 
undersøge en ung piges religiøse åben-
baring. Pigen Anne påstår at have set 
Jomfru Marias genfærd, og hun er nu ble-
vet en lokal ledestjerne, der vises frem til 
gudstjenester af den lokale biskop Borro-
dine. Pilgrimme strømmer til byen, og en 
stor forretning er opstået med forskelligt 
merchandise. Den ikke-troende Jacque`s 
opgave bliver at afdække, om Anne taler 
sandt, eller om hun bliver udnyttet, før Va-
tikanet officielt kan anerkende miraklet. 
Jacques opnår Annas tillid og fortrolighed 
og går grundigt til værks i lange dialoger 
med forskellige fagpersoner. Men kan tro 
og åbenbaringer forklares eller opkla-
res? Og fokuseres der mere på den, der 
fik åbenbaringen end på åbenbaringens 
budskab? Slutningen er overraskende. Fi-
men er instrueret af franskmanden Xavier 
Giannolis, der tidligere har instrueret Mar-
guerite. Hvor denne var en komedie med 
glimt i øjet er Åbenbaringen mere alvor-
lig og relateret til tro i religiøs forstand. For 
mig er filmen for lang og mister indimel-
lem intensitet, mens den sikkert for andre 
kan danne god baggrund for diskussioner 
om åbenbaringer og trosspørgsmål i en 
verden, der lægger vægt på det, der kan 
forklares rationelt. RK

Åbenbaringen, udlej. 41 Shadows
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[1] 3 TING
Danmark 2017
Instr: Jens Dahl Manus: Jens Dahl Medvk: 
Nikolaj Coster-Waldau, Birgitte Hjort Sø-
rensen, Lærke Winther og Jakob Ulrik Loh-
mann. Længde: 89 min Prem: 18.5.2017 
Format: DCP Udlej: Scanbox.

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

[2] ALDRIG MERE I MORGEN
Danmark 2017
Instr: Erik Clausen Manus: Erik Clausen 
Medvk: Erik Clausen, Nicolas Bro, Bodil 
Jørgensen, Marijana Jankovic Længde: 
90 min Prem: 31.8.2017 Format: DCP 
Udlej: Nordisk Film. 

Mit i sit 80-års presseinterview og stadig 
tiltroende sig selv liv og storhed, dør bil-
ledkunstneren Thorvald (spillet af Clau-
sen selv), og i de følgende dage indtil be-
gravelsen får han ved en engels hjælp mu-
lighed for at følge reaktionen på sin død 
hos sine nærmeste, børn og koner. Det er 
kort fortalt handlingen i Erik Clausens nye 
film. Clausen laver naturligt nok film, der 
følger hans biologiske alder. Sidst var han 
ældre dement i ”Mennesker bliver spist”. 
Nu spiller han død. Men hvor den forrige 
film delvist stadig kunne ses som skarp og 
sjov, er den nye film sentimental og kede-
lig. Ja, som gammel Clausen-fan, der langt 
hen ad vejen kunne bære over med de op-
lagte mangler i hans film, er jeg ked af at 
sige det. Men det synes jeg, den er. PB
 AJ

[3] ALL THE MONEY IN THE 
WORLD 
USA 2017
Instr: Ridley Scott Manus: David Scarpa 
Medvk: Michelle Williams, Mark Wahl-
berg, Christopher Plummer, Charlie Plum-
mer Længde: 133 min Prem: 1.2.2018 
Format: DCP Udlej: SF Studios.

Kan en mesterinstruktør som Ridley Scott 
med så mesterlige film som Bladerunner 
og Alien lave en lidt kedelig og uinteres-
sant film? Svaret er ja – men det er svært 

at forstå hvorfor. Historien er ellers spæn-
dende, for det er dokudramaet om kid-
napningen af John Paul Getty III i 1973, da 
han er 16 år i Rom. Det er jo et dokudrama, 
og man husker måske mediefortællin-
gen om det afskårne øre, som kidnapper-
ne sender til familien. Men sagen er den, 
at farfaderen – den stenrige J. Paul Getty 
nægter at betale løsesummen på 17 mil-
lioner dollars. Han kunne godt, men han er 
nærig. Han har tjent sin enorme formue på 
olie, og det eneste, der interesserer ham er 
big business og kunst. Hvis man skal finde 
noget interessant i persontegningen - for 
øvrigt nærværende spillet af Christopher 
Plummer, der erstattede den #Me Too 
ramte Kevin Spacey -, så er det, at rigdom 
koster – nemlig medmenneskelighed. 
Der er en morale i filmen, der nok kunne 
gøre den dramatisk: pengene eller livet? 
Men det bliver altså hverken spænden-
de eller vedkommende. Moderen kæm- 
per godt nok for at få farfader overtalt,  
ligesom sikkerhedsrådgiveren gør sit 
bedste, men det er altså ikke nok til, at  
man orker 133 minutter med en stenrig, 
nærig mand, der ikke er i stand til at føle 
noget som helt. LG    

[4] AMINAS BREVE
Danmark 2017
Instr: Jacob Bitsch Manus: Anders Øl-
holm Medvk: Esben Smed, Sarah-Sofie 
Boussnina, Lisa Carlehed Længde: 83 
min Prem: 9.3.2017 Format: DCP Udlej: 
Scanbox.

Janus (Esben Smed) er netop blevet ud-
skrevet fra en lukket psykiatrisk afdeling, 
og han har en klar mission – han skal fin-
de gymnasiekammeraten Amina – koste 

3 ting, udl. Scanbox
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hvad det vil. Under indlæggelsen har hen-
des breve givet ham trøst og tro på frem-
tiden – men pludselig stoppede brevene 
og Janus vil gerne finde ud af hvorfor. Han 
opsøger venner fra fortiden, men ingen 
ved noget, og selv Aminas familie ved ik-
ke, hvor hun er. Hendes kulturelle bag-
grund og miljø er tilsyneladende en del 
af problemet. Hans forsøg på at få svar, 
fører ham ind i de minoritetsgrupper, der 
eksisterer under overfladen i København. 
Tempoet i ”thriller”sporet øges hen mod 
slutningen af filmen, hvor han kommer i 
kløerne på en gruppe tyrkiske gangstere. 
Samtidig er der i filmen et andet spor, der 
forsøger at skildre Janus`s splittede sind. 
Han er ikke rask. Bl.a dukker en fedladen 
cerutrygende mand op de mærkeligste 
steder. Kronisk paranoia? Og hvorfor er 
hans lejlighed pludselig totalt smadret? 
Hans midlertidige kæreste og tidligere 
medpatient Astrid siger, at han skal lade 
fortiden ligge. Er der en god grund til det?
Filmen bygger på Jonas T. Bengtssons 
prisbelønnede debutroman ”Aminas bre-
ve” fra 2005. Det har tilsyneladende ikke 
været let at transformere romanen om 
den splittede Jonas til et filmsprog, hvor vi 
bliver i stand til at forstå, hvad der har for-
met ham, og hvordan han tænker. Filmen 
er velment, men ikke helt vellykket. Den 
formår dog at give et billede af, hvordan 
psykisk sygdom kan forvrænge virkelig-
hedsopfattelsen, og hvor smertefuldt det 
er både at være psykisk syg og forsøge at 
overleve på tilværelsens bund.  RK

[5] AQUARIUS
Brasilien, Frankrig 2016
Instr: Kleber Mendonca Filho Manus: Kle-
ber Mendonca Filho Medvk: Sonia Braga, 
Maeve Jinkins, Irandhir Santos Længde: 

146 min  Prem: 12.4.2017 Format: DCP og 
DVD Udlej: 41 Shadows. 

Vi er i Recife i det nordøstlige Brasilien, 
hvor ejendommen Aquarius ligger i et 
velhaverkvarter. Clara, der er en aldrende 
musikkritiker, bor som den eneste tilbage-
værende lejer i boligkomplekset, og hun 
nægter at flytte. Filmen skildrer i noget, 
der ligner en veritabel gyser, den kamp, 
som den unge Diego, hvis bedstefar ejer 
komplekset, fører for at få Clara til at flytte 
ud. Planen er, at Aquarius skal rives ned, 
og et nyt fancy neoliberalistisk kompleks 
bygges op. Vi lærer Clara at kende som 
det komplekse menneske hun er – både 
romantisk livsnyder og kontrolleret per-
fektionist. Men først og fremmest er hun 
et menneske, der hviler i sig selv, som vil 
og kan blive ved med at leve livet, selvom 
det måske snart er forbi. Sonia Braga spil-
ler formidabelt, og man bliver aldrig træt 
af at være i selskab med hende. I filmen er 
der drama, samfundskritik og megen livs-
filosofi. Det er en af årets mest særpræge-
de og bedste film.  LG  

[6] AT ELSKE PIA
Danmark 2017
Instr: Daniel Borgman Manus: Daniel 
Borgman Medvk: Pia Skovgaard, Céline 
Skovgaard, Jens Jensen Længde: 99 min 
Prem: 6.7.2017 Format: DCP og DVD Ud-
lej: Angel Films.

Daniel Borgman, der har instrueret denne 
film, debuterede i 2013 med The Weight 
of Elephants der handlede om børne og 
ungdomsproblemer i et drømmeagtigt 
univers i New Zealand. Denne film er no-
get helt andet. Stilen er registrerende do-
kumentarisme, der med langsommelig 

minutiøs kameraføring dokumenterer, 
hvad der sker eller ikke sker for vores per-
soner, som vi ikke kan kalde karakterer, da 
de spiller, ja er, sig selv. Det er den 62-årig 
udviklingshæmmede Pia Skovgaard og 
hendes franskefødte 84-årige mor Gittou, 
der lever det daglige liv på Langeland. Pia 
synes, tiden går så hurtigt, sådan oplever 
hun det, men i virkeligheden går den lang-
somt, og der sker ingenting. Det er netop 
kernen i denne film, at Pia oplever verden 
med sine sanser og følelser, som er det vir-
kelige. Filmen tilføjer en fiktiv forelskelse i 
den rare Jens, der blot vil have en at holde i 
hånden og føre samtaler med, da han føler 
sig ensom. Pias mor er klog og interessant, 
og det er Pia også på sin egen energiske 
måde. Det er en fin lille film om ensomhed 
og længslen efter kærlighed. LG

[7] BORG
Sverige, Danmark, Finland 2017
Instr: Janus Metz Manus: Ronnie Sandahl 
Medvk: Sverrir Gudnason, Shia Labeouf, 
Stellan Skarsgård, Tuva Novotny Læng-
de: 100 min Prem: 14.9.2017 Format: 
DCP Udlej: Nordisk Film.

I Janus Metz’ tolkning er den 24-årige 
Björn Borg ikke blot verdens bedste ten-
nisspiller, men maniker, en enspænder på 
randen af et sammenbrud, og samtidig en 
patetisk anskuet martyrskikkelse. Drama-
tisk holdes filmen sammen af den mytiske 
Wimbledon-finale i 1980 mellem Borg og 
den amerikanske hidsigprop John McEn-
roe, og vi følger optakten til dette opgør. 
De to stridshaners omskiftelige finale-
kamp giver filmen et fortællemæssigt 
løft og en emotionel tilspidsning, der vi-
dereføres i nogle fint lavmælte epilog-
scener. En række tilbageblik demonstre-

Aminas breve, udlej. Scanbox
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rer, at Borgs berømte  ”cool” under kam-
pene var tillært, en ganske bevidst strate-
gi udtænkt af hans trofaste træner. Filmen 
fængsler som et ambitiøst forøg på at bore 
sig ind i en elitesportsmands psyke og skil-
dre hans vinderinstinkt som en blanding 
af velsignelse og forbandelse. PÆ

[8] BRAD’S STATUS
USA 2017
Instr: Mike White Manus: Mike White 
Medvk: Ben Stiller, Jenna Fischer, Mi-
chael Sheen, Luke Wilson Længde: 101 
min Prem: 14.12.2017 Format: DCP Ud-
lej: Scanbox.

Brad nærmer sig de 50 og synes ikke, at 
livet har bragt ham det, som det burde – 
og hvorfor så det? Det svarer filmen slet 
ikke på, for det er ikke interessant i denne 
film. Det er nemlig ikke en psykologisk el-
ler sociologisk film, der ønsker at fremstil-
le en kompliceret person eller en skæb-
ne- nej det er et drama forklædt som ko-
medie. Brad har det faktisk meget godt 
med en sød kone, et selvstændigt job som 
fundraiser for NGOer og en dygtig søn, der 
nok skal komme ind på drømmestudiet, 
som de sammen tager til Boston for at kig-
ge på. Men problemet er, at Brad er mis-
undelig – på sine gamle kammerater, som 
han forestiller sig lever meget mere gla-
morøse liv end han selv. Han forestiller sig 
det, for han ved det faktisk ikke! Filmen er 
fyldt med scener, der skildrer Brad`s fore-
stillinger om de andre, og han er styret af 
misundelse og så selvoptaget, at det ikke 
er til at holde ud. Der er desuden en irrite-
rende overtydelig voice-over mange ste-
der og en underlægningsmusik, der bare 
er alt for tydelig. Brad skulle skamme sig, 
synes jeg, men nogle anmeldere synes, at 
det er forfriskende, at en film hylder den 
lille middelklassemand, der bare er en i 
mængden.  LG

[9] BRYLLUPPET
Belgien, Pakistan, Frankrig 2017
Instr: Stephan Streker Manus: Stephan 
Streker Medvk: Lina El Arabi, Sébastien 
Houbani, Zacharie Chasseriaud, Babak 
Karimi Længde: 98 min Prem: 14.10.2017 
Format: DCP og DVD Udlej: 41 Shadows.

Den 19-årige Zahira står i begyndelsen af 
filmen i et slemt dilemma. Hun er opvok-
set i en pakistansk indvandrerfamilie i Bel-
gien: da hun er blevet gravid, skal hun så 
have en abort, eller skal hun følge fami-
liens plan? Det er nemlig et bryllup med 
en passende pakistansk mand. Man må se 
filmen for at få svaret.  Men den konflikt, 
som Zahira står i, nemlig splittelsen mel-
lem den vestlige individualiserede kultur 
og det traditionelle muslimske samfund, 
hvor ære og nedarvede familietraditioner 
tages for givet – er universel. Filmen er bå-
de velspillet og oplysende, og man følger 
også interesseret Zahiras kamp. Men no-
get nyt føjer den nok ikke til debatten. Den 
kan ses som et glimrende oplæg til diskus-
sion, og der ligger da også undervisnings-
materiale til den på nettet. LG

[10] CAIRO CONFIDENTIAL
Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrig 
2017
Instr: Tarik Saleh Manus: Tarik Saleh 
Medvk: Fares Fares, Mari Malek, Yas-
ser Ali Maher Længde: 106 min Prem: 
12.10.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.

Filmen er en klassisk krimi, flyttet til Mel-
lemøsten. Hovedpersonen Noredin, kom-
missær i kriminalpolitiet i Cairo, er en anti-
helt af den klassiske skole, enkemand ef-
ter en trafikulykke, gældsat og desillusio-
neret. En ung kvinde findes myrdet med 
halsen skåret over på et luksushotelværel-
se. Det eneste vidne er en sudanesisk stue-
pige, nu forsvundet, så Noredin får ordre 
til at lukke sagen med forklaringen: selv-
mord. Men i trods mod denne begynder 
han at grave i sagen. Det er som i alle go-
de krimier: en detektiv går rundt og ban-
ker på døre, folk fra forskellige samfunds-
lag lukker op, og efterforskningen bliver 
et røntgenbillede af den herskende sam-
fundsorden. Denne krimi får sit særlige 
perspektiv ved at være henlagt til de da-
ge, da de voldsomme uroligheder i Cairo 
kulminerede i 2011. Den er spændende, 
vedkommende og kritisk. PÆ

[11] CÉZANNE OG ZOLA
Frankrig 2016
Instr: Daniéle Thompson Manus: Da-
niéle Thompson Medvk: Guillaume Ca-
net, Alice Pol. Længde: 117 min Prem: 
18.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej: 
Another World Entertainment.

Rigmandssønnen Paul (Cézanne) og den 
fattige Èmile (Zola) var bedste venner som 
børn i Provence, og forholdet bliver tætte-
re, da de vokser op, og deres karrierer går i 
hver sin retning: den afmålte, korrekte Zo-
la bliver verdensberømt forfatter, medens 
Cézanne med sit flamboyante flabede væ-
sen hutler sig igennem som kunstner og 
ikke kan få solgt sine billeder. Filmens 
eksistentielle konflikt udspiller sig mel-
lem disse to kunstneriske temperamen-
ter, som drives af hver sin nødvendighed. 
Men det er, som om man aldrig når ind til 
kernen af de to geniers (u)venskab. Tidens 
tanker og modsætninger anes kun meget 
fjernt, og når nu dette bekendtskab åb-
ner et vindue til de år, der definerede et 
århundredes politiske kampe og kunstne-
riske nybrud, er det lidt skuffende at se det 
indsnævret til et spørgsmål om personlig 
anerkendelse. PÆ

[12] CHEVALIER
Grækenland 2015
Instr: Athina Rachel Tsangari Manus: 
Efihymis Filippo, Athina Rachel Tsangari 
Medvk: Vangelis Mourikis, Nikos Orpha-
nos, Yorgos Pitpassopoulos Længde: 105 
min Prem: 6.4.2017 Format: DCP og DVD. 
Udlej: Øst for Paradis.

Der sidder 6 mænd – nej ikke på en tøm-
merflåde, men på en græsk luksusyacht. 
Hvad laver de så der? De har været på fe-
rie sammen – de kender hinanden godt 
og dykker sammen, spiser god mad og 

drøner på vandscooter og snakker. Men 
så får de den idé, at de skal spille et spil, 
en konkurrence, hvor man kan vinde. Det 
drejer sig om, hvem der er den bedste ge-
nerelt – gruppens chevalier. Man konkur-
rerer på alt: den der sover pænest, har den 
flotteste morgenerektion, den sejeste rin-
getone o.s.v. Filmen er formodentlig nok 
en slags allegori over det machosamfund, 
som disse mænd repræsenterer. Det er ik-
ke realisme, men så alligevel! Man kan se 
filmen som en absurd komedie, der ud-
stiller mænds iboende konkurrence gen. 
Det er lidt paradoksalt, at det er en kvinde, 
der har instrueret filmen. Filmen har mas-
ser af lange og uforudsigelige scener. Den 
sorte humor, der enten fanger en eller får 
en til at ønske, at den snart var ovre. Den 
er af anmeldere beskrevet som herligt gå-
defuld og dybt original. Det må man selv 
dømme om. LG  

[13] CITY OF GHOSTS 
(DOKUMENTARFILM)
USA 2017
Instr: Matthew Heimann Længde: 90 min 
Prem: 22.3.2018 Chp Dox Format: DCP og 
DVD Udlej: Miracle Film.

Dokumentarfilminstruktøren Matthew 
Heineman har med City of Ghosts skabt 
et sjælsrystende indblik i livet i den besat-
te by Raqqa i Syrien under Islamisk Stats 
herredømme. Filmen skildrer en gruppe 
syrere, der forsøger at bekæmpe IS med 
nyhedsartikler fremfor våben. Ingen af 
dem er journalister, men da IS lukker for 
kontakten til omverdenen og erstatter 
journalistik med propaganda, former de 
gruppen Raqqa is Being Slaughtered Si-
lently (RBSS). De vil formidle det sande bil-
lede af det rædselsregime, IS indfører un-
der dække af at realisere den muslimske 
drøm om kalifatet, da hverken regionale 
eller globale medier dækker grusomhe-
derne. Filmen viser udviklingen i Syrien 
og især Raqqa gennem nyhedsindslag, 
skjult kamera og kommentarer fra grup-
pens medlemmer. Tre af dem flygter, Mo-
hamad til Tyrkiet og Aziz og Hamoud til 
Tyskland, og vi følger deres arbejde i ek-
sil med formidling af nyheder om vilkå-
rene under det fundamentalistiske styre 
på bl.a. Facebook og Twitter, jævnligt af-
brudt af nyheder om, at venner, familier 
og kolleger er blevet henrettet. City of 
Ghosts er en film om krigens første offer 
– sandheden, og dele af den er særdeles 
vellykkede. Imidlertid mister dokumen-
taren lidt fokus, når vi bevæger os fra skil-
dringen af udviklingen fra det arabiske 
forår frem mod Syriens opløsning og til 
de eksilerede mænds liv og arbejde uden-
for Syrien. AJ

[14] CREATIVE CONTROL
USA 2015
Instr: Benjamin Dickinson Manus: Mica 
Bloomberg, Benjamin Dickinson Medvk: 
Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, 
Alexis Rasmussen Længde: 97 min Prem: 
20.4.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Øst 
for Paradis. 



32 Filmkatalog Øvrige titler  

I en nær fremtid får reklamemanden Da-
vid til opgave at afprøve nogle nye virtu-
al-reality briller, som giver hans fantasi og 
inderste drømme frit spil? Han synes el-
lers at være fremmedgjort og tilmed no-
get af en narcissist, så hvordan mon han 
vil håndtere den nye creative control, som 
han har fået. Han har ellers en sød kæreste, 
men han vil hellere være sammen med sin 
bedste vens kæreste. Det er ikke trekants-
historien, som er det interessante i denne 
film, ej heller dens dystopiske syn på mo-
derne teknologi, som snarere fremmed-
gør mennesker for hinanden end hjælper 
dem til bedre liv, men dens sort-hvide sti-
liserede billeder af New York som køligt 
æstetisk projekt. Det hele er iscenesat så 
filmisk flot, at man betages af billederne 
og egentlig glemmer den moralske poin-
te, som filmen også har: nemlig at ny tek-
nologi ikke gør mennesker eller verden 
bedre, men blot fremmer det, der i forve-
jen var karakteristisk for os som menne-
sker. Men en tankevækkende sci-fi thriller 
er det med betagende billeder. LG

[15] DAN DREAM
Danmark 2017
Instr: Jesper Rofeldt Manus: Casper 
Christensen, Frank Hvam Medvk: Casper 
Christensen, Frank Hvam, Lars Hjortshøj, 
Magnus Millang Længde: 96 min Prem: 
30.3.2017 Format: DCP Udlej: Nordisk 
Film. 

I 1983 forsøgte en flok danskere at få en 
dansk el-bil, verdens første, op at stå og 
køre. Men så rullede den af uklare årsager 
ind i en barriere i Forum, hvor den skul-
le præsenteres. Så brast den drøm, drøm-
men om et Danmark på vej ud af 1970er-
nes krise, arbejdsløshed og mismod. Men 
filmen skildrer folk med troen på, at ”os 

danskere kan I ikke få ned med nakken 
– vi skal nok klare os!” Dens ikke ganske 
sammenhængende historie bygger me-
get på folkekomediens virkemidler og 
præges af forsmåede knudemænd, ufor-
løste familiekriser, egocentriske fantaster 
og smålumre herrejokes. Den skal ikke ses 
for den stærke sammenhængende for-
tælling, men for sin skildring (karikatur 
?) af den danske mands identitet. Casper 
Christensen og Frank Hvam spiller sig selv, 
som de også gjorde det i Klovn. PÆ

[16] DANSERINDEN
Frankrig, Belgien, Tjekkiet 2016
Instr: Stéphanie di Giusto Manus: Stép-
hanie di Giusto, Sarah Thibau Medvk: 
Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry 
Længde: 112 min Prem: 10.8.2017 For-
mat: DCP og DVD Udlej: Another World 
Entertainment.

Filmen er en historisk ”bio -pic” over dan-
serinden Lois Fullers liv. Efter en forvirret 
filmstart hos faderen i USA kommer den 
da allerede 25-årige hovedperson fra Pa-
ris i slutningen af 1800-tallet. Hun udvik-
ler en speciel slags dans med metervis af 
silke på lange stokke, som fascinerer først 
en rig mæcen og siden natklubpublikum-
met. Hun synes at nå en karrieretop på Pa-
riseroperaen, men hendes position trues 
til sidst af en anden af den moderne dans’ 
ikoner: Landsmandinden Isadora Dun-
can. Filmen er bogstaveligt talt meget 
mørk, og derved forstår man, hvordan og 
hvorfor danserindens særegne dans ved 
hjælp af projektører og spejleffekter har 
gjort indtryk, men det er i hvert fald for 
mig i dag ikke helt let at forstå Lois Fullers 
succes. Filmen giver et fint billede af ”fin de 
siecle” stemningen i Paris, men ellers har 
hovedpersonen og hendes skæbne ikke 

rigtigt fanget undertegnede. Måske er det 
en film mest for kvinder. PB 

[17] DARKEST HOUR
England 2017
Instr: Joe Wright Manus: Anthony McCar-
ten Medvk: Gerry Oldman, Lilly James, 
Kristin Scott Thomas Længde: 125 min. 
Prem: 25.1.2018 Format: DCP, men til 
filmkkubber kun DVD, som man selv an-
skaffer Udlej: UIP.

Filmen følger 2. Verdenskrigs første inten-
se uger. Chamberlain og Halifax kæmper 
for at få afsat Churchill og indgå en freds-
aftale med Hitler, men Churchill vil ikke 
opgive modstanden, og i denne afgøren-
de politiske kamp har manuskriptet ladet 
Churchills egne ord, de berømte taler, væ-
re i centrum. På den måde bliver det en 
film om mennesket Churchill ligeså me-
get, som det er et værk om det britiske folk 
og Europa i krisetider. Gerry Oldman yder 
en kompliceret, fyldig, nærmest magne-
tisk præstation som den ikoniske skikkel-
se, både bøs og blød, bister og blodtørstig 
statsmand og let forfjamsket patriark. PÆ

[18] DARLING
Danmark 2017
Instr: Birgitte Stærmose Manus: Kim Fupz 
Aakeson, Birgitte Stærmose Medvk: Da-
nica Curcic, Astrid Graruo Elbo, Gustav 
Skarsgård, Ulrich Thomsen Længde: 103 
min Prem: 19.10.2017 Format: DCP Ud-
lej: Zentropa.

Filmen handler om den berømte ballet-
danserinde ”Darling”, der er gift med ko-
reografen Frans. Efter adskillige år i udlan-
det vender parret hjem til København for 
at opføre klassikeren ’Giselle’ på Det Kon-

Danserinden, udlej. Another World Entertainment
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gelige Teater. Darling skal spille den kræ-
vende titelrolle i balletten, Frans skal stå 
for koreografien, og der er store forvent-
ninger til stykket. Kort inde i prøverne fal-
der Darling, og efterfølgende bryder hen-
des verden sammen. Brusken i hendes lår-
bensknogle er nedslidt, og hun kommer 
ikke til at danse mere. Men hvem er hun, 
hvis hun ikke kan danse? og hvordan bli-
ver hendes forhold med Frans fremover? 
De har levet i et tæt arbejdsfællesskab, 
hvor hendes identitet var solodanserens. 
Da den nye, forsigtige ballerina, Polly over-
tager Darlings plads er Darling ikke sen til 
at tilbyde, at hun gerne vil stå for oplærin-
gen. Men hvad er hendes reelle intentio-
ner? Hun presser Polly til det yderste og 
nedbryder hende mere og mere mentalt, 
alt sammen i den højere kunsts tjeneste. 
Samtidig går hun selv mere og mere i op-
løsning som person, og Frans må til sidst 
gribe ind. Det er et lukket balletmiljø - med 
hierarkiske strukturer, intern konkurrence 
og gamle kønsrollemønstre-  der skildres, 
men temaerne om knuste drømme og en 
smadret karriere er almengyldige og kun-
ne være foregået i andre brancher. Passio-
nen i balletfaget sætter dog i sig selv dra-
maet på spidsen. Kan og må man brænde 
så meget for kunsten, at grænser overskri-
des? Og hvor meget skal man ofre for at 
perfektionere det kunstneriske udtryk?
Fotografen Marek Wiesers håndholdte 
kamera fokuserer ikke meget på det ro-
mantiske og yndefulde i balletten. Mere 
på det hårde fysiske aspekt: sveden driver, 
fødder bindes ind, musklerne arbejder og 
på Darlings insisterende blik. En seværdig 
film, hvis man gerne vil se film fra en ver-
den, mange af os ikke kender så meget til, 
og gerne vil nyde debutanten Danica Cur-
cic, der spiller Darling. Hun gør det fremra-
gende og er nomineret til både en Robert 
og en Bodil for sin præstation. Polly spilles 
af balletdanseren Astrid Grarup Elbo.  RK

[19] DENGANG I MAJ
Frankrig, Belgien 2015
Instr: Christian Carion Manus: Christian 
Carion Medvk: August Diehl, Matthew 
Rhys, Joshio Marlon, Alice Isaaz Længde: 
114 min Prem: 6.4.2017 Format: DCP og 
DVD Udlej: 41 Shadows.  

Filmen fortæller om dagene omkring d. 
10. maj 1040, da tyske troppers invasion 
i Frankrig fordrev 8 millioner mennesker 
fra deres hjem. Det er klassisk krigsfilm, 
som vi kender det, her garneret med en 
række opdigtede skæbner som eksem-
plificering. For så vidt er der ikke meget 
nyt i filmen. Men dens styrke ligger i, at 
instruktøren med sine nærværende fami-
lieberetninger lige fra begyndelsen ska-
ber en pinefuldt klar fornemmelse af, hvad 
det vil sige at føle sig truet på livet, at skulle 
forlade sit hjem og sine håb og drage mod 
ukendte mål.  PÆ

[20] DEN BEDSTE MAND
Danmark 2017
Instr: Mikkel Serup Manus: Mikkel Serup, 
Linn-Jeanethe Kyed, Søren Felbo Medvk: 
Mikkel Boe Følsgaard, Søren Malling, Lene 

Maria Christensen, Arnold Oceng Læng-
de: 98 min Prem: 15.6.2017 Format: DCP 
Udlej: Nordisk Film.

Danmark, på vej ud af de skidenbrune 
halvfjerdsere, på vej til et nyt årti. Værfts-
arbejder og halvprofessionel bokser Jør-
gen ”Gamle” Hansen mærker alderen 
kradse, men en boksepromotor vil skaf-
fe ham en titelkamp, hvis han til gengæld 
vil træne med en yngre, sort bokser. Trods 
gnidninger udvikler de to snart et stærkt 
venskab, og den unge ugandiske bokser 
hjælper Hansen til at se sine dæmoner i øj-
nene, heriblandt en opvækst med en vol-
delig far. Af denne skæbnefortælling om 
den tilsyneladende taber, der sejrer trods 
megen modgang og også overvinder de 
indre fjender i sit eget sind, har instruk-
tør og skuespillere skabt en film, som i si-
ne bedste øjeblikke vokser ud af den vel-
kendte folkekomedie til noget større.   PÆ

[21] DEN SKJULTE TRÅD
USA  2017
Instr: Paul Thomas Anderson Manus: 
Paul Thomas Anderson Medvk: Daniel 
Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville 
Længde: 130 min Prem: 15.2.2018 For-
mat: DCP, men til filmklubber kun DVD 
som man selv anskaffer Udlej: UIP.

Historien om dameskrædderen Rey-
nolds Woodcock og hans unge muse Al-
ma handler om magtudøvelse. Han er 
Londons fornemste dameskrædder. Han 
klæder de adelige kvinder kongeligt på, 
en gammeldags tøjkunstner, der hylder 
de bedste materialer og det mest udsøg-
te håndværk og afkræver sine grånende 
sypiger nådesløs perfektion. I hans liv har 
der været en række muser, udskiftet ef-
ter brug, og i filmen møder han den unge 
kvinde af folket Alma, som han i første om-

gang anser for et nemt objekt for hans vilje 
og krav om underkastelse, men som viser 
sig viljestærk og selvbevidst nok til at yde 
ham modspil. Om en sådan krig på kni-
ven handler denne parforholdsfilm, en af 
de mere radikale af slagsen og måske nok 
aldrig helt forløst. PÆ

[22] DEN UNGE KARL MARX
Tyskland, Frankrig, Belgien 2017
Instr: Raoul Peck Manus: Raoul Peck, 
Pascal Bonitzer Medvk: August Diehl, 
Stefan Konarske, Vicki Krieps Længde: 
118 min Prem: 9.11.2017 Format: DCP 
og DVD Udlej: Another World Entertain-
ment.

Der er tale om en biografisk film om livet  
for den unge Karl Marx i årene 1844 og op  
til affattelsen af Det kommunistiske ma-
nifest i 1848. Det er en omtumlet tid, hvor 
Marx finder sit kommunistiske standpunkt 
i et filosofisk opgør med Hegel og den fran-
ske socialistiske idealist Proudhon. Han 
har ingen penge og forfølges konstant og 
må flytte med sin unge kone og små børn 
fra den ene europæisk hovedstad til den 
næste. Han møder i denne periode fabri-
kantsønnen Friedrich Engels, der med sin 
konkrete viden om arbejderklassens vil-
kår i England gør et stort indtryk, og de to 
bliver bedstevenner og i praksis ledere af 
Kommunisternes forbund, hvis berømte 
programskrift de affatter i 1848. Det er på 
mange måder en spændende – men også 
krævende, da det jo handler om filosofisk 
og økonomisk tænkning og teoridannel-
se – biografisk beretning, der hvad enten 
man sympatiserer med Marxs tanker eller 
ej gør et stort indtryk. Det er simpelthen 
fint at få dannet sig et billede af den tid og 
de vilkår, der skabte en af de betydeligste 
bevægelser i verdenshistorien. Og det er 
godt at få sat hoveder på disse senere så 

Darling, udlej. Zentropa
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højtstående og betydningsfulde perso-
ner. De fremstår nemlig i filmen som alle 
andre unge, idealistiske mennesker, altså 
som de rodehoveder, brushoveder og fyl-
debøtter, de også er. Og som i den grad 
har brug for støtte og kærlighed fra deres 
stærke koner. Alle fire spilles udmærket, 
især er den tyske skuespiller August Diehl 
glimrende som Marx. Så det er blevet en 
yderst seværdig bio-pic. PB

[23] DET ER BARE VERDENS 
UNDERGANG
Canada, Frankrig 2017
Instr: Xavier Dolan Manus: Xavier Dolan 
Medvk: Gaspard Ulliel, Marion Coutillard, 
Léa Seydoux, Vincent Cassel Længde: 97 
min Prem: 23.3.2017 Format: DCP Udlej: 
Scanbox.

Den succesrige forfatter Louis vender 
hjem til familien efter 12 års fravær. Han vil 
forstå, hvad han kommer fra, og fortælle, 
at han selv snart skal dø. Men begge dele 
mislykkes; ingen i familien kan finde ud af 
at tale med ham om det, der betyder no-
get. Den klaustrofobiske fornemmelse af, 
at hver person er isoleret i sig selv, forstær-
kes af, at en meget stor del af filmen er fo-
tograferet som ubekvemme nærbilleder 
af familiens medlemmer, så publikum 
tvinges til at være medspillere i den pine-
fulde konflikt. Desværre medfører denne 
fortælleform også, at resultatet er en lidt 
uklar mellemting mellem teaterstykke og 
virkelig filmmagi. PÆ

[24] DETROIT
USA 2017
Instr: Kathryn Bigelow Manus: Mark Boal 
Medvk: Will Poulter, John Boyega, An-
thony Mackie, Algee Smith Længde: 142 

min Prem: 28.8.2017 Format: DCP Udlej: 
SF Studios. 

I 1967 blussede raceurolighederne op i 
USA. Det 20. århundredes spæde løfte om 
lige muligheder for alle havde vist sig at 
være en illusion, og som filmens fortekst 
lader os forstå, var ghettoiseringen og for-
armelsen af det sorte Detroit blevet til en 
vabel, der måtte briste. En tilfældig politi-
razzia af en klub fik det til at ske. Kathryn Bi-
gelows film herom lægger ud i intens do-
kumentarisk stil; selve historien afbrydes 
af klip fra originale TV-nyheder. Filmen er 
et forsøg på at rette op på det justitsmord, 
som fandt sted i klubben for et halvt år-
hundrede siden, men som i dag er næsten 
glemt. En del af historien er dog klart nok 
gætteværk med afsæt i den parodi på en 
retssag, der fulgte. En film, der er svær at 
nyde og umulig at slippe. PÆ

[25] DJANGO THE KING OF 
SWING
Frankrig 2017
Instr: Étienne Comar Manus: Étienne 
Comar Medvk: Reda Kateb, Cécile de 
France, Bea Palya Længde: 117 min Prem: 
15.2.2018 Format: DCP 0og DVD Udlej:  
41 Shadows.  

Fra 1910 til 1953 levede den store fransk-
belgiske guitarist og jazzmusiker Django 
Reinhardt. Filmen skildrer ham i starten på 
toppen af hans karriere som band-leder i 
det tyskbesatte Paris i 1943. Her begynder 
det imidlertid at gå op for ham, at han ik-
ke bare kan være en uafhængig musiker, 
der gør som det passer ham, men at han 
også pga. sit sigøjnerblod befinder sig i en 
risikofyldt situation. Som det gik med jø-
derne under nazismen, begynder det og-
så at gå med sigøjnerne: De forfølges og 

slås ihjel! Filmen skildrer derefter den pe-
riode, hvor han er på flugt, først til et om-
råde nær den schweiziske grænse og til 
sidst til Schweiz, hvor det lykkes ham at 
komme i sikkerhed. I perioden mens han 
venter på at komme over grænsen, kom-
mer han tæt på sin oprindelse i form af en 
gruppe omrejsende sigøjnere og deres 
levevis og musik. Han når også at mærke 
ydmygelsen ved kun at være tålt af den 
tyske besættelsesmagt pga. sin musik, og 
oplever glæden ved at kunne forføre dem 
ved hjælp af sin kunst og derved hjælpe 
modstandsbevægelsen. Filmen er natur-
ligvis fu
ld af dejlig musik. PB

DOBBELT BEGÆR
Frankrig, Belgien 2017
Instr: Francois Ozon Manus: Francois 
Ozon Medvk: Marine Vacth, Jérémie Re-
nier, Jacqueline Bisset Længde: 107 min 
Prem: 8.2.2018 Format: DCP Udlej: Ca-
mera Film.

Man forventer sig meget af endnu en film 
fra Francois Ozons hånd efter den fabelag-
tige Franz. Men denne film er noget helt 
andet. Den er i familie med Ung og smuk 
og Swimming Pool – så er man advaret. 
Det er næsten ikke til at gengive plottet i 
filmen, selvom den er baseret på en roman 
af Joyce Carol Oates (Dead Ringers). Hun 
er en mester i fortrængninger og skjulte 
drifter, der kommer til overfladen. Cloé er 
en ung kvinde med et kaotisk sind. Hun 
opsøger en psykolog Paul, som hun for-
elsker sig i og også bliver kæreste med. 
Men han har lig i lasten og Cloé møder så 
hans enæggede tvillingebroder, og så er 
der lagt op til farligt spil. Man kan rubricere 
filmen som en erotisk, psykologisk thril-
ler, der arbejder med sadomasochistiske 
fantasier, dobbeltgængere og motiver fra 

Dobbelt begær, udlej. Camera Film
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den Freudianske værktøjskasse. Hvad er 
fantasi og hvad virkelighed – foregår det 
hele i Cloés hoved? Der er spejle og masser 
af symboler overalt. Det er meget kunstlet 
og filmisk set meget raffineret, men det er 
ikke til at holde ud. Nogle vil i denne film 
beundre alt de filmtekniske og kunstneri-
ske æstetiske greb, men man spørger sig 
selv, om man virkelig behøver at se dette? 
Jeg vil fortrænge denne film – og det er 
godt. LG    

[26] DOBBELTSPIL
Danmark, Canada, USA 2018
Instr: Per Fly Manus: Daniel Pyne, Per Fly 
Medvk: Theo James, Ben Kingsley, Jac-
queline Bisset, Belcim Bilgin Længde: 108 
min Prem: 18.1.2018 Format: DCP Udlej: 
SF Studios.

Den unge Michael har fået drømmejob-
bet i FNs hjælpeorganisation Oil-for-
Food, men opdager snart, at korruptio-
nen rives, der svindles med milliarder, og 
alle lukker øjnene. Hans dilemma består i 
valget mellem loyalitet overfor sin over-
ordnede i systemet eller forpligtelsen til 
at gøre omverdenen opmærksom på den 
klart dokumenterbare korruption. Skal 
han vove at være whistlebloweren, der 
sætter sig op mod et helt system? Det er 
denne udviklingshistorie Michael gen-
nemgår i filmen, og dens vigtigste skik-
kelser bliver derfor hans modspillere, især 
hans overordnede Pasha (Ben Kingsley), 
som nok er filmens mest fængslende fi-
gur, for hvor meget tror han egentlig selv 
på sine rænker? ER korruption et nødven-
digt onde? Per Fly konkluderer ikke, mo-
raliserer ikke. Filmen er et eksempel på, at 
en entydig konklusion ikke er nødvendig 
for, at en film kan blive både væsentlig og 
underholdende. Filmen er baseret på dan-
ske Michael Soussans  selvbiografiske bog 
Bedrageri for begyndere - mit lynkursus i 
internationalt diplomati. PÆ

[27] DOWNSIZING
USA 2017
Instr: Alexander Payne Manus: Alexander 
Payne, Jim Taylor Medvk: Matt Damon, 
Christoph Waltz, Hong Chau, Kristen Wiig 
Længde: 135 min Prem: 18.1.2018 For-
mat: DCP, men til filmklubber kun DVD, 
som man selv anskaffer Udlej: UIP. 

En norsk forsker opfinder et serum, som 
kan formindske mennesker, så de ikke bli-
ver højere end 10-20 centimeter og ikke 
vejer mere end 10-15 gram. Det lyder som 
en fantastisk idé i et moderne kapitalistisk 
overflodssamfund med masser af proble-
mer. Nu kan der gøres op med overbefolk-
ning, fødevaremangel, affaldsproblemer 
og ikke mindst forurening. Lyder det ik-
ke forjættende? Hvis man skrumper, skal 
man ikke bruge så megen plads eller pen-
ge og man kan leve et ubekymret liv i Le-
isureland. Filmen starter meget morsomt 
med mange sjove episoder som følge af 
skrumpning. Men da vi kommer til at følge 
et ægtepar der frivilligt lader sig skrumpe 
pg en immigrantkvinde, der føler hun er 
nødt til det, er det ikke længere morsomt. 

Det er en satirisk komedie, der har sjove 
elementer, men selvom den er teknisk im-
ponerende og spækket med aktuelle pro-
blemstillinger, så får man nok af det sære 
univers. Den er sær, tankevækkende og 
sær, men alt for lang. LG

[28] DU FORSVINDER
Danmark 2017
Instr: Peter Schønau Fog Manus: Peter 
Schønau Medvk: Trine Dyrholm, Niko-
laj Lie Kaas, Michael Nyquist, Mikkel Boe  
Følsgaard Længde: 115 min Prem: 
20.4.2017 Format: DCP, men til filmklub-
ber kun DVD, som man selv skaffer Udlej: 
Nordisk Film.

”Du forsvinder” er instruktøren Peter Schø- 
nau Fogs første film siden hans sortkomi-
ske debutfilm: ”Kunsten at græde i kor”. 
”Du forsvinder ” er baseret på Christian 
Junkersens roman af samme navn og 
handler om ægteparret Mia (Trine Dyr-
holm) og Frederik (Nikolaj Lie Kaas), hvis 
relation og fremtid udfordres voldsomt, 
da lægerne finder en hjernesvulst hos Fre-
derik. Svulsten kan bortopereres, men det 
viser sig, at Frederik igennem det sidste år 
har begået underslæb for 12 millioner kr 
på den skole, han er leder for. Da han stil-
les for retten bliver spørgsmålet, om han 
har handlet bevidst eller om det er tumo-
ren, der har sat hans almindelige dømme-
kraft ud af spil og gjort ham utilregnelig 
i gerningsøjeblikket. Mia insisterer på, at 
Frederik ikke ved, hvad han har gjort og 
begynder at interessere sig meget for 
neuropsykologi .  I bogen er der mange 
videnskabelige indslag om dette, og i fil-
men er disse blevet til Mias enerverende 
voice-over. Her doceres en lind strøm af 
fakta og filosofiske teorier bl.a omkring fri 
vilje mod naturens vilje, og hun forklarer 
alle handlinger – både mandens og egne 
– som et produkt af neuroner og nerveba-
ner. Filmen krydsklipper mellem nutid og 
fortid – fra retsalen til tidligere episoder 
i ægteskabets samliv. Det gør det svært 
selv at danne sig et billede af og forstå Fre-
deriks personlighedsændring.  Filmen har 
ambitioner om at levere et tankevækken-
de filosofisk indslag i debatten om psykisk 
lidelse, og temaet er vigtig : Hvad gør en 
hjerneskade – både ved den ramte – og 
de pårørende, og hvor svært er det at el-
ske en person, der er blevet en anden. Men 
selv om både Trine Dyrholm og Nikolaj Lie  
Kaas leverer intenst drama, så lykkes pro-
jektet ikke helt. Peter Schønau Fog forkla-
rer mere, end han viser. RK

[29] EFTER STORMEN
Japan 2016
Instr: Hirokazu Koreeda Manus: HIrokazu 
Koreeda Medvk: Abe Hiroshi, Maki Yoko, 
Yoshizawa Talyó Længde: 117 min Prem: 
24.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Øst 
for Paradis. 

I filmen siger den aldrende mor Yoshiko 
”en god gryderet har brug for tid, hvis de 
forskellige ingredienser skal nå at sma-
ge igennem.” Hendes menneskesyn gen-
nemsyrer den japanske instruktør Hiroka-

zu Koreedas seneste hverdagshumanisti-
ske film. Ligesom i filmene Min søns fami-
lie og Søstre er det familien, der er i cen-
trum. På grund af en tropisk storm tvinges 
mor og søn Ryota, hans ekskone og 12-åri-
ge søn til at overnatte sammen i moderens 
lille tætpakkede lejlighed. Ryotas liv blev 
ikke som forventet, selvom han for 15 år 
siden blev prisbelønnet for sin debutbog. 
Han flygter fra nuet, og de penge, han tje-
ner som afpressende privatdetektiv, gam-
bler han væk. Koreeda skildrer sine perso-
ner med kærlighed og følsomhed og en 
portion galgenhumor. I kammerspillets 
form viser han os mennesker, hvis histo-
rier vi rammes af. LG

[30] ELSK MIG
Frankrig 2016
Instr: Nicole Garcia Manus: Nicole Garcia, 
Jacques Fieschi Medvk: Marion Cottilard, 
Alex Brendemühl, Louis Garrel Længde: 
120 min Prem: 27.4.2017 Format: DCP og 
DVD Udlej: Angel Films.

Vi er i 1950erne og 1960erne i en lille pro-
vinsby i Frankrig. Her møder vi Gabrielle, 
som indeholder voldsom lidenskabelig, 
men uforløst seksualitet. Hvad gør man 
på den tid med en sådan kvinde? Foræl-
drene sørger for giftemål med José, som 
hun ikke elsker. Men da hun bliver syg med 
nyresten, sendes hun til et kursted i alper-
ne, hvor hun møder manden i sit liv André, 
som hun har en passioneret affære med. 
Den får konsekvenser. Men det er ikke, 
hvad der interesserer i filmen. Det er ikke 
en film om umulig kærlighed, men om en 
kvinde på randen af vanvid og depression. 
Fortællemæssigt er filmen et langt flash 
back i en ramme, men det er heller ikke, 
hvad der gør den seværdig. Marion Cottil-
ard bærer filmen med sin voldsomme fysi-
ske udstråling. Hun portrætterer den skrø-
belige sårbare kvinde, der er i sine følelsers 
og lysters vold på overbevisende måde. 
En anmelder har kaldt filmen ”et fladt me-
lodrama”. Om det er sandt, må man selv 
se. LG

[31] EN FANTASTISK KVINDE
Chile 2017
Instr: Sebastián Lelio Manus: Sebastián 
Lelio, Gonzalo Maza Medvk: Daniela Vega, 
Francisco Reyes, Luis Gnecco Længde: 
104 min Prem: 26.10.2017 Format: DCP 
og DVD Udlej: Miracle Film.

Marina, der er servitrice og drømmer om 
at blive sangerinde, har et smukt og varmt 
kærlighedsforhold til den 20 år ældre Or-
lando. Efter den hede nat efter hendes 
fødselsdagsfest, dør han, og så begynder 
den virkelige film. Orlandos kone og fami-
lie vil på ingen måde acceptere den trans-
kønnede Marina, som de på enhver må-
de forsøger at få ud af deres familie. Men 
hun er en fantastisk kvinde, der kæmper 
og nægter at være offer. Hun rejser sig og 
vil vise, at hun har ret til det liv, som hun 
kalder sit. Det er en stærk og anderledes 
film – både afsindig i sit nærmest magiske 
billedsprog og vild og modig, når vi bliver 
et med Marina. Manuskriptet fik en sølv-
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bjørn i Berlin i 2018 og blev bedste uden-
landske film ved Oscar 2018. Det er også 
en fantastisk film. LG 

[32] EN FRYGELIG KVINDE
Danmark 2017
Instr: Christian Tafdrup Manus: Christian 
Tafdrup, Mads Tafdrup Medvk: Amanda 
Collin, Anders Juul, Rasmus Hamme-
rich, Carla Mickelborg, Christian Tafdrup 
Længde: 86 min Prem: 25.12.2017 For-
mat: DCP Udlej: Nordisk Film.

Hvorfor hedder denne film En frygtelig 
kvinde? Hvem er det som synes, at hun er 
frygtelig? Ja, det gør vel dels mændene i 
filmen og vel også de mandlige tilskuere, 
men hvad med kvinderne? Historien er 
ganske enkel: Rasmus er en glad og sund 
dreng, som elsker fodbold og bajerhygge 
med vennerne og sit arbejde. Han møder 
Marie, og det tegner godt: god sex og nær-
vær. Men så flytter hun ind og begynder at 
lave Rasmus om, så han passer ind i hen-
des verden. Hun fremstilles som den kon-
trollerende, manipulerende kvinde, som 
vil have det på sin måde, men som samti-
dig kommer til at foragte den bløde klude-
mand, hun har skabt. Hvordan det ender, 
må man selv se. Men filmen giver et inte-
ressant indspark til debatten om kønsrol-
ler i det moderne parforhold. Det gode og 
underholdende ved filmen er det fine spil 
og de mange satiriske øjeblikke. Men mig 
gjorde filmen altså trist. Nok er det en sæ-
dekomedie, men Rasmus ensomhed og 
Maries selvbedrag gjorde mig forstemt. 
Det er en giftig satire og det åbner øjne – 
og jo, hun er en frygtelig kvinde. LG

[33] EN HUSTLERS DAGBOG
Sverige 2017
Instr: Ivica Zubak Manus: Ivica Zubak, 
Can Demirtas Medvk: Can Demirtas, 
Jörgen Thorsson, Lena Endre Længde: 
97 min Prem: 13.7.2017 Format: DCP og 
DVD Udlej: Filmbazar. 

Metin med tyrkiske rødder bor i en ghetto  
i en forstad til Stockholm og ernærer sig 
ved tyveri og hæleri sammen med ven-
nerne fra det hierakiske ghettosamfund. 
Her er værdierne loyalitet, respekt og ære. 
Selvom Metin er småkriminel, drømmer 
han om at bliver skuespiller, og han skri-
ver også dagbog. Han er kvik og charme-
rende, og der er potentiale i ham til at le-
ve et andet liv. Ved et tilfælde falder hans 
dagbog i hænderne på en forlægger, der 
ser muligheder i udgivelse af dagbogen, 
som han tror kan blive større end Jeg er 
Zlatan. Der er penge i kontroversielle be-
retninger fra parallelsamfund. Det sætter 
naturligvis Metin i et dilemma, da dagbo-
gen også rummer fortrolige oplysninger 
om det kriminelle miljø. Filmen bliver mar-
kedsført som en gangsterkomedie a la Jal-
la, Jalla, men det er faktisk ikke rigtigt. Fil-
men er nemlig et alvorligt og interessant 
portræt af en person, der er splittet mel-
lem samfundets forventninger og ghetto-
ens interne miljø. Sammenstødet mellem 
det lavkulturelle ghetto miljø og det høj-
pandede litterære og kulturelle miljø er 

dramatisk motor i filmen og undertiden 
også ganske komisk, men det er Metins 
rastløse, afmægtige skikkelse, man hu-
sker.  LG

[34] FANTASTEN
Danmark 2017
Instr: Christian Dyekjær Manus: Chri-
stian Dyekjær, Rasmus Horskjær Medvk: 
Dejan Cukic, Oscar Dyekjær Giese, Rikke 
Lylloff, Lin Kun Wu Længde: 90 min Prem: 
27.9.2017 Format: DCP Udlej: Nordisk 
Film.

Denne film er helt og holdent Dejan Cukic, 
der spiller rollen som gambleren Claus, der 
er afhængig, ludoman og kun lever for det 
næste spil, ja, Cukic er faktisk blevet per-
sonen. Claus er bilforhandler, men lever 
kun for at spille. Han har et motto: når bare 
man tror på det! Han har været gift, men 
konen er skredet, og han er nu helt alene 
og ensom. Da han opsøges af sin søn, som 
han ikke har set i mange år, trækker han 
også ham ind i sin skinverden. Det er en 
livsløgners historie vi får – og den er fyldt 
med desperation. Claus er en taber, men 
tror, han er en vinder. Det er en amoralsk 
skæbnefortælling om spillets magt over 
mennesker. Det er også en undergangs-
historie, som måske også kan ses som en 
allegori over det moderne samfund, der 
er totalt blottet for behovsudsættelse og 
ro. Se filmen for Dejan Cukics præstation, 
hvis jagede udtryk man ikke kan glemme. 
De øvrige karakterer i filmen er lidt vel ka-
rikerede – vel ikke så mærkeligt, når vi nu 
er i mørkets og undergangens verden. LG  

[35] FARVEKRAFT AD HELVEDE 
TIL (DOK)
Danmark 2018
Instr: Anne Holst Mulvad Manus: Anne 
Holst Mulvad Medvk: Mange om male-
ren Jens Søndergård Længde: 89 min 
Prem: 4.3.2018 Format: DCP og DVD Ud-
lej: NovaMedia Film.

En dokumentarfilm om en stor dansk ma-
ler – Danmarks Edward Munch. Et por-
træt, fyldt med farvekraft, af en af Dan-
marks største ekspressionistiske malere, 
Jens Søndergaard. Dokumentarfilmen 
giver et indblik i en følsom kunstner, på 
samme tid selvhævdende og sart, ensom 
og udadvendt. Hans barnlige sjæl levede 
side om side med en voldsom kunstne-
risk udtrykskraft. Han var en stor del af sit 
liv sin kone utro, og drak også for meget i 
perioder. Hans malerier afspejler det hele.  
Farverne nærmest vælter ud af lærreder-
ne. Selv kaldte han det ”Farvekraft ad hel-
vede til”. Jens Søndergaard døde i 1957, 
men fik sat sig varige spor med sine male-
rier. Hans pensel var ikke låst fast i regler 
og traditioner, men drevet af inspirations-
bølger af smerte, patos og natur. Som barn 
blev han svøbt ind i den vestjyske Jante-
lov, som han skulle smyge sig ud af, og den 
kraft havde han. Han valgte at være kunst-
ner på trods, og kunst blev hjerteblod for 
ham i hans 61 år lange liv. Kunsten og ma-
leriet blev hans raison d´être, hans eksi-
stensgrundlag. Filmen tager os med til 

mange af de hjem og steder Jens Sønder-
gaards malerier hænger i dag. Lige fra et 
kæmpe maleri på Aarhus Universitet til en 
lille akvarel hos en 90-årig dame i Hurup. 
Hvad er kunstens værdi, og hvad betyder 
den for os?  Det forsøger instruktør Anne 
Moulvad at anskueliggøre i denne poeti-
ske dokumentar fyldt med malerier, ny-
komponeret fløjtemusik og fortællinger 
om Jens Søndergaard. Kunsten består, 
mens livet foregår og…. forgår.
 LG og Anne Mulvad 

[36] FLUGTEN TIL NICE
Frankrig, Canada 2017
Instr: Christian Duguay Manus: Christian 
Duguay, Jonathan Allouche, Alexandra 
Geismar, Benoit Guichard, Laurent Zei-
toun Medvk: Dorian Le Clech, Batyste 
Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein 
Længde: 110 min Prem: 26.10.2017 For-
mat: DCP og DVD Udlej: Another World 
Entertainment.

Historien om deportationen af de fran-
ske jøder til udryddelseslejrene spøger 
stadig. Denne film fortæller om et lille 
lyspunkt i den. Med udgangspunkt i Jo-
seph Joffas selvbiografiske roman ”en po-
se kugler” fortælles om en parisisk jødisk 
families skæbne under den tyske besæt-
telse. Dens to yngste sønner går i skole og 
er til fis og ballade; situationens alvor er ik-
ke gået op for dem. Men deres skolegang 
forandres brat, da de som andre jøder skal 
bære den gule stjerne. Forældrene beslut-
ter, at nu må der handles: de to drenge skal 
sammen flygte til Nice, der endnu var ”den 
frie zone”, og forældrene vil senere følge 
efter. Turen rummer mange farer, tårer 
og lidelser, en hård men nødvendig ud-
vikling for dem. Det er en film om både 
det værste og det bedste i mennesker, en 
varm film trods det dystre emne. PÆ

[37] FORTIDEN FORAN OS
Belgien, Danmark, Holland, Frankrig 2016
Instr: Nathalie Theirlinck Manus: Natha-
lie Theirlinck Medvk: Evelyne Brochu, Zuri 
Francois, Eric Ebouaney Længde: 110 min 
Prem: 10.8.2017 Format: DCP og DVD 
Udlej: 41 Shadows.

Belgiske Nathalie Teirlincks debutfilm For-
tiden foran os bæres først og fremmest af 
canadisk film og TVs nye, store navn Eve-
lyne Brochu som den prostituerede Alice i 
Bruxelles, som skyr social kontakt og lever 
et meningsløst og rutinepræget escort-liv, 
da eksmanden pludselig dør og efterlader 
deres syvårige søn Robin (Zuri François) 
i hendes ukyndige varetægt. Efter et for-
gæves forsøg på at skibe knægten af til 
familien må hun selv påtage sig ansvaret 
for ham, en ikke helt let opgave med hen-
des profession. Moderskabet konfronte-
rer hende med det følelsesmæssige vaku-
um, hun har levet i, da barnets tillidsfuld-
hed og forventninger til hende kræver 
et nærvær, hun ellers undgår i sit job og i 
sit liv. Alices følelsesløshed aftager lang-
somt i takt med etableringen af et forhold 
til barnet, men det er ikke nemt at blive en 
familie, og da Alice indleder et forhold til 
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Olivier, sættes det gryende forhold mel-
lem mor og barn på prøve. Filmen har indi-
mellem svært ved at holde sammen på de 
mange tråde, den spinder omkring Alice, 
og plottet virker til tider unødigt konstru-
eret ligesom symbolikken er noget gum-
petung. Filmen rammer dog indimellem 
en helt ren, stilfærdigt poetisk tone.  AJ

[38] FRA BALKONEN
Norge 2017
Instr: Ole Giæver Manus: Ole Giæver 
Medvk: Ole Giæver, Marie Magnusdotter 
Solem Længde: 85 min Prem: 18.1.2018 
Format: DCP og DVD Udlej: Øst for Pa-
radis.

For et par år siden kunne man se Ole Gjæ-
vers spøjse ”løbefilm”, hvor han selv løber 
rundt i fjeldet i Norge en weekend. Den 
hed ”Mod naturen” og handlede ikke om 
noget, men fremstillede ved hjælp af in-
dre monolog en mand i midtvejskrise, der 
gennemgår sit liv, mens han terapeutisk 
”løber det af sig”. Hans ny film er af samme 
type, denne gang sidder Ole Gjæver blot 
på sin balkon i et etagebyggeri i Oslo. Han 
er mindre i mandlig midtvejskrise, men 
stadig optaget af overvejelser om sit liv og 
meningen med det. Perspektivet er stør-
re, hele to-barns-familien og samfundet 
og menneskeheden og universet indgår i 
hans tankeverden. Overvejelserne skifter, 
og filmen klipper mellem det private og 
det større. Det er ren, smuk lommefilosofi, 
som de fleste giver sig af med nu og da. Vi 
kan derfor også for det meste genkende 
problemstillingerne og smile med ham. Vi 
sidder jo også de fleste af os trygt på vores 
balkoner. Det bliver til en hyggelig, varm 
og livsbekræftende ”lille” film. PB

[39] FRANTZ

Frankrig, Tyskland 2016
Instr: Francois Ozon Manus: Francois 
Ozon og Philippe Piazzo Medvk: Pierre 
Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner Længde: 
113 min Prem: 30.3.2017  Format: DCP 
Udlej: Camera.

Året er 1919, og den 24-årige Anna bor hos 
ægteparret Hans og Magda efter, at deres 
søn og Annas forlovede er blevet dræbt i 
krigen. På kirkegården møder Anna den 
franske Adrien, som er kommet for at læg-
ge blomster på Frantz grav. Adrien bliver 
hurtigt en del af den lille familie, og Anna 
og Frantz forældre sluger grådigt enhver 
detalje, som Adrien kan fortælle om Frantz 
og deres venskab i fortiden i Frankrig. Men 
Adrien bærer på en hemmelighed, og da 
den bliver afsløret, må han rejse tilbage til 
Frankrig. Man må se filmen for at finde ud 
af, hvad der så sker. Filmen Frantz forener 
en billedskøn sort-hvid side med pludse-
lige udbrud af farve. Det er en skæbne-
fortælling, der gennem hele fortællingen 
leger med forventninger og menneskers 
evne til at finde mening og troværdighed i 
de fortællinger, vi vælger at fortælle og tro 
på. Filmen er foruroligende god, og man 
bliver ikke sådan færdig med den. Et must 
for enhver filmklub. LG  

[40] GENSYNET
Frankrig 2017
Instr: Martin Provost Manus: Martin 
Provost Medvk: Catherine Frot, Catherine 
Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dol-
maire Længde: 117 min Prem: 5.10.2017 
Format: DCP og DVD Udlej: 41 Shadows.

Claire er en effektiv, men indesluttet over-

jordemoder på en fødestue, som ikke læn-
gere kan løbe rundt økonomisk, en enlig 
kvinde, der ser frem til tidlig pensionering 
og et roligt otium. Hun opsøges uventet 
af Beatrice, som var hendes afdøde fars 
elskerinde og nu lever som professionel 
gambler, flamboyant klædt med dyre for-
brugsvaner. Hun har fået konstateret al-
vorlig kræft og ønsker nu at råde bod på 
fortiden: Claires far begik selvmord, da 
Beatrice forlod ham. Hun er nu fattig, syg 
og alene og vender sig naturligt mod den 
yngre Claire, som på sin side har brug for 
en ældre kvindelig ven, der kan få hende 
til at genoverveje sine prioriteter i livet. I 
handlingens forløb udvikler de to en løs-
sluppen kemi, der mærkes i den skarpe 
rapkæftede kvindecentriske dialog. In-
struktøren lokker fremragende præsta-
tioner ud af de to hovedrolleindehavere 
Catherine Deneuve og Catherine Frot, der 
bekræfter fransk films tradition for smuk-
ke stærke midaldrende kvinder med sans 
for kødets lyst og et lille skvæt socialtbe-
vidst liberalisme.  
PÆ

[41] GET OUT 
USA 2017
Instr: Jordan Peele Manus: Jordan Peele 
Medvk: Daniel Kaluuya, Alison Williams, 
Catherine Keener, Bradley Whitford. 
Længde: 104 min Prem: 30.3.2017 For-
mat: DCP og til klubber kun DVD og Blu-
ray som man selv skaffer Udlej: UIP. 

Hovedpersonen Chris skal for første gang 
møde sin hvide kærestes meget hvide og 
tilsyneladende pæne og forstående fami-
lie. De ved blot ikke, at han er sort. De har 
både en sort hushjælp og en sort gartner, 

Franz, udlej. Camera Film
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men siger, at de gerne ville have stemt på 
Obama en tredje gang, hvis …. Filmen 
som er instruktørens debut indenfor spil-
lefilm starter som en satirisk sædekome-
die, men udvikler sig hen ad vejen til at 
være en gyser, thriller og til sidst ender den 
som splatter. Der er nemlig noget helt galt 
i den på overfladen ”pæne” familie. Hvad 
det er skal ikke afsløres her. Det er en film 
om racisme, hvor de eksempler vi møder i 
filmen både er komiske og skræmmende 
på samme tid. Det er som om filmen sæt-
ter sig mellem to stole: på den ene side vil 
den vise hverdagsracismen i dagens USA, 
og på den anden side vil den være en sjov 
og splattet gyserfilm. Alt kan som bekendt 
ske i den slags film, og det gør det. Hoved-
personen må kæmpe med ondskaben, og 
der ligger da også et politisk budskab i fil-
men. Men kan filmens genre og form få en 
til at tage diskussionen om racemodsæt-
ninger i verden alvorligt? LG

[42] GIRLS LOST
Sverige, Finland 2015
Instr: Alexandra-Therese Keining Ma-
nus: Alexandra-Therese Keining Medvk: 
Tuva Jagell, Louise Nyvall, Wilma Holmén 
Længde: 106 min Prem: 13.7.2017 For-
mat: DCP og DVD Udlej: Filmbazar.

Filmen er en filmatisering af en svensk 
ungdomsroman Drengene, og den udfor-
sker, hvad kønsidentitet kan være og be-
tyde. De tre 14-årige veninder Kim. Mo-
mo og Bella er altid sammen, og de holder 
til i Bellas drivhus. De er anderledes – lidt 
for lidt pigede, synes drengene i skolen, 
hvor de bliver mobbet og drillet. En dag 
kommer der til Bella med en frøpakke et 
frø, hun ikke har bestilt, men som straks 
plantes i drivhuset. På en enkelt nat vok-
ser en kæmpestor sort blomst op med en 
vidunderlig nektar. Pigerne laver ritualer, 
hvor de danser og tilbeder blomsten. Da 
de smager nektaren sker der noget: de bli-
ver til drenge – med det hele og så får de 

den selvtillid, som de før manglende og 
kan også klare sig på fodboldbanen. Om 
morgenen bliver de igen piger, men Kim 
vil faktisk hellere være en dreng. Er hun 
transkønnet, ja hvilket kønsidentitet har 
hun egentlig? Det er en magisk-realistisk 
ungdomsfilm, der beskriver en udvikling, 
som ikke ender med modenhed og afkla-
ring. Tværtimod bliver alting mod filmens 
slutning mere kaotisk og forvirrende. Det 
er ærgerligt, for filmen tager på poetisk og 
indfølende måde fat på ungdomslivets vi-
brerende kræfter, når man er mellem barn 
og voksen.   LG

[43] GLASSLOTTET
USA 2017
Instr: Destin Daniel Cretton Manus: 
Destin Daniel Kretton, Andrew Lanham 
Medvk: Brie Larson, Woody Harrelson, 
Naomi Watts Længde: 127 min Prem: 
16.11.2017 Format: DCP Udlej: Nordisk 
Film. 

Filmen er baseret på en erindringsro-
man om en opvækst i USA’s sydstater i 
en familie, der meldte sig helt ud af det 
traditionelle samfund for at virkeliggøre 
drømmen om den totale frihed. Filmens 
hovedperson, den ældste datter i famili-
en, nu en pæn, korrekt yngre kvinde for-
lovet med en investeringsrådgiver, bli-
ver pludseligt og brutalt mindet om sin 
baggrund, og størstedelen af filmen er 
tilbageblik på familiens liv som utilpas-
set, frihedselskende nomade konstant 
på farten i en gammel smadrekasse og 
boende i forladte huse. Filmen er virke-
lig god til at lade familielivets usikre ba-
lance mellem nærvær og svigt, overskud 
og underskud svinge dramatisk, selvom 
dramatikken til tider bliver rigeligt me-
lodramatisk. Der er brugt megen tid og 
mange penge på at få Hollywoodskue-
spillerne til at se fattige og hærgede ud, 
men når man til sidst ser autentiske foto-
grafier af familien bag rulleteksterne, er 

det svært at sige, om det er et plus eller 
et minus for filmen.  PÆ

[44] GOD’S OWN COUNTY
England 2017
Instr: Francis Lee Manus: Francis Lee 
Medvk: Josh O’Connor, Alec Secareanu, 
Ian Hart, Gemma Jones Længde: 104 min 
Prem: 14.9.2017 Format: DCP og DVD 
Udlej: Miracle Film.  

Francis Lees bøssedrama ”God’s Own 
Country” dyrker på stædig og ganske 
utrendy vis den engelske tradition for at 
fremstille familien og hjemmets kvælen-
de rammer som arnested for unges for-
tvivlede følelser. John er kørt sur i at ar-
bejde på sin fars fårefarm i Yorkshire, hvor 
han så godt som helt har overtaget drif-
ten efter faderens hjerteanfald. Aftener-
ne går med hård druk og tilfældig sex på 
pubbens herretoilet. Men Johns selvde-
struktive cirkel åbner sig uventet, da fa-
deren ansætter rumæneren Gheorge til at 
give en hånd med i lammesæsonen. Ghe-
orge håndterer dyrene med en mildhed 
og nænsomhed, som John aldrig før har 
set; selv de lam, der ellers ville være blevet 
aflivet, får en ekstra chance. Historien om 
den unge homoseksuelle John og hans 
rumænske partner klinger autentisk og 
arbejder sig ind på os med underspillede 
konflikter og et lille, stærkt engagerende 
persongalleri.  PÆ

[45] GUD TALER UD
Danmark 2017
Instr: Henrik Ruben Genz Manus: Henrik 
Ruben Genz, Bo hr. Hansen Medvk: Søren 
Malling, Lisa Nilsson, Marcus Sebastian 
Gert, Clint Ruben Længde: 108 min Prem: 
28.9.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.

Jens Blendstrups skægge selvbiografi-
ske roman, ”Gud taler ud”, handler om 
opvæksten hos den patriarkalske far i 
forstaden i 80’erne. Han er psykolog på 
psykiatrisk hospital i Riisskov og tager 
tit patienterne med hjem. Han er selv 
både gal og sjov og desuden alkoholi-
ker og ud i egen indbildning stor forfat-
ter. Storebrødrene til lillebror Jens, der 
har synsvinklen, er flygtet til en kristen 
sekt eller ind i rekordernes onani, og den 
svenskfødte kærlige mor gør sit bedste 
for at holde sammen på familien. Den-
ne roman har Henrik Ruben Genz filma-
tiseret. Han lavede også den gode Erling 
Jepsen-filmatisering ”Frygtelig lykkelig” 
og tiltrækkes åbenbart af skæve menne-
sketyper. Og filmen er blevet ganske vel-
lykket. Faren spilles fremragende af Sø-
ren Malling. Han er gjort mindre skæg 
og mere uhyggelig, mere farlig. Han skil-
dres som et såret og frustreret menneske, 
der sidder fast i forstadsidyllen, og som 
kan eksplodere når som helst. Det er nok 
skægt, men også sørgeligt. PB

[46] HEARTSTONE
Island, Danmark 2016
Instr: Gudmundur Anar Gudmundsson 
Manus: Gudmundur Anar Gudmonsson  

God’s own country, udlej. Miracle Film
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Medvk: Baldur Einarsson, Blær Hinriks-
son, Søren Malling Længde: 129 min 
Prem: 8.6.2017 Format: DCP og DVD Ud-
lej: Reel Pictures.

Det er set før. Film om den sommer, hvor 
de centrale figurer går fra barn til voksen, 
hvor krop og følelsesliv forandres, og køn-
net bliver bevidst og kræver udfoldelse 
og afløb. Men i Gudmundur Arnar Gud-
mundssons regi bliver det til en fintmær-
kende og betagende skildring af dren-
gene Thors og Christians (Baldur Einars-
son og Blær Hinriksson) modningspro-
ces med den voldsomme islandske natur 
som ’backdrop’. Drengenes møde med 
de mere fremmelige piger Beth og Han-
na bliver katalysator for den pubertære 
transition – den kleine, men robuste Thor 
udforsker egen seksualitet i spejlet og til-
trækningen til smukke Beth under dy-
nen, mens den følsomme Christian lang-
somt opdager, at han tiltrækkes mere af 
Thor end af pigerne, en erkendelse, der 
får dramatiske konsekvenser. »Vi under-
søger bare de uendelige muligheder« si-
ger Christian på et tidspunkt endnu uden 
at gøre sig klart, at det lille fiskersamfund 
ikke helt forstår det tætte forhold mellem 
de to halvstore drenge. Filmen udforsker 
dog Thors relativt banale historie noget 
mere end Christians mere komplekse og 
smertefulde, en lille svaghed ved en film, 
som ellers er både smuk, indsigtsfuld og 
velspillet. AJ

[47] HJERTESTART
Norge 2017
Instr: Arild Andresen Manus: Hilde Susan 
Jaegtnes, Arild Andresen, Gorge Camacho 
Medvk: Kristoffer Joner, Marlon Moreno, 
Kristoffer Bech Længde: 102 min Prem: 
4.1.2018 Format: DCP og DVD Udlej: 41 
Shadows.

Kjetil har netop mistet sine kone i en tra-
fikulykke og må nu selv tage sig af parrets 
adopterede søn Daniel. Men Daniel har al-
drig været hans projekt, han er aldrig fal-
det til i faderrollen og har i stedet samlet al 
sin indsats i sit arbejde for et oliefirma, så 
foruden sorgen må han nu også slås med 
følelsen af, at han ikke elsker drengen, som 
en far skal elske sin søn. Derfor beslutter 
han at rejse til Columbia i et forsøg på at 
finde Daniels biologiske mor. Men denne 
rejse bliver ikke blot en fysisk søgen, men 
også en metaforisk rejse mod erkendelse, 
og som filmen skrider frem, bliver Kjetil 
nødt til at træffe sit valg: søn eller ikke søn? 
I rollen som ham er Kristoffer Joner tilpas 
interessant og mangefacetteret, faktisk  
så uperfekt, at man ubesværet kan inve-
stere sig i ham. Det er en film, der ikke be-
høver førstehjælp for at gribe en i hjerte-
kulen. PÆ

[48] HJERTETS VEJ
Frankrig, Belgien 2016
Instr: Katell Quillévéré Manus: Katell 
Quillévéré, Giles Taurand Medvk: Tahar 
Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Doval 
Længde: 103 min Prem: 22.6.2017 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Den unge mand Simon bliver efter et tra-
gisk biluheld erklæret hjernedød, og i Pa-
ris venter Marianne på et nyt hjerte. Vil Si-
mons forældre give tilladelse til orgando-
nation, således at døden kan blive til livet 
for et andet menneske? Det er det alvor-
lige dilemma i filmen, der poetisk og me-
get smukt og renfærdigt, lader os møde 
alle de instanser, der er involveret i den-
ne proces. Det gælder læger, sygeplejer-
sker og pårørende, der alle er skildret med 
stor sympati og nærmest beundring. Fil-
men behandler et alvorligt emne, ja også 
et etisk dilemma om aktiv dødshjælp på 
en sober og usentimental måde. Det er et 
voksendrama om livets og dødens store 
spørgsmål. Man kan også se filmen som et 
partsindlæg i debatten, om ikke alle men-
nesker burde være registret som organ-
donorer? Det er en film, der sætter tanker 
i gang og stiller spørgsmål. LG

[49] I FAMILIENS SKØD
Kroatien, Danmark 2016
Instr: Hena Jusic Manus: Hena Jusic 
Medvk: Mia Petricevic, Zlatko Buric, 
Niksa Butiljer Længde: 105 min Prem: 
11.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej: 
Filmbazar.

Vi er i en lillebitte lejlighed i en provinsby 
i Kroatien. Her lever tæt – alt for tæt både 
i fysisk og psykisk forstand – en hustyran 
af en far (spillet foruroligende overbevi-
sende af danske Zlatko Buric), en forbitret 
og ondskabsfuld mor, en svagt retarderet 
bror, der aldrig har bestilt noget som helst 
og så den 24-årige Mayriana, der skal hol-
de sammen på det hele, da faderen plud-
selig får et slagtilfælde og ikke længere 

kan udøve sin voldelige magt, der på godt 
og mest ondt holder familien sammen i en 
blanding af had og kærlighed. Det er ube-
hageligt og klaustrofobisk at overvære, 
hvordan filmen zoomer ind på menstru-
ationsbind, voksenbleer, blævrende vom 
eller alt for magre lemmer. Menneskesy-
net er deprimerende. Vi møder kun dyret 
i mennesket, den urmenneskelige flok-
mentalitet, som kun kan eksistere og ud-
folde sig på godt- nej kun ondt i en familie. 
Mia Petricevic spiller eller snarere under-
spiller i rollen som Mayriana, som måske 
finder en slags frihed. LG

[50] I MIN DATTERS NAVN
Frankrig, Tyskland 2016
Instr: Vincent Garenq Manus: Vincent 
Garenq Medvk: Daniel Auteuil, Sebastian 
Koch, Marie-Josée Croze, Christelle Cornil 
Længde: 87 min Prem: 21.9.2017 For-
mat: DCP og DVD Udlej: Another World 
Entertainment.

I 1952 døde Kalinka Bamberski som 14- 
årig på en ferie i Tyskland hos sin mor og 
dennes nye mand, lægen Dieter Krom-
bach. Faderen- meget intenst og effektivt 
spillet af Daniel Auteuil – ønsker at komme 
til bunds i, hvad der egentlig førte til datte-
rens død. Han er overbevist om, at Krom-
bach har voldtaget og derefter dræbt Ka-
linka. Han bruger nu al sin tid og energi 
på at bevise, at dette er sandheden. Han 
søger retfærdighed og nok også hævn. Vi 
er med til det hele i hans seje kamp. Men 
filmen rejser mange spørgsmål, som den 
ikke besvarer: hvorfor er der ingen ordent-
lig forklaring på obduktionen? og hvorfor 
var Krombach til stede? Er det forstokket 

I min datters navn, udlej. Another World Entertainment
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tysk og fransk juridisk og politisk bureau-
krati, der gør det så svært at få sandhe-
den frem? Det starter meget spændnen-
de og interessant, men hurtigt ved vi, at 
Krombach er et dumt pædofilt svin, og så 
er der faktisk ikke mere at sige. Men fade-
ren i Daniel Auteuils furede og martrede 
ansigt kan man ikke glemme. LG    

[51] I, TONYA
Instr: Craig Gillespie Manus: Steven Ro-
gers Medvk: Margot Robbie, Sebastian 
Stan, Allison Janney Længde: 119 min 
Prem: 25.1.2018 Format: DCP Udlej: 
Nordisk Film. 

Tonya Harding blev først kendt som den 
kunstskøjteløber, der kunne udføre en 
triple Axel. Senere i 1994 for en såkaldt 
skandale: en sag om, at hun skulle have 
smadret en rivalindes knæ. Rivalinden var 
en renskurede Nancy Kerrigan, og medi-
erne blæste historien op med Tonya som 
den onde skurk og Nancy som det uskyl-
dige offer. Men det er ikke filmens poin-
te. Filmen giver på nærmest dokumenta-
risk vis et portræt af Tonya, som den pige, 
der kommer fra white trash og er opvok-
set med vold, men alligevel og på trods 
brænder igennem ved hårdt arbejde og 
en ukuelig vilje. Australske Margot Rob-
bie er fremragende som den rapkæftede 
Tonya. Det har senere vist sig, at det var To-
nyas voldelige eksmand, der havde isce-
nesat overfaldet på Nancy Kerrigan, men 
for Tonya betød sagen enden på en karri-
ere. Det er en herlig film, der ikke blot for-
tæller en ærke amerikansk historie, men 
også har fokus på underklasse Amerika. 
Tonya siger: at enhver har ret til sin egen 
sandhed. Filmen er både gribende og væ-
sentlig for sin fortælling om Amerika og 
dets mennesker. LG

  

[52] JACQUES – EN MAND AF 
HAVET
Frankrig 2016
Instr: Jerome Salle Manus: Jerome Salle 
og Laurent Turner Medvk: Lambert Wil-
son, Pierre Niney, Audrey Tautou Læng-
de: 122 min Prem: 1.6.2017 Format: DCP 
men til filmklubber kun DVD som man selv 
skaffer Udlej: UIP.

Hvis man så TV mellem 1960 og sidst i 
80erne, husker man nok de nærmest le-
gendariske film i serien Havets hemmelig-
heder. Her så man den karismatiske helt 
Jacques Cousteau udforske havets under-
søiske verden. Det var et magisk eventyr, 
således som han iscenesatte det. Med sin 
røde tophue og blikket vendt mod hori-
sonten, hvor nye eventyr ventede. Man 
var ombord på båden Calypso og sam-
men med hans brave dykkende besæt-
ning. Men Jerome Salle, som har brugt 7 år 
på at lave denne film, vil noget andet end 
at vise medieglansbilledet af Cousteau. 
Han vil vise ”den virkelige” Jacques Cous-
teau – i så høj grad, at Cousteaus enke for-
bød ham rettigheder til at inkludere klip 
fra serien i filmen. Men den anden side af 

historien viser en mand, som altid har sto-
re økonomiske vanskeligheder og stridig-
heder med sponsorer, rod i ægteskabet på 
grund af endeløse sidespring samt en fa-
der-søn konflikt med den yngste søn Phi-
lippe, der kort efter forsoningen omkom-
mer ved en tragisk ulykke. Det er, som fil-
men sætter sig mellem to stole og på trods 
af skønne billeder fra havets forunderlige 
verden og et velspillet portræt af en karis-
matisk udforsker, som til sidst bliver mil-
jøaktivist, alligevel ikke kan fænge i de to 
timer, denne film varer. LG

[53] KOLOS PÅ LERFØDDER
Storbritannien 2017
Instr: John Jencks Manus: Blanche McIn-
tyre, Tom Hodgson Medvk: Roger Allam, 
Emily Berrington, Tommy Knight Læng-
de: 89 min Prem: 23.11.2017 Format: 
DCP og DVD Udlej: Miracle Film. 

Filmen er en filmatisering af en engelsk 
bestseller af Stephan Fry. Den fortæller 
meget humoristisk om den midaldrende, 
engang så talentfulde digter, der i dag må 
ernære sig som teaterkritiker på en avis. 
Han er blevet ekstremt sarkastisk og ne-
gativ i sin kritik, og sammen med et eks-
tremt whiskyforbrug går det ved en tea-
terpremiere over gevind. Han fyres, og her 
starter så en næsten Agatha Christieagtig 
krimikomedie. Vores hovedperson place-
res på en engelsk herregård hos venner og 
familie, han ikke har set i årevis, hvor hans 
opgave som en anden detektiv, bliver at 
undersøge sære ”mirakler”. Filmen giver 
et portræt af nogle meget engelske typer, 
næsten stereotyper, og er i sin spudlen-
de verbale humor meget morsom. Men 
filmen er også meget engelsk, nogen vil 
måske synes næsten for meget. Det er vist 
en smagssag.  PB 

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

Iréne Frachons (Sidse Babett Knudsen), 
en bretonsk læge, opdager i 2010, at et 
kendt slankemiddel forårsager dødsfald 
blandt brugerne. Indigneret kaster hun 
sig ud i en kamp mod medicinalindu-
strien og sundhedsmyndighederne, der 
ikke vil anerkende hendes dokumente-
rede påstande om, at midlet forårsager 
hjerteproblemer og slår folk ihjel. Første 
del af filmen er et slags retssalsdrama 
med høringer om Mediator 150 mg, som 
midlet hedder, og ikke særligt dynamisk. 
Først midtvejs bliver filmen rigtig ved-
kommende, da Davids kamp mod Goliat 
begynder at koste dyrt blandt de retfær-
dige. Emmanuelle Bercots film bygger 
på virkelige hændelser i Frankrig, hvor 
slankeproduktet Mediator kostede over 
500 liv og gjorde mere end 2000 syge, in-
den virkelighedens Frachons i den stør-
ste franske sundhedsskandale nogen-

sinde fik stoppet anvendelsen af midlet. 
Sidse Babett Knudsens præstation i fil-
men er grund nok til at se den, men den 
er ikke fri for at være lidt gumpetung især 
i de scener, hvor lægelatin og videnska-
belige metode-diskussioner dominerer, 
og Bercot smører også lige lovlig tykt på 
med idealiseringen af sin hovedperson. 
AJ

[55] KVINDE, UKENDT
Frankrig 2016
Instr: Jean-Pierre Dardenne, Luc Darden-
nes Manus: Jean-Pierre Dardenne, Luc 
Dardenne Medvk: Adéle Haenel, Olivier 
Bonneau, Jéremy Renier Længde: 113 
min Prem: 8.6.2017 Format: DCP Udlej: 
Camera Film.

Dardenne brødrene har med denne film 
skabt et nyrealistisk værk, der inspireret af 
Hitchock også rummer en detektivfortæl-
ling, der tillige rummer en vedkommende 
moralsk konflikt. Den unge meget kom-
petente læge Jenny, der har overtaget en 
ældre kollegas praksis i et trist og gråt bo-
ligområde i Liege, lukker ikke en patient 
ind efter lukketid. Næste dag findes en 
ung afrikansk kvinde død ved flodbred-
den, og overvågningskameraet viser, at 
det netop er den kvinde, som Jenny ikke 
lukkede ind. Jenny føler nu et ansvar for 
hendes død, og hun føler sig tvunget til 
at finde ud af, hvem denne kvinde var, så 
hun i det mindste kan få en ordentlig be-
gravelse. Vi følger Jenny på hendes besøg 
hos patienterne, hvor vi på trods af fattig-
dom og trøstesløshed også møder var-
me og taknemmelighed. Der er faktisk to 
ukendte kvinder i denne film: den døde 
afrikanske kvinde og så Jenny! For hvem  
er hun egentlig? Vil hun gøre karriere og 
tjene penge? eller vil hun hjælpe de ud-
stødte og lidende, som har brug for hen-
de? Der er ingen musik i filmen, kun byens 
støj fra trafik og teknik. Er det Ken Loachs 
sociale forbitrede realisme? Nej, det et en-
gageret portræt af et samfund med udfor-
dringer og en kvinde, der søger efter en 
mening. LG 

[56] KÆMPEN
Sverige, Danmark 2016
Instr: Johannes Nyholm Manus: Johan-
nes Nyholm Medvk: Christian Andrén, 
Johan Kylén, Anna Bjelkerud Længde: 86 
min Prem: 29.6.2017 Format: DCP Udlej: 
Scanbox. 

Hovedpersonen Rikard, fra hvis syns-
punkt filmen primært er fortalt, er en auti-
stisk, lille, vanskabt ung mand med puk-
kel og kæmpe hoved med kun eet øje og 
nærmest intet sprog. Han bor på et vel-
fungerende bosted for mentalt handicap-
pede og er helt vild med og også fanta-
stisk dygtig til petanque eller boule, som 
sporten også hedder. Han lever i tre verde-
ner: petanque banen, hjemmet og så en 
drømmeverden, hvor han er en 50 meter 
høj kæmpe, der vandrer gennem skønne 
landskaber og ser ned på verden. Han le-
der dog bestandig efter sin mor, der ikke 
vil vide af ham efter en fødselspsykose, 
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som faktisk aldrig har forladt hende. Ri-
kard lever altså både i en verden, hvor han 
er elsket og respekteret, men ellers mø-
der han mobning, væmmelse og foragt. 
Kæmpen er ikke en socialrealistisk film, 
der viser verden fra en tabers synspunkt, 
nej den er morsom, rørende og original 
uden at blive patetisk. Det er en film foto-
graferet i en dogmepræget usentimental 
æstetik, ja man kunne genrebestemme 
den som magisk realisme. Den er modig 
og grusom i sin undersøgelse af den ver-
den, vi bor i. Dens projekt er en undersø-
gelse af menneskelig værdighed og vær-
di. En anmelder mener, at det er nødven-
digt at se denne film, som hun kalder en 
perle.  LG

[57] KÆRE FAR
Sverige 2017
Instr: Johan Löfstedt Manus: Johan Löf-
stedt, Anna Potter Medvk: Björn Löftedt, 
Per Löfstedt, Gunilla Carlsén, Kino Löfstedt 
Længde: 91 min Prem: 19.10.2017 For-
mat: DCP og DVD Udlej: Øst for Paradis.

I filmen møder vi Bjørn og hans 4 søstre, 
som er nærmest halvvejs i livet. Da deres 
far dør, må de hver især tage deres eget 
og deres fælles liv op til revision. Faderen 
har nemlig efterladt dem videohilsener, 
som får dem til at stille spørgsmål til de liv, 
de lever og ved de valg, som de har truf-
fet, og så derefter spørge sig selv, om der 
stadig kan laves om på noget? Instruktø-
ren Johan Löfstedt bruger sin egen fami-
lie og deres erindringer til at skabe en fik-
tiv historie om den virkelige verden. Han 

bruger familiens gamle Super 8 og VHS- 
optagelser og klipper dem sammen med 
nutidens farvede billeder. Det er ikke vig-
tigt, om filmen er teater, dokumentar el-
ler fiktion – den stiller nemlig gennem si-
ne personers konfrontation med død og 
angsttabuer nogle spørgsmål -inspireret 
af Wilhelm Mobergs roman fra 1963 Din 
stund på jorden. I den hedder det: ”Tag 
vare på dit liv, agt det vel! Smidt det ikke 
skødesløst væk! For nu er din tid på jor-
den”. Man går klogere og opløftet fra fil-
men. LG

[58] LADY MACBETH
Storbritannien 2016
Instr: William Oldroyd Manus: Alice Birch 
Medvk: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul 
Hilton Længde: 88 min Prem: 26.10.2017 
Format: DCP Udlej: Camera Film.

Novellen ’Lady Macbeth fra Mtsensk’ af 
Nikolai Leskov fra 1865 udgør grundla-
get for denne periodefilm om purunge 
Katherine (Florence Pugh), der sælges til 
en rig godsejer i Northhumberland for at 
blive hans hustru. Han magter dog ikke 
at fuldbyrde ægteskabet, så Katherine er 
henvist til sit eget selskab i godsets tom-
me stuer. Da ægtemanden Alexander 
(Paul Hilton) og hans despotiske far forla-
der godset for en stund, møder Katherine 
staldknægten Sebastian (Cosmo Jarvis) 
og forelsker sig dødeligt. Derfra udvikler 
historien sig, og ganske langsomt sæt-
tes vores sympati for den i mere end en 
forstand indsnørede hustrus frigørelses-
projekt fra den patriarkalske undertryk-

kelse på prøve. For det projekt drukner 
i blod. Er Katherine blot et offer for om-
stændighederne, eller skaber hun dem 
også, når hun forvalter sin rolle som hu-
sets frue? Vi er vænnet til at afkode kvin-
der i Katherines fortvivlet fastlåste situa-
tion med Jane Austen-briller, men hvad 
nu, hvis denne kvinde slet ikke er dydig 
og moralsk, men et kynisk magtmenne-
ske, beredt til at sætte sin vilje igennem 
og prioritere sit eget, egoistiske begær 
over alt andet? William Oldroyds film er 
på samme tid fascinerede og frastøden-
de i sin kompromisløshed, men netop 
derfor værd at se.  AJ

[59] LOGAN LUCKY
USA 2016
Instr: Stephen Soderberg Manus: Rebec-
ca Blunt Medvk: Channing Tatum, Adam 
Driver, Daniel Craig, Rieley Keough Læng-
de: 118 min Prem: 7.9.2017 Format: DCP 
Udlej: Scanbox.

Filmen er en komedie om en flok ameri-
kanske ”bonderøve”, der begår et spekta-
kulært røveri mod en motorsportsbane. 
Den ene Logan-bror, hjernen bag det he-
le, fyres uretfærdigt og beslutter at udnyt-
te den viden, han tilfældigt har fået på sit 
sidste job: nemlig at penge-rørpost-syste-
met under racerbanen på grund af Jordar-
bejder er blottet. Han samler foruden sin 
bror og søster en flok hjælpere, der næ-
sten alle er de rene karikaturer, og filmen 
skildrer så planlægningen og udførelsen 
af kuppet. Det er ganske god underhold-
ning, men dog ikke så sjovt, som filmen 

Lady Macbeth, udlej. Camera Film
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vist selv tror. Og uden andet indhold end 
den opfindsomme historie og de skægge 
typer, er filmen hurtigt glemt. PB

[60] LOVELESS
Rusland, Frankrig, Tyskland, Belgien 2017
Instr: Andrey Zvyagintsev Manus: Oleg 
Negin, Andrey Zvyagintsev Medvk: 
Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Varvara 
Shmykova, Matvey Novikov Længde: 127 
min Prem: 4.1.2018 Format: DCP og DVD 
Udlej: Filmbazar.

Loveless er en hjerteskærende skilsmis-
sedrama, hvor den uelskede 12-årige Alo-
ysha er gidsel mellem forældrene, som 
begge ønsker at slippe for ham fremover. 
Han overværer deres skænderi skjult bag 
en dør, og hans ensomme gråd, fortvivlel-
sen i hans øjne og skammen over at være 
uønsket er som et lydløst skrig, der forføl-
ger én filmen igennem. Næste dag spiser 
han morgenmad, løber ned ad trappen 
med sin skoletaske – og forsvinder. Han er 
etableret som hovedperson og vi vil ger-
ne følge ham, men får ikke lov. Resten af 
filmen er en langsom thriller, hvor alvoren 
sent går op for forældrene.  Der sættes en 
eftersøgning i gang, men hvor skal man 
lede, når man ikke kender sit barn. Blå-
tonerne i billederne, lange indstillinger, 
et minutiøst bevægende kamera og dy-
ster musik fører os gennem en kuldslået 
verden, mens vi håber på at drengen bli-
ver fundet. Loveless er instrueret af An-
drey Zvyagintsev. Han har tidligere vun-
det priser for sin debutfilm The Return 
(2003) og Leviathan (2014). I The Return 
dissekerer han, med det moderne Rus-

land som bagtæppe, konsekvenserne af 
brudte familierelationer. I Leviathan er 
både de nære relationer og det korrupte 
statsapparat under lup. I Loveless frem-
står det russiske samfund isnende koldt 
og kynisk, hvor fokus for menneskene er 
individets egoistiske behov. Hvor et barn 
kan diskuteres på linie med en lejlighed, 
alt imens medierne sender propaganda 
om krigen i Ukraine og svælger i katastro-
fer, depressioner og dommedagsprofeti-
er. Loveless er en barsk, alvorlig og anbe-
falelsesværdig film.  En samfundskritisk 
fabel om, hvad der sker, når omsorg, kær-
lighed og fællesskab forsvinder i et sam-
fund. RK

[61] LOVING
USA 2016
Instr: Jeff Nichols Manus: Jeff Nichols 
Medvk: Joel Edgerton, Ruth Negga, 
Marton Scokas Længde: 123 min Prem: 
31.8.2017 og 7.2.2018 på DVD Format: 
DCP og DVD Udlej: Raindog Film og DVD 
Univeral Studios Home Entertainment.

Jeff Nichols laver monumentale film om 
almindelige mennesker, hvis tilværel-
se pludselig omstyrtes. I Loving er året 
1958, og Richard og Mildred er blevet gift 
og venter barn. Der er blot den hage ved 
det, at han er hvid og hun er sort, og i Virgi-
nia, hvor de bor, er såkaldte blandede æg-
teskaber forbudt, så ægtefællerne fængs-
les. Men det centrale i filmen er ikke rets-
sagen og kampen mod systemet, men i 
stedet to jævne mennesker og deres kær-
lighed, så vi får menneskerettighedsdra-
maet set indefra i stedet for udefra. Det er 

Mildred, Richard hæger om; han er mindre 
interesseret i Martin Luther King og bor-
gerrettigheder. Og som noget opsigts-
vækkende lykkes det instruktøren at få 
begge parter i racismesagen til at fremstå 
nuanceret.  PÆ

[62] LYS I MØRKET
Finland, Tyskland 2017
Instr: Aki Kaurismäki Manus: Aki Kauris-
mäki Medvk: Ville Virtanen, Kati Outinen, 
Sherwan Haji, Sakari Kousmanen Læng-
de: 100 min Prem: 17.8.2017 Format: 
DCP Udlej: Camera film.

I starten af filmen ankommer den syriske 
flygtning Khaled som blind passager på 
et fragtskib til Helsinki. Parallelt med Kha-
leds historie følger vi skjortesælgeren 
Wikström, der netop har solgt sin forret-
ning, tjent en masse penge i poker og så 
købt en restaurant Det Gyldne Krus, som 
han nu vil drive. Tilfældigt møder de to 
hinanden, efter at Khaled har fået afslag 
på asylansøgning, er flygtet fra asylcen-
teret og lever under jorden. Wikström gi-
ver ham huslys og arbejde, og der opstår 
et slags familiefællesskab mellem de to 
og stedets tre tjenere. Er det så en film, 
der bringer væsentlige moderne emner 
på banen så som borgerkrigen i Syrien, 
flygtningestrømmene og de kultursam-
menstød, det medfører? Både ja, og nej. 
For det er en ægte Kaurismäki film: un-
derspillet humor, fyldt med deadpan re-
plikker, scener med nerve og nærvær, 
øjeblikke af stilhed og ro. Men Kauris-
mäki, der fortjent fik en sølvbjørn i Ber-
lin for bedste instruktion er en sand hu-

Lys i mørket, udlej. Camera Film
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manist, en optimist der tror på det gode 
i mennesket. Derfor går man glad fra fil-
men.   LG

[63] MANIFESTO
Tyskland, Australien 2017
Instr: Julian Rosefeldt Manus: Julian 
Rosefeldt Medvk: Kate Blanchett, Erika 
Bauer, Ruby Bustamente Længde: 95 min 
Prem: 24.8.2017 Format: DCP og måske 
DVD Udlej: Natlys.

Filmen er helt uden historie i traditionel 
forstand og består af den tyske kunstner 
Julian Rosefeldts billedlige levendegørel-
ser af de sidste par århundreders politiske 
og kulturelle ord-manifester. Fra det be-
rømte kommunistiske over surrealismens 
og da-da-bevægelsens til vores eget film-
historiske Dogmemanifest. Det var kun 
nogle få af de vist 13 behandlede mani-
fester, som jeg fangede. De er jo vidt for-
skellige, og har ofte intet med hinanden at 
gøre, og vi oplyses ikke i filmen nærmere 
om dem, og de sættes ikke ind i en forkla-
rende historisk eller kunstnerisk kontekst. 
Skuespilleren Cate Blanchett spiller alle 13 
forskellige roller, der – i hvert fald for mig 
- på ikke altid klar vis knytter sig til mani-
festerne og fremsiger uddrag derfra. De 
13 billedscener, der så at sige manifesterer 
manifesterne, er ofte både fantastiske og 
fantasifulde og rummer en stor skønhed.
Vi har altså at gøre med et yderst utradi-
tionelt kunstværk mere end en egentlig 
film. Et billedkunstværk og et skuespils-
kunstværk – Blanchett er ofte formidabel 
– af høj klasse, der desværre for mig at se 
ikke ”forstås” i lange passager, fordi selv 
den veluddannede tilskuer mangler hi-
storisk baggrundsviden og pædagogisk 
hjælp til forståelsen af manifestfortolk-
ningen. PB

[64] MAY GOD SAVE US
Spanien 2016
Instr: Rodrigo Sorogoyen Manus: Isbaell 
Pena, Rodrigo Sorogoyen Medvk: Anto-
nio de la Torre, Roberto Alamo, Javier Pe-
reira Længde: 127 min Prem: 27.7.2017 
Format: DCP og DVD Udlej: 41 Shadows. 

I krimi-thrilleren ’May God Save Us’ bliver 
en række ældre kvinder myrdet i Madrid. 
To politikommissærer, som ingen ønsker 
at arbejde med, sættes på opgaven for 
at opklare mordmysterierne. De to poli-
timænd er et umage par. Der er Velarde, 
som er en indadvendt enspænder, nær-
mest autistisk, og som også stammer, og 
der er alfahannen Alfaro, der er tempera-
mentsfuld og relaterer sig til mordernes 
voldelige sider. Det er set før med denne 
kombination af good cop/ bad cop, men 
i denne film er det mere nuanceret. De to 
politifolks karakterer er faktisk det mest 
interessante ved filmen. Plottet er der, 
men slet ikke så interessant. Og så er der 
varmen i Madrid i sommeren 2011, hvor 
man venter besøg af Pave Benedikt. Fil-
mens menneskesyn er kulsort – man har 
sandelig brug for Guds nåde og frelse.  
Seriemorderen er selvfølgelig er ødipalt 
frustreret, og derfor lemlæster og vold-

tager ældre kvinder – læs hans mor. Det 
er holdet bag den fremragende thriller 
Marshland, fra 2014 som også har stået 
bag denne film, som ikke er nær så god, 
selvom den er ligeså sort og ond. Der er 
nok en del mennesker, der ikke skal se 
denne film.  LG

MED KROP OG SJÆL
Ungarn 2017
Instr: Ildiko Enyedi Manus: Ildiko Enyedi 
Medvk: Geza Morcsanyi, Alexandra Bor-
bely, Soltan Schneider Længde: 116 min. 
Prem: 2.11.2017 Format: DCP muligvis 
DVD Udlej: Øst for Paradis.

Han er den midaldrende økonomichef 
på et slagteri i Budapest. Hun er nyansat 
kvalitetsinspektør. Begge er sky og stille 
eksistenser. Hans ene arm blev knust i en 
arbejdsulykke, hun viser klare autistiske 
træk. De er begge ensomme, men de mø-
des i drømme: her er de hjorte, hun en rå 
han en buk, og de drikker af samme sø i vin-
terskoven. Så prøver de at skabe kontakt, 
deler en kejtet frokost, prøver at sove sam-
men, går fejl af hinanden, han siger fra, og 
hun er ved at sige farvel til det hele. Den-
ne første time af filmen er fejlfri; arbejds-
pladsen som er en afgørende ramme om 
historien, er skildret med dokumentarisk 
omhu, og de to hovedpersoner fremstilles 
med forståelse og påskønnelse. Derefter 
bliver filmen en lidt mere ordinær fortæl-
ling om forelskede misfits. Men som tilsku-
er er man med til det sidste. PÆ

[65] MENS VI LEVER
Danmark 2017
Instr: Mehdi Avaz Manus: Milad Avaz 
Medvk: Sebastian Jessen, Julie Christian-
sen, Charlotte Munck, Nicolas Bro Læng-
de: 98 min Prem: 26.10.2017 Format: 
DCP Udlej: SF Film.

I Mehdi Avazs ensemblefilm Mens vi lever 
flettes fire skæbner sammen af en trage-
die. Filmen illustrerer dette fletværk gen-
nem to parallelle spor. Kristian er fisker i 
Vestjylland og lever sammen med Anne, 
men kaldes hjem til Helsinge, da en central 
person fra hans fortid, Peter (Nicolas Bro), 
ligger for døden. Hjemme støder han på 
Trine (Julie Christiansen) og hendes mor 
Hanne (Charlotte Munck), der ikke begej-
stres over gensynet. Det andet spor følger 
den begavede gymnasiast Tobias (Nikolaj 
Groth) og hans forelskelse i Sabine (Ma-
rie Boda), der gør hans nære veninde Q 
(Julie Brochorst Andersen) jaloux. Ganske 
langsomt og inciterende føres de to spor 
sammen og åbenbarer årsagen til de store 
følelser og den skæbnesvangre begiven-
hed, der hviler som en skygge over alle i 
fortællingen. Det er en imponerende in-
struktørdebut af Mehdi Avaz, lavet sam-
men med brødrene Misam og Milad Avaz 
for et mikroskopisk budget og udenom de 
vanlige kanaler, med glimrende skuespil-
præstationer og et spændende plot, der 
bygger på virkelige begivenheder. En me-
get seværdig dansk film. AJ

[66] MINDER FRA I GÅR
Japan 1991
Instr: Tsao Takahata Manus: Tsao Taka-
hata Medvk: Miki Imai, Toshiro Yanagiba, 
Youko Honna Længde: 118 min Prem: 
27.6.2017 Format: DCP Udlej: Camera.  

Hovedpersonen i Isao Takahats anime-
film, som er fra 1991, men først nu kan ses 
på stort lærred i Danmark, er den 27-årige 
Taeko, der er født og opvokset i Tokyo, hvor 
hun stadig arbejder på kontor. Hun skal 
på 10 dages ferie på landet, hvor hun hos 
nogle slægtninge skal hjælpe i marken. 
Med på rejsen bringer Taeko sit 10-årige 
alter ego, og ferien bliver for hende både 
et opgør med barndommen og en forso-
ning med den samt måske også begyn-
delsen til en ny forståelse af livet. Filmen 
er fyldt med detajler, der både er realisti-
ske, levende og smukke, og man kan ikke 
se sig mæt på billederne. Det er en stilfær-
dig, livsbekræftende film, der tryllebinder 
en. Filmen har også sin egen særlige hu-
mor, der lyser igennem hverdagshistori-
erne. Det er følelsernes film, for tegnefilm-
mediet er særligt velegnet til at formidle 
dem. Nogle kan slet ikke lide tegnefilm 
f.eks. Jørgen Leth, men han har nok aldrig 
set en film af denne japanske mester Isao 
Takaha eller den anden suveræne japaner 
Hayo Miyazaki (Chihiro og heksene, Min 
ven Totoro og Det levende slot).  LG

[67] MIT HJEM I HAMPSTEAD
England 2017
Instr: Joel Hopkins Manus: Robert Fes-
tinger Medvk: Diane Keaton, Brendan 
Gleeson, Jason Watkins, James Norton 
Længde: 103 min Prem: 10.8.2017 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Emily er amerikansk enke i en velhaver-
lejlighed i det nordlige London. I et selv-
byggerskur på Hampstead Heath overfor 
hendes hus har Donald indrettet sig som 
en slags christianit, uden ejendomsret, 
men også uden at belaste samfund og 
miljø. Trods forskelligheder lærer de hur-
tigt hinanden at kende og bliver småfor-
elsket. Men de slås begge med boligpro-
blemer: Emilys afdøde mand har efterladt 
hende med en voksende gæld, mens Do-
nald står til at miste sit hjem, fordi bolig-
spekulanter vil bebygge hans grund. Hi-
storien om deres kamp er charmerende 
og underholdende, blot fortalt med den 
samme skavank som mange romantiske 
komedier om modne personer: for pæn, 
poleret og velmenende.  PÆ

[68] MOLLY’S GAME
Kina, USA, Canada 2017
Instr: Aaron Sorkin Manus: Aaron Sor-
kin Medvk: Jessica Chastain, Idris Elba, 
Kevin Costner Længde: 140 min Prem: 
22.2.2018 Format: DCP Udlej: Scanbox. 

Filmen fortæller i forskellige tilbageblik 
den autentiske historie om Molly Blooms 
liv. Hun er en rigtig dygtig pige, især på ski, 
pacet frem af sin far. Inden hun går i gang 
med sit jurastudie lever hun af forskellige 
job og kommer i den forbindelse ind i spil-
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ler-verdenen, hvor hun gør karriere som 
værtinde ved særlige hasardspil for rige 
ludomaner. Selv om hun holder sin sti ren, 
løber hun dog både ind i mafiaen og FBI. 
Filmen er på mange måder gribende, vel-
spillet og fortalt i et hæsblæsende tempo 
og i dialoger, hvor det gælder om at hæn-
ge på. Den viser en farlig og fremmed spil-
ler-verden, der ligesom den fanger Molly 
også fænger hos tilskueren, hvis man da 
ikke synes det er for meget. Og den tegner 
et portræt af en pige, der i et oprør mod 
sin dominerende og ambitiøse far drives 
frem af et ønske om ”at få styr på magtful-
de mænd”, som hendes psykolog-far ud-
trykker det, og selvfølgelig derfor må løbe 
ind i store vanskeligheder. PB

[69] MONSIEUR VERDOUX
USA 1947
Instr: Charlie Chaplin Manus: Charlie 
Chaplin Medvk: Charlie Chaplin, Mar-
tha Raye, William Frawley, Marilyn Nash 
Længde: 124 min Prem: 9.11.2017 For-
mat: DCP og evt. DVD Udlej: Miracle Film. 

Krakket på Wall Street i 1929 er det store 
chok, som dirrer bag den modne Chaplins 
store film. Alt hvad du har spinket og sparet 
for, bliver taget fra dig med et knips. Chok-
bølgen ruller stadig i Monsieur Verdoux 
fra 1947. Her spiller Chaplin en pertentlig 
bankkasserer gennem mange år, som af-
skediges brat og mister alt. For at kunne 
forsørge sin handicappede hustru og lille 
søn opsøger han rige enker og kurtiserer 
dem ind i giftermål med det ene formål at 
tage livet af dem og efterfølgende arve de-
res penge. Verdoux vil forsørge sin ”rigtige” 
familie, og hans forbrydelser er få og små 
i sammenligning med Hitlers, påpegede 
Chaplin med forståelig patos i udgivelses-
året 1947. Sandt nok, men immervæk et 
speget argument i en elegant udført film, 
som stadig efterlader en sær smag.  PÆ

[70] MOTHER
USA 2017
Instr: Darren Aronofsky Manus: Darren 
Aronofsky Medvk: Jennifer Lawrence, Ja-
vier Bardem, Ed Harris, Michelle Pheiffer 
Længde: 121 min Prem: 14.9.2017 For-
mat: DCP men til filmklubber kun DVD, 
som man selv anskaffer Udlej: UIP.

Ved filmfestivalen i Venedig blev instruk-
tøren Aronofsky buhet ud. Han er ellers en 
auteur med så gode film som The Wrestler 
og Black Swan på cvet. Men denne film er 
bare for meget. Vi møder en skriveblokeret 
forfatter – Him – der bor i et hus (hans ned-
brændte barndomshjem rekonstrueret til 
mindste detalje af- Mother, der forbereder 
et barns fødsel. Så kommer der uventede 
gæster, der totalt invaderer huset (værket) 
. Det gamle hus knirker og skriger, ja, real-
lydene overtager totalt, og så ved vi, at ver-
den er ved at gå under, og at intet nyt vil fø-
des. Man kan tolke filmen som en allegori 
over kunstnerens og kunstens væsen og 
proces. Men det er tungt, udmattende og 
ulideligt kedeligt. Man orker det simpelt-
hen ikke. Det er en svulstig gyser, som man 
bør glemme – hvis man da kan! LG

[71] MYSTERIET VED SLACK BAY
Frankrig, Tyskland, Belgien 2016
Instr: Bruno Dumont Manus: Bruno Du-
mont Medvk: Fabrice Luchni, Juliette 
Binoche, Valeria Bruni Tedeschi Længde: 
122 min Prem: 6.7.2017 Format: DCP 
og DVD Udlej: Another World Entertain-
ment.

Bruno Dumonts besynderlige farce Myste-
riet ved Slack Bay ligner på overfladen en 
klassisk fransk, bittersød familiekomedie 
om en sommer og en forelskelse, man al-
drig glemmer. Den spidsborgerlige familie 
Peteghem ankommer i sommeren 1910 til 
Slack Bay i Nordfrankrig og konfronteres 

med proletarfamilien Brufort, hvis søn Ma 
Loute forelsker sig i den kønsforvirrede Bil-
lie Peteghem. Et par Gøg- og-Gokke-agti-
ge politimænd efterforsker på samme tid 
flere turisters mystiske forsvinden fra om-
rådet. Det lyder måske tilforladeligt, men 
filmen er seriøst mærkværdig med vold-
somt overdreven gestik og diktion hos sto-
re skuespillere som Juliette Binoche, Vale-
ria Tedeschi og Fabrice Luchini, der spiller 
overfor en større gruppe rene amatører. 
Imidlertid bliver filmens dramatiske over-
forbrug af slapsticks, gakkede gangarter 
og dumme vitser kombineret med dens 
absurde plot, der både involverer kanni-
balisme og flyvende figurer, stadigt mere 
anstrengende og irriterende, fordi dens 
enkle klassekamps-budskab slet ikke kan 
bære to timers fjollerier.  AJ

[72] NERUDA
Chile, Argentina, Frankrig, Spanien, USA 
2016
Instr: Pablo Larrain Manus: Guillermo 
Calderon Medvk: Gael Garcia Bernal, Luis 
Gnecco, Mercedes Noran Længde: 107 
min Prem: 25.12.2017 Format: DCP Ud-
lej: Camera Film.

Den folkekære chilenske digter Pablo Ner-
uda (1904-1973) var senator isit land, men 
måtte gå under jorden, da regeringen for-
fulgte det kommunistiske parti, som han 
tilhørte. Han flygtede til Argentina og si-
den til Paris, hvor berømte folk tog imod 
ham. Det er denne undergrundsperiode, 
som skildres i filmen. Neruda beskyttes af 
kommunistpartier, der vil skjule ham. Men 
han vil ikke skjule sig, han vil blive en my-
te og have fest og kvinder. Instruktøren 
Pablo Larrain har valgt at se Neruda gen-
nem fortællingens og poesiens briller, for-
di han på den måde kan forklare, hvordan 
Neruda/en digter kunne få mennesker til 
at se deres liv i et nyt lys, give dem håb og 
mod, selvom deres liv var knust.  PÆ 

[73] NOCTURAMA
Frankrig, Tyskland, Belgien 2016
Instr: Bertrand Bonello Manus: Bertrand 
Bonello Medvk: Finnegan Oldfield, Vin-
cent Rottiers, Hamza Mesiani og Mannal 
Issa Længde: 130 min Prem: 30.3.2017 
Format: DCP og DVD Udlej: Another 
World Entertainment.

”Det måtte jo ligesom ske”, siger en kvinde 
i filmen som en form for kommentar til et 
slags terrorangreb, hvor bomber har væ-
ret monteret og detoneret i Paris, så sta-
ten, virksomheder og nationale symboler 
rammes.  Disse angreb er planlagt og ud-
ført af en gruppe unge – 8 i alt, og filmens 
synsvinkel ligger hos dem. Hvem er de? 
Og hvorfor gør de det? De er ikke Al Qua-
da terrorister med muslimsk baggrunde, 
ja, er de overhovedet terrorister? selvom 
de begår terrorhandlinger. Filmen stiller 
flere spørgsmål, end den besvarer. Det er 
en moralfilosofisk film om en civilisation 
og et samfund, der opleves som uretfær-
digt og meningsløst. Så dette samfund får 
hvad det har fortjent – det går under. Fil-
mens billedsprog er originalt, vildt og me-

Mysteriet ved Slack Bay, udlej. Another World Entertainment
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get intenst. Det er en væsentlig film, der 
ryster en. Filmen blev afvist ved Cannes fe-
stivalen 2016 i lyset af terroraktionen mod 
Charlie Hebdo i 2015. LG

[74] NYE TIDER
Schweiz 2017
Instr: Petra Volpe Manus: Petra Volpe 
Medvk: Marie Leuenberger, Maximil-
lian Simonischek, Sibylle Brunner, Marta 
Zoffoli Længde: 135 min Prem: 7.9.2017 
Format: DCP og muligvis DVD Udlej: 
Filmbazar.

Nora, ja for det hedder hun ligesom i Ib-
sens Dukkehjem. Hun er en sød og glad 
hausfrau med en mand, hun elsker som 
dog ikke vil lade hende arbejde, og hun 
har to dejlige drenge. Vi er i Schweiz i 1971 
i tiden før kvinderne fik stemmeret. En dag 
kommer Nora til hovedstaden Zürich og 
får stukket en kvindesagspamflet i hån-
den, og faktisk overnight starter hun en 
kampagne i den lille hjemby for at sikre 
kvindernes stemmeret. Det er selvfølge-
lig meget sympatisk, og filmen udstiller da 
også de patriarkalske mænds hykleri og 
kvindernes gryende erkendelse af seksuel 
og politisk frihed. Men filmens problem er, 
at den både vil være et historisk drama og 
en bred og sjov folkekomedie. Personerne 
bliver ofte karikaturer, og stereotyperne 
hober sig op. Der er langt fra Nye Tider til 
filmen Suffragette fra 2015 og Helen Mir-
rens muntert politiske Calendar Girls fra 
2003. Film, der virkelig viste, at kvinder 
kan! LG

[75] PARIS MÅ VENTE
USA, Japan 2016
Instr: Eleanor Coppola Manus: Eleanor 
Coppola Medvk: Diane Lane, Arnaud Vi-
ard, Alec Baldwin Længde: 92 min Prem: 
21.9.2017 Format: DCP Udlej: SF Film.

Filmen er skåret som en roadmovie over 
en uhyre enkel handling: Anne er med sin 
mand Michael, der er filmproducent, til fe-
stival i Cannes. Han skal videre til Buda-
pest, men hun har fået  ørebetændelse og 
kan ikke følge ham. I stedet tilbyder Mi-
chaels franske forretningspartner Jacque 
at køre hende til Paris. Det burde tage en 
dag, men han tager hende med på en tre 
dages køretur gennem Frankrig med mas-
ser af god mad, vin og anekdoter. Egent-
lig lyder det som en oplagt idé til en film; 
problemet er blot, at Paris må Vente mere 
ligner en turistfilm end en egentlig spille-
film, da den er helt uden konflikt, og derfor 
uden et egentligt plot. Man er i godt sel-
skab i korte afmålte doser, men igennem 
en hel film føles det tomt, kedsommeligt 
og ligegyldigt – selvom Frankrig både er 
smukt og indbydende.     PÆ

[76] PATTI CAKE$
USA 2017
Instr: Geremy Jasper Manus: Geremy Jas-
per Medvk: Danielle Macdonald, Bridget 
Everett, Siddhart Dhananjay Længde: 
108 min Prem: 2.11.2017 Format: DCP, 
måske DVD Udlej: Angel Films.

Patricia Dombrowski eller Patti Cake$ el-
ler Killa K er en 23-årig ung, hvid overvæg-
tig kvinde, som bor i et trøstesløst nabo-
lag i New Jersey. Hun har en drøm: hun vil 
være stjerne i hiphopbranchen. Hun har 
alle odds imod sig: en fordrukken mor, et 
elendigt job, en handicappet mormor, og 
så selvfølgelig sin overvægt og hudfarve. 
Men hun tror på sig selv, og hun har et uku-
eligt gå-på-mod, og derfor må man over-
give sig til denne film, ligesom publikum 
måtte det på Sundance festivalen i 2017. 
Det er nok en feel-good film, men Patti, der 
spilles eminent overbevisende af Danielle 
Macdonald, er på en gang, flabet, usikker, 
kærlig og helt uimodståelig. Det er selv-

følgelig en underdog historie, og man ser 
også den grimme ælling motivet i filmen. 
Men der er så megen liv og fantastisk rap, 
der virkelig rykker, så man går glad ud af 
biografen. LG  

[77] PATRIARKEN
New Zealand 2016
Instr: Lee Tamahori Manus: John Collee 
Medvk: Temuera Morrison, Akuhata Ke-
efe, Regan Taylor Længde: 103 min Prem: 
17.8.2017 Format: DCP og DVD Udlej: Øst 
for Paradis.

Vi er i New Zealand i begyndelsen af 1950er-
ne, og vi følger to store maorifamilier, som 
af ukendte årsager ligger i strid med hin-
anden. Alle familiemedlemmer arbejder 
som fårehyrder for de hvide storbønder, 
og både i skolen og i en retssals-sekvens 
i filmen, oplever man, hvor undertrykt en 
position New Zealands oprindelige befolk-
ning endnu befinder sig i. Familierne er ud-
præget patriarkalsk styret. Mahana-famili-
ens yngste søn, der er filmens sympatiske 
oprører, lider under både samfundsunder-
trykkelsen, men endnu mere under fami-
liestridighederne og den traditionelle bed-
stefars- patriarkens- dominans i familien. 
Det er da også ham, der finder et gammelt 
fotografi, der måske kan forklare den åre-
lange strid mellem egnens dominerende 
fårehyrdefamilier. Filmholdet fra Maori-fil-
men ”Once Were Warriors” fra 1994 står bag 
filmen, der helt realistisk, på helt gammel-
dags vis og i et roligt tempo fortæller histo-
rien, viser de samfundsmæssige vilkår og 
blotlægger konflikterne og fører os frem 
mod forsoning og moderne regelsæt. Det 
er en dejlig film. LG

[78] PAULA
Tyskland 2016
Instr: Christian Schwochow Manus: Ste-

Patriarken, udlej. Øst for Paradis
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fan Kolditz, Stephan Suschke Medvk: 
Carla Juri, Rpxanne Duran, Albrecht Abra-
ham Schuch Længde: 123 min Prem: 
21.9.2017 Format: DCP muligvis DVD 
Udlej: Filmbazar.

Paula Modersohn-Becker var en af de mere 
markante tyske ekspressionister. Christian 
Schwochows film, der bærer hendes for-
navn, er ikke en gængs biopic – dertil for-
holder instruktøren sig for frit til malerens 
faktuelle historie – men de nedslag, der gø-
res i Modersohn-Beckers liv, tjener til at ska-
be et semi-feministisk kunstnerportræt af 
en kvinde, frigjort og forud for sin tid og 
især det patriarkalske, prøjsiske samfund, 
hun var født ind i. Knyttet til kunstnerkol-
lektivet i Worpswede viser Paula (Carla Ju-
ri), der bliver gift med enkemanden og ma-
leren Otto Modersohn (Albrecht Schuch), i 
hvis skygge hun lever hele sit korte liv, at 
hun er anderledes, kunstnerisk og socialt 
og ikke vil bøje sig for sin læremester Mack-
ensens påstand om, at kvinder ikke kan 
være kreative. På en studietur til Frankrig 
frigøres både malerkunsten og kvinden i 
Paula. Ottos frygt for at miste Paula i bar-
selsseng har gjort ægteskabet goldt, men 
i Paris kan Paula endelig opleve erotikken 
uden begrænsninger sammen med male-
ren Georges (Stanley Weber) og folde sig 
ud som maler. Spørgsmålet er så, hvilken 
plads Otto skal indrømmes i Paulas parisi-
ske selvrealisationsprojekt og bohemeliv, 
om nogen overhovedet. Filmen er et fint, 
lille portræt af en kvindes frigørelse, især 
båret af Juri i titelrollen, dog til tider over-
tydelig og noget lang i spyttet med over to 
timers spilletid. AJ

[79] PRØVEN
Rumænien, Frankrig og Belgien 2016 
Instr: Cristian Mungiu Manus: Cristian 
Mungiu Medvk: Adrian Tiltieni, Maria 
Dragus, Lia Bugnar Længde: 128 min 
Prem: 11.5.2017 Format: DCP Udlej: Ca-
mera Film.

Vi er I Rumænien, hvor vi møder den 
50-årige læge Romeo, der er en respekte-
ret hjertekirurg. Ægteskabet er nærmest 
forbi, og Romeo virker træt og desillusio-
neret. Hans håb er datteren Eliza, der ar-
bejder hårdt for at få så god en eksamen, at 
hun kan komme til Cambridge og studere. 
Romeo mener, hun skal væk fra Rumæni-
en, hvor der ingen fremtid er. Men en dag 
inden den store prøve bliver hun overfal-
det af en ukendt gerningsmand, og kan 
hun nu klare prøven med det ønskede re-
sultat? Romeo føler sig nødsaget til at kon-
takte nogle forbindelser, så datteren kan 
være sikker på at består eksamen med de 
gode karakterer. Men er hun med på at 
snyde? Eliza er opdraget til ordentlighed 
og sandhed – så det er et ægte dilemma, 
både hun og Romeo står i. Det er en film, 
som både handler om den politiske virke-
lighed i dagens Rumænien og om menne-
sker fanget i en umulig situation. Filmen er 
nærmest underspillet, men atmosfæren 
er knugende og intens. Filmen, dens for-
tællerytme og insisterende nærvær bliver 
siddende længe. Instruktøren fik i Cannes 
prisen som bedste instruktør.    LG 

[80] QEDA
Danmark 2017
Instr: Max Kestner Manus: Dunja Gry 
Jensen Medvk: Carsten Bjørnlund, Sofia 
Helin, Marijana Jankovic Længde: 87 min 
Prem: 16.11.2017 Format: DCP Udlej: SF 
Studios.

De salte have er steget og ferskvands-
manglen truer verden i 2095. Fang Rung 
får til opgave at løse problemet. Ved mo-
lekylær deling af sig selv splittes han i to, 
hvorefter hans ene halvdel foretager en 
tidsrejse tilbage til København, som det 
var inden klimakatastroferne i 2016. Her 
møder han en videnskabskvinde, der 
gennem sin forskning måske kunne ha-
ve reddet verden. I sig selv et spænden-
de science-fiction-handlingsoplæg, men 
manuskriptet er rodet, og historien ofte 
svær at følge. At dansk film kan byde på 
noget så spektakulært som en katastrofe-
science-fiction-film er fint og rost fra alle 
sider, men det bliver alligevel lidt tamt, 
når tidsrejsen foregår på Øresund! Flotte 
billeder af et oversvømmet København 
og de digitale muligheder for at lade 
den spaltede hovedperson vandre rundt 
i dobbeltudgave, gør det altså ikke i sig 
selv.  PB

[81] RODIN
Frankrig, Belgien, USA 2017
Instr: Jacques Doillon Manus: Jacques 
Doillon Medvk: Vincent Lendon, Izia Hi-
gelin, Severine Cancel Længde: 119 min. 
Prem: 16.11.2017 Format: DCP Udlej: 
Camera Film.

I anledning af 100-årsdagen for den 
franske maler og billedhugger Auguste 
Rodins død har Jacques Doillon skabt en 
film om ham. Doillon var oprindelig do-
kumentarfilminstruktør, og filmen giver i 
sekvenser et interessant indblik i Rodins 
kunstnermiljø og arbejdsproces og er for 
så vidt stilfærdigt seværdig, men selve fil-
mens historie fortæller om hans forhold 
til sin lærling Camille Claudel, indtil hun 
tager sit gode tøj og går, da hun forstår, 
at geniet ikke tager hensyn til andre og 
andet end sin kunst, som skal rumme og 
retfærdiggøre alt. Hans atelier og omgi-
velser er interessante at lade øjet gå på 
opdagelse i, men den nuancerigdom og 
berusende bevægelse, som fortællin-
gens personer fremhæver som en styrke 
i hans bedste skulpturer, er fraværende i 
filmen. PÆ

[82] SIERANEVADA
Rumænien, Frankrig 2016
Instr: Cristi Puiu Manus: Cristi Puiu 
Medvk: Mimi Branecsu, Catalina Moga, 
Dana Dogaru Længde: 173 min Prem: 
15.6.2016 Format: DCP kommer sikkert 
på DVD Udlej: Natlys. 

Instruktøren har selv sagt, at ”livet er 
fyldt med mysterier”, og et af dem er tit-
len på denne film, og måske også for nog-
le filmen selv. Vi er i en mindre lejlighed 
i Bukarest, hvor partriarken Emil er død 
for 40 dage siden. Efter græsk ortodoks 

skik skal der holdes en mindeceremoni 
for familie og venner med deltagelse af 
præst, spises et måltid samt også foreta-
ges en udklædning af et af familiemed-
lemmerne som den afdøde. Det lyder da 
egentlig meget fint, og vi venter da også 
spændt på i den næsten tre timer lange 
film, at præsten endelig kommer, så man 
kan komme i gang med at spise. Imens 
møder vi 17 forskellige familiemedlem-
mer, der skændes og diskuterer og råber 
i munden på hinanden. Det er både fru-
strerende og absurd, og man orker det 
næsten ikke. Som tilskuer er man forvir-
ret over den uoverskuelige og kaotiske 
familiesammenkomst, som dog skildres 
med nærmest dokumentarisk præcision. 
En anmelder spørger, om instruktøren er 
minimalist eller maximalist, og det forstår 
man, når man ser filmen. Nogle siger, at 
filmen er et menneskekærligt værk, der 
gør hverdagslivet til et storladent epos i 
intense billeder. Jeg synes, det var udmat-
tende og for meget. Men det er en film, 
der er svær at glemme. LG

[83] SNEMANDEN
England, Sverige, USA 2017
Instr: Tom Alfredson Manus: Hossein 
Amini, Peter Straughan Medvk: Michael 
Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte 
Gainsbourg, Cloé Sevigny Længde: 119 
min Prem: 12.10.2017 Format: DCP, men 
til filmklubber kun DVD, som man selv an-
skaffer Udlej: UIP.

Snemanden er en blodig historie om den 
alkoholiserede og anarkistiske politimand 
Harry Holes jagt på en seriemorder. Denne 
er med sine bestialske aflivningsmetoder 
- af især yngre kvinder - hele tiden foran 
sine forfølgere. Og hver gang efterlader 
han et kendemærke, en snemand, uden-
for gerningsstedet. Filmen bygger på Jo 
Nesbys krimi af samme navn. Bogen er 
hans syvende ud af elleve i serien om Har-
ry Hole og filmen er den første Harry Hole 
filmatisering. Snemanden er instrueret af 
svenskeren Tomas Alfredson og er engel-
skproduceret. Det er en nordic-noir film i 
stil med Stig Larsson filmene, og selv om 
det snedækkede landskab indimellem er 
turistsmuk, så er det i stærk kontrast til 
den mørke, dystre handling. Den isdæk-
kede sø er ikke til at stole på, der er afhug-
gede lemmer og knuste hoveder, mange 
af rummene er klaustrofobiske og skum-
le med dystert interiør, og når Harry Hole 
drikker, så er det langt fra  smukt. Harry 
Hole spilles glimrende af Michael Fassbin-
der, der fremstiller Harry Hole som både 
klog og analytisk som detektiv  dum og 
dumdristig som alkoholiker og  sårbar og 
romantisk i forhold til kvinder. Men det er 
nu svært at tro på, at Harry Hole kan rejse 
sig og fungere i sit arbejde dagen efter de 
store drukture. Der er mange intriger og 
ægte og falske spor at holde rede på, og 
filmen formår ikke at binde de løse ender 
sammen. Thomas Alfredsson har tidligere 
instrueret:  ”Lad den rette komme ind” og 
”Dame, konge, es, spion”. Havde man for-
ventet, at han kunne mere end at gentage 
mange andre nordic-noir krimier, så bliver 
man skuffet.  Er man til aktion og hårdkogt 
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thrillerkrimi med drive, så bliver man OK 
underholdt. RK

[84] SOUVENIR
Belgien, Luxembourg, Frankrig 2016
Instr: Bavo Defume Manus: Bavo De-
fume, Jacques Boon, Yves Verbraeken 
Medvk: Isabelle Huppert, Kevin Asais, 
Johan Leysen Længde: 90 min Prem: 
24.8.2017 Format: DCP og DVD Udlej: 
Another World Entertainment. 

Den franske fabriksarbejderske Liliane 
tabte i 1974 Eurovisionens Melodi Grand 
Prix til ABBA. Siden forlod hendes mand 
hende, og nu er hun fanget i hverdagens 
monotoni. Men da den 21-årige Jean be-
gynder på fabrikken, vendes der op og 
ned på hendes tilværelse. Han forelsker 
sig i hende og overbeviser hende om, at 
hun skal genoptage sin sangerkarriere. 
Men er det nu en god idé? Det er en film 
om tabt ungdom, falmet skønhed og no-
stalgi med en romantisk naivistisk grund-
tone. Isabelle Huppert spiller rollen som 
den stækkede sangfugl strålende elegant 
med antydningen af at bære på et enormt 
spektrum af udtryksmidler. Det er en lille 
film på godt og ondt: charmerende og of-
te morsom, men hverken øjenåbnende el-
ler ophidsende.  PÆ  

[85] SPRINGTUR I TOSCANA
Italien, Frankrig 2016
Instr: Paolo Virtzi Manus: Paolo Virtzi, 
Franscesca Archibugi Medvk: Valeria 
Bruni Tedeschi, Micaela Ramazotti, Valen-
tina Carnelutti Længde: 118 min Prem:  

11.5.2017 Format: DCP og DVD Udlej: 
Angel Films. 

Filmen er et psykologisk drama om to 
kvinders flugt og jagt efter sammen-
hæng og ro i en verden, som de ikke er 
gearet til. De er begge anbragt på en 
lukket institution med hver sin diagno-
se: den ene er en hurtigsnakkende over-
klassefantast, som lider af enhver form 
for sygdomsfornægtelse, den anden er 
anorektiker med en tvangsfjernet søn. 
De to kvinder er meget langt fra hinan-
den, men fælles om at søge efter glæde 
og herredømme over eget liv. Man kom-
mer til at holde af de to sårede menne-
sker, som til deres egen overraskelse også 
kommer til at holde af hinanden. Filmens 
fortælling kan minde om Thelma og Lou-
ise, men har et langt mere nuanceret ud-
bud af toner og nuancer.  PÆ

[86] STALINS DØD
England, Frankrig 2017
Instr: Armando Lancucci Manus: Arman-
do Lancucci, David Schneider, Ian Martin 
Medvk: Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, 
Michael Palin, Olga Kurylenko Længde: 
106 min Prem: 14.12.2017 Format: DCP 
Udlej: Camera Film.

Er der begivenheder eller personer i ver-
denshistorien, der er så grusomme, onde 
eller altødelæggende, at man ikke kan se 
dem i et satirisk/ humoristisk lys? Det me-
ner instruktøren Armando Ianucci ikke, li-
gesom Chaplin ikke gjorde det med Dik-
tatoren. Stalins død er en forrygende, ab-
surd satire over magtkampen i Sovjetuni-
onens top efter Stalins død.  Året er 1953 

og åbningsscenen er en direkte transmis-
sion af en koncert, som udvikler sig, da 
Stalin himself ringer til teknikrummet og 
forlanger en grammofonoptagelse af den 
igangværende symfoni. Men der er ingen 
optagelse. Og så går det ellers løs. Vi præ-
senteres for en gal despot og det terror-
regime, der gennemsyrer landet. Senere 
får Stalin en hjerneblødning, men ingen 
tør gå ind til ham. Da han dør, går magt-
kampen i gang, og endnu en række mor-
somme scener udspilles med replik- og 
skuespilkunst på et meget højt niveau. 
Filmen er ikke fuldt historisk korrekt, men 
persongalleriet er hentet fra den brutale 
sovjetiske virkelighed og en stribe af de 
bedste engelsktalende skuespillere er på 
rollelisten. Steve Buscemi spiller reform-
politikeren Khrusjtov, der konstant mani-
pulerer for at udmanøvrere sine fjender.  
Simon Russel Beale er en rasende, ma-
nisk og eksplosiv Berija, der har utallige 
menneskeliv på samvittigheden, og hvis 
dødslister var frygtet af selv den mest lo-
yale partisoldat. Michael Palin spiller Mo-
lotov, der for at redde sit eget liv patetisk 
og kujonagtigt konstant forsøger at være 
på den rigtige side og sågar indrømmer, at 
hans egen kone er forræder. Stalins død er, 
udover 2 timers klovneri, et skræmmebil-
lede på, hvad der sker, når enkeltpersoner 
får alt for stor magt.  Og desværre er det 
muligt at drage paralleller til nutiden, hvor 
løgn, konspiration, diktatur og nådesløse 
magtkampe stadig en del af vores globale 
virkelighed.  RK

[87] STEFAN ZWEIG – FARVEL TIL 
EUROPA
Tyskland, Østrig, Frankrig 2016

Prøven, udlej. Camera Film
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Instr: Maria Schrader Manus: Maria 
Schrader, Jan Schomburg Medvk: Josef 
Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz 
Længde: 106 min Prem: 7.9.2017 For-
mat: DCP Udlej: Camera.

Den verdenskendte østrigske forfatter 
Stefan Zweig måtte i 1934 forlade sit 
hjemland og rejse først til London, siden 
New York for at ende i Brasilien. Bag sig 
lagde han den storladne, mellemeuro-
pæiske kultur, han selv skildrede i Ver-
den af i går. Tabet heraf viste sig i sidste 
ende uudholdelig, og i 1942 tog han sam-
men med sin unge kone livet af sig, ef-
terladende et afskedsbrev, som udtrykte 
håbet om, at hans nære ville opleve en 
ny tids morgenrøde – en linje hentet fra 
Verden af i går, der indgår i den origina-
le titel Vor der Morgenröte. Filmen skil-
drer Zweig (Josef Hader) i 5 optrin: først 
til middagsselskab i Rio, så på vej til PEN-
konferencen i Buenos Aires, dernæst i 
Bahia på research med konen (Aenne 
Schwarz), i Greenwich Village hos eksko-
nen (Barbara Sukowa) og sidst i Petrópo-
lis, hvor han træt til døden af taler, lov-
prisninger, receptioner og bønskrifter fra 
fortabte kolleger i Europas nazi-helvede 
ender med at begå selvmord. Filmens 
primære fokus er den hjemløse Zweigs 
insisteren på selv i sit brasilianske eksil 
til stadighed ikke at kritisere Østrig og 
tysk kultur og dermed blande kunst og 
politik sammen. Han fastholder sin pa-
cifisme, idealisme og humanisme, men 
vi fornemmer i Haders fremstilling af fi-
guren den undertrykte desperation i alt, 
hvad Zweig siger og gør, og som i sidste 
ende fører ham i graven. Maria Schraders 
film kan trods de fem destinationer virke 
sært stillestående, men på den måde bli-

ver portrættet af den store mand måske 
netop loyalt.  AJ

[88] SURBURBICON
USA 2017
Instr: George Clooney Manus: Joel Coen, 
Ethan Coen, Grant Heslov Medvk: Matt 
Damon, Julian Moore, Noah Jupe Læng-
de: 105 min Prem: 7.12.2017 Format: 
DCP, men kun DVD, som man selv anskaf-
fer til filmklubber Udlej: UIP. 

Året er 1959, og vi er i et amerikansk for-
stadskvarter af typehuse, et paradis for 
travle storbymennesker. Lige indtil der 
flytter en sort familie ind, og den velkendte 
hverdagsracisme viser sig. Filmens egen-
tlige historie er om en familie, far, mor og 
10-årig søn, der er nærmeste naboer til 
de nye tilflyttere, men som har helt andre 
problemer (gæld, utroskab, afpresning) af 
slås med. Den egentlige hovedperson er 
sønnen, der bliver venner med den jævn-
aldrende sorte nabodreng, og filmen kun-
ne godt være blevet en psykologisk gyser 
set fra børneperspektiv, men den svinger 
for kraftigt mellem spænding, galgenhu-
mor og social indignation til at kunne blive 
en virkningsfuld kommentar til en kritisk 
periode i USA’s historie. PÆ 

[89] SUSPIRIA
Italien 1977
Instr: Dario Argento Manus: Dario Argen-
to, Daria Nicolodi Medvk: Jessica Harper, 
Stephania Cassini, Flavio Bucci Længde: 
101 min Prem: 31.10.2017 Format: DCP 
og DVD Udlej: Miracle Film. 

Først en advarsel: Det er en vaskeægte 

gyser, som nu i restaureret udgave ram-
mer lærredet efter sin premiere for 40 
år siden. Det er ikke en film, man skal se 
hverken for plot eller karaktertegning, 
men udelukkende for billed-og lydsi-
de. Det er en grufuld og vanvittig smuk 
film. Man voldtages næsten sansemæs-
sigt, når man følger rædslerne, der mø-
der den unge pige fra USA, der kommer 
til et fornemt danseakademi i Freiburg. 
For der er fanden løs. Det er sort magi, 
blod, mord og alskens rædsler. Billederne 
er det rene æstetik i sin suggestive kraft 
af primærfarver. Det er fotografens film. 
Det er en prægtig film, der både frastø-
der og tiltrækker en. Men man skal kunne 
tåle det. Men hvis man tør, så er det altså 
en uafrystelig oplevelse, som skal ses på 
det store lærred. LG

[90] SÆLGEREN
Iran, Frankrig 2016
Instr: Asghar Farhadi Manus: Asghar Far-
hadi Medvk: Tarench Alidoosti, Shahab 
Housseini, Babak Karimi Længde: 125 
min Prem: 6.4.2017 Format: DCP Udlej: 
Scanbox. 

Emad er en kultiveret og afholdt skole-
lærer, som sammen med sin kone Rana, 
der er skuespiller, sætter Arthur Millers 
skuespil: En sælgers død fra 1949 op. 
Da den ejendom, de bor i, pludselig slår 
revner, bliver de tvunget til at flytte. De-
res midlertidige lejlighed er ikke særlig 
behagelig bl.a. fordi et aflåst værelse i 
lejligheden er fyldt med den tidligeres 
lejers efterladte ting. Hun var efter si-
gende en løsagtig kvinde, der ” havde 
mange mandlige besøgende”. En aften 
umiddelbart efter at Rana har været i 

Sælgeren, udlej. Scanbox
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bad, kommer hun til at lukke en ukendt 
person ind i den tro, at det er Emad. Be-
går personen et overgreb? Rana fortæl-
ler det ikke, ja, vil hverken gå til politi-
et eller tale om det. Emad er opfyldt af 
hævn og skam og vil tage sagen i egen 
hånd. Det er en film med mange lag, og 
den stiller mange spørgsmål, som vi selv 
må forsøge at besvare. Hvilken forbin-
delse er der mon mellem opførelsen af 
Millers skuespil og Rana og Emads æg-
teskab og liv? Det er en yderst seværdig 
film, som trækker på arven fra Bergman 
og Kieslowski og ja, hvad spænding an-
går også Hitchcock. Den fik Oscar i 2017 
som bedste ikke engelsksprogede film. 
Ligesom i Nader og Simin er spillet emi-
nent og psykologisk nuanceret. Det er 
uafrystelig film. LG

[91] THE BEGUILED
USA 2017
Instr: Sofia Coppola Manus: Sofia Coppo-
la Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fan-
ning, Colin Farell Længde: 93 min Prem: 
5.10.2017 Format: DCP Udlej: American 
Zoetrope. 

Året er 1864, og den amerikanske borger-
krig nærmer sig sin afslutning. Vi er i Vir-
ginia på Miss Farnsworths lille pigesko-
le med to lærerinder og 5 elever, da en 
hårdt såret nordstatssoldat indkvarteres 
hos dem, og under deres omsorgsfulde 
pleje kommer han sig så vidt, at han kan 
beholde sit amputationstruede ben. Ef-
terhånden får han orienteret sig i husets 
interne magtstrukturer og arbejder på at 
forføre hver enkelt af dets beboere, da der 
hænger en tung em af uudfoldet seksua-
litet i det; for at overleve må han navige-
re og manipulere med kvindernes længs-
ler og  krav. Instruktøren Sofia Coppola 
styrer dette hede og betændte sydstats- 
drama over temaet: ”søster er søster værst, 
og intet er helligt for manden” med en på 
én gang underspillet og slagfærdig hu-
mor. PÆ

[92] THE FITS
USA 2015
Instr: Anna Rose Holmer Manus: Saela 
Davis, Anna Rose Holmer, Alexis Neblett. 
Medvk: Royalty Hightower, Da Sean Mi-
nor, Alexis Neblett Længde: 72 min Prem: 
27.4.2017 Format: DCP og DVD Udlej: 
Another World Entertainment. 

Titlen betyder to ting: at være fit vil sige 
at være i form, at få et fit vil sige at få et 
anfald. Den 12-årige hovedperson, pigen 
Tony, er i enormt god form, men nogle af 
de store piger i det træningscenter, hvor 
hun tilbringer det meste af sin tid, får ufor-
klarlige besvimelser og krampeanfald. Fil-
men fokuserer ikke meget på anfaldene, 
men på Tony, som filmen ubetinget er 
fortalt igennem. Hun er mentalt skrøbe-
lig som et barn, men samtidig selvstæn-
dig og beslutsom og får brug for begge 
dele. The Fits lyder ikke umiddelbart som 
noget særligt, men billedsiden har et visu-
elt gennemført udtryk, og historien sniger 
sig ind på en og er ikke til at slippe. Den stil-

ler flere spørgsmål, end den giver svar. En 
unik film. PÆ

[93] THE FOREIGNER
Storbritannien, Kina, USA 2017
Instr: Martin Campbell Manus: David 
Marconi Medvk: Jackie Chan, Pierce Bro-
snan, Orla Brady, Ray Fearon  Længde: 
114 min Prem: 12.10.2017 Format: DCP 
Udlej: SF Studios.

Filmen er instrueret af Martin Campbell, 
som stod bag Bond-filmene Casino Royal 
og Golden Eye. Man tror altså, at man skal 
se en førsteklasses action thriller. Men så 
bliver man slemt skuffet af flere grunde. 
Historien er, at en ydmyg kinesisk restau-
rationsejer Chan i Nordirland oplever, at 
hans datter omkommer i et terrorangreb 
i London. Bag angrebet står en gruppe, 
der kalder sig den autentiske IRA. Chan, 
der har en fortid som elitesoldat, vil have 
hævn. Her møder han modstand fra den 
nordirske borgmester – spillet af Pierce 
Brosnan – der for øvrigt selv har en fortid i 
IRA. Han ved nok meget, men vil ikke ud-
levere navne. Han mener nemlig, at ter-
ror skal bekæmpes med diplomati og ik-
ke med vold. Det kunne have været en in-
teressant konflikt mellem to verdenssyn, 
men Jackie Chan er en elendig skuespil-
ler, og Pierce Brosnan har overdramatiske 
umulige replikker. Så det bliver hverken 
til politisk thriller, hævndrama eller spæn-
dende etisk konflikt. Man har altså spildt 
114 minutter af sit liv. LG    

[94] THE GREAT WALL
USA, Kina 2016
Instr: Zhan Yimou Manus: Carlo Bemard, 
Doug Miro, Tony Gilroy Medvk: Matt Da-
mon, Jing Tian, Pedro Pascal, Daniel De-
foe Længde: 104 min Prem: 16.2.2017 
Format: DCP og til klubber kun D VD og 
Blu-ray som man selv skaffer Udlej: UIP.

Hvem husker ikke Zhang Yimous fine film 
som De røde marker og Under den røde 
lygte fra 1980erne, der præsenterede os 
for livet i Kina i fortiden på en helt ufor-
glemmelig – og også autentisk måde. Se-
nere instruerede han de to billedskønne 
mytiske film Hero og  House of Flying Dag-
gers, men så gik der ikke  bare Hollywood, 
men amerikanske penge i hans produk-
tion. I the Great Wall er vi tidsmæssigt i 
1100-tallets Kina, hvor lejesoldaten Wil-
liam havner i et storslået blodigt slag. Vi 
ved, at den kinesiske mur blev bygget for 
at holde fjender fra Centralasien ude, men 
i filmen er fjenderne monstre. Det bedste 
man kan sige om filmen er, at der stadig 
er fantastiske og stemningsmættede sce-
narier med spektakulære krigere og kvin-
delige bueskytter, der heltemodigt tager 
kampen op mod de grådige og glubske 
monstre. Alt er orkestreret som ballet. 
Muren er fotograferet, så den virker end-
nu større og mere imponerende – ja det 
kan man jo med moderne computertek-
nik. Men persontegning, dialog og plot er 
både banal og ligegyldigt. Det er en mon-
sterfilm, man ikke gyser af, og desværre fø-
jer filmen sig ind i rækken af forudsigelige 
effectblockbuster film.    LG

[95] THE HANDMAIDEN
Sydkorea 2016
Instr: Park Chan-wook Manus: Jeong 
Seo-Kyeong, Park Chan-wook Medvk: 
Kim Min-Hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo 
Længde: 144 min Prem: 12.4.2017 For-
mat: DCP og DVD Udlej: Angel Films.

Park Chan-wooks erotiske thriller The 
Handmaiden er en frit fabulerende filma-
tisering af Sarah Waters berømte roman 
Fingersmith/Rænkespil, men dens set-
ting er flyttet fra Victoriatidens England 
til Korea i 30’erne, hvor lommetyven og 
tjenestepigen Sook-Hee (Kim Tae-ri) for-
elsker sig mod planen i rigmandsdatte-

The Fits, udlej. Another World Entertainment
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ren Hideko (Kim Min-hee), som hun ellers 
skulle hjælpe den falske greve Fujiwara 
(Ha Jung-woo) med at bestjæle. Eller skul-
le hun nu det? Filmen leger med vores og 
personernes forventninger til sig selv og 
hinanden, naturligvis med det lesbiske 
drama og de erotiske forviklinger som fo-
kus, men med ekstra tvist i form af Hide-
kos onkel (Cho Jin-woong), hvis samling 
af erotika og forbudte sado-kælder spil-
ler en ikke uvæsentlig rolle i fortællingen. 
Der lægges ikke fingre imellem i de ero-
tiske scener, men stilistisk udgør de fak-
tisk højdepunkterne i denne elegante og 
raffinerede thriller. Chan-wook bruger 
veloplagt seksualiteten som metafor for 
løsrivelse og stikker som vanligt til forhol-
det og forskellene mellem koreansk og ja-
pansk kultur i denne film, der føjer sig til 
den perlerække af fremragende, korean-
ske film som fx  Oldboy, A Bittersweet Life 
og Mother, vi er blevet trakteret med de 
senere år.  AJ

[96] THEIR FINEST HOUR
Storbritannien 2016
Instr: Lone Scherfig Manus: Gaby Chiap-
pe Medvk: Genmma Arterton, Sam Claf-
lin, Bill Nighy Længde: 117 min Prem: 
4.5.2017 Format: DCP Udlej: SF Film.

Aldrig i Europas nyere historie har propa-
gandafilm været mere påkrævede end, da 

England stod alene mod nazisterne i 1940, 
og mens bomberne regner ned over Lon-
don, prøver filmfolket at mobilisere kvin-
derne som opretholdere af modstands-
moralen. Den unge Catrin er egentlig ud-
dannet sekretær, men får mulighed for at 
arbejde med aktuelle filmmanuskripter 
og må opleve, at de hele tiden påvirkes 
af storpolitiske interesser. Den væsent-
ligste del af handlingen viser Catrins ev-
ne til at gennemskue sammenhænge, se 
deres muligheder for at blive til virknings-
fulde film og i øvrigt håndtere vanske-
lige (mandlige) medarbejdere, kort sagt 
formulere fremtiden og fornuften. I sine 
bedste øjeblikke udtrykker filmen den 
naturlige livsglæde og humor, som Lone  
Scherfig kommunikerer så overbevisen-
de. PÆ

[97] THE KILLING OF A SACRED 
DEER
England, Irland 2017
Instr: Yorgos Lanthimos Manus: Yorgos 
Lanthymos, Efthymis Filippou Medvk: 
Colin Farrell, Nicole Kidman, Sunny Suljic 
Længde: 109 min Prem: 9.11.2017 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox. 

Den græske instruktør Lanthimos laver 
interessante film som Alperne, Dogto-
oth og senest The Lobster, der på nær-
mest surrealistisk vis spidder mennesker 

og problemer i verden. Han er inspireret 
af det absurde drama og han kan ikke 
slippe den græske tragedie. I denne film 
møder vi kirurgen Steven, sammenbidt 
spillet af Colin Farrell, der både er dybt 
professionel i sit arbejde, men også har 
en anden side. Han er gift med Anna, 
der spilles iskoldt af Nicole Kidman.De 
har to teenagebørn, og alt er tilsynela-
dende perfekt. Men selvfølgelig er det 
ikke det. Steven mødes nemlig med den 
besynderlige unge mand Martin, der er 
søn af en patient, som døde under en af 
Stevens hjerteoperationer. Han vil have 
hævn, og han stiller Steven overfor et 
umuligt valg: enten af dræbe konen eller 
et af børnene, eller opleve at børnenes 
lammes og til sidst dør. Det er på mange 
måder en meget ubehagelig film. Selv-
om man godt kan se, at den er bygget på 
forestillingen om hybris og nemesis, og 
om at gudernes vil have hævn, så lader 
denne film – i hvert fald mig ganske kold. 
Det er umuligt at interessere sig for per-
sonerne, som nærmest virker robotagti-
ge og slet ikke menneskelige. Fotografe-
ringen er interessant og ikke mindst lyd-
siden er skræmmende og meget uhyg-
gelig. Filmen handler naturligvis også 
om forholdet mellem det rationelle og 
det irrationelle – men måske er jeg blot 
ikke til Lanthimos sorte absurde uni-
vers.   LG

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

Filmen begynder med en ufattelig 
smuk, men også meget forvirrende og 
foruroligende scene: Vi ser far og dat-
ter – et barn vandre gennem det skøn-
ne snedækkede norske landskab. De er 
på jagt, en hjort kommer i sigtekornet, 
og man tror, den skal skydes, men ge-
været rettes mod datteren! Hvad skal 
dette betyde? Man må se filmen for at 
få svaret. Men det er en meget smuk og 
stilren film i gysergenren. Thelma mø-
der vi som ung, ensom og sky studeren-
de i Oslo, hvor hun forsøger at få ven-
ner. Hun bliver forelsket i Anja, men så 
går det galt for Thelma. Hun kommer fra 
et dybt kristent miljø, hvor hun har et 
nært forhold til sin far og klare forestil-
linger om synd og tilgivelse. Pludselig 
får Thelma epilepsiagtige krampean-
fald og overnaturlige evner, som virke-
lig kan noget. Det minder om Carrie, Ste-
phen Kings ikoniske film om pigen, hvis 
overnaturlige kræfter eksploderede i 
blod. Filmen vil demonstrere, hvorledes 
eksistentielle problematikker som sorg, 
seksualitet, tab og identitet formidles i 
gysegenren billedunivers. Er det en film 
om, hvad fortrængning af drifter eller 
fortid kan føre til? Eller er det en frigø-
relseshistorie? Men filmen er både smuk 
og underfundig. Selvom der er lovlig ty-
delige symboler i filmen, opvejes det af 
Triers stemningsskabend billeder. LGThe Handmaiden, udlej. Angel Films
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[99] THE SHAPE OF WATER
USA 2017
Instr: Guillermo del Toro Manus: Guil-
lermo del Toro, Vanessa Taylor Medvk: 
Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael 
Shannon, Richard Jenkins Længde: 123 
min Prem: 22.2.2018 Format: DCP, men 
til filmklubber kun DVD, som man selv 
anskaffer Udlej: UIP.

Kærlighed og medmenneskelighed på 
trods er filmens helt centrale budskab 
og tema. Vi er i 1962 lige før Cubakrisen 
og i rumkapløbets tid. Den stumme, men 
ikke døve Elisa gør rent i et laboratorium i 
Baltimore. Her møder hun den paddeag-
tige amfibiemand, der er blevet fanget i 
en sydamerikansk flod, hvor de indfød-
te dyrkede ham som en gud. Elisa forel-
sker sig i ham og indleder faktisk også 
et fysisk forhold til ham. Men laborato-
riets ledere anført af den magtelskende 
oberst Strickland har andre planer med 
væsenet. Han skal dissekeres, for måske 
kan hans særlige lungefunktioner bru-
ges ved forskning vdr. rumrejser. Elisa må 
udfri sin elskede, og hun har brug for et 
par hjælpere – sin rengøringsmakker 
Zelda og den aldrende illustrator Giles. 
Det er et magisk eventyr, og filmen er så 
mesterlig, fordi den i netop denne form 
formår med poetisk styrke at få os til at 
tro på karaktererne og det samfund, de 
er en del af. Filmen rummer talløse re-
ferencer til tidligere film og miljøer, så 
der er meget for nørder at lægge mærke 
til. Det er en Skønheden og Udyret eller 
Agnete og Havmanden historie, men fil-
men er så smuk og original og griben-
de både fortalt og spillet – for slet ikke 
at nævne musikken – at man ganske må 
overgive sig. Den vandt da også en stribe 

af Oscars. Men man skal altså kunne lide 
eventyr. LG

[100] THE SQUARE
Sverige, Tyskland, Frankrig, Danmark 
2017
Instr: Ruben Östlund Manus: Ruben Öst-
lund Medvk: Claes Bang, Elisabeth Moss, 
Christopher Læssø, Terry Notary Længde: 
142 min Prem: 23.11.2017 Format: DCP 
Udlej: Scanbox.

Vi møder Christian, den succesrige, tjek-
kede danske kurator på et prestigefyldt 
museum for moderne kunst i Stockholm. 
Han kan det med at skaffe penge fra mæ-
cener, og han er en dynamisk mand med 
de rette meninger. Men så sker der noget. 
En dag bliver hans pung og mobiltelefon 
stjålet på gaden, og så drager han ud i 
det sociale ghettolignende boligområde, 
hvortil han har sporet telefonen. Han smi-
der trusselbreve ind til alle beboere med 
besked om, at hvis man ikke afleverer sa-
gerne, vil helvede bryde løs. Og det gør 
det. Den indvandrerdreng, som uretfær-
digt beskyldes for at have stjålet pung og 
telefon, opsøger ham og vil have hævn. 
Mens alt dette foregår, mister Christian sin 
kontrol med sit arbejdsliv, hvor der netop 
er blevet installeret ”The Suare” en firkant, 
hvor alle er lige, og hvor tillid og medmen-
neskelig forståelse hersker. Filmen er et 
sindbillede på den moderne såkaldt de-
mokratiske verdens forfald. Det er selv-
følgelig ligesom Ruben Östlunds andre 
film en satire. Menneskesynet er ikke op-
løftende: aberne er de overlegne dyr, og 
menneskene er egoistiske og egentlig og-
så dyr. Men gennem filmens mange helt 
originale og uforglemmelige scener for-

står vi dobbeltheden i det moderne men-
neskes forsøg på at bevare menneskelig-
heden i en ulige verden. Claes Bang er fan-
tastisk i rollen som Christian, der mister sin 
uskyld, og helt fortjent vandt filmen Guld-
palmerne i Cannes. Underligt at den ikke 
blev bedste udenlandske film ved Oscar-
uddelingen. Der er drøje hug til den mo-
derne kunstverden og dens hykleri, men 
morsomt og ubehageligt vedkommende 
er det. Filmen er et must for enhver film-
klub. LG      

[101] THE TRIP TO SPAIN
England 2017 
Instr: Michael Winterbottom Manus: 
Michael Medvk: Winterbottom Steve 
Coogan, Rob Brydon, Marta Barrio Læng-
de: 106 min Prem: 31.8.2017 Format: 
DCP og DVD Udlej: Miracle Film.

De britiske komikere Steve Coogan og 
Rob Brydon er igen taget på en gastro-
nomisk og finkulturel rundrejse, den-
ne gang som titlen angiver til Spanien. 
Den selvbevidste Coogan og den mere 
afdæmpede Brydon besøger stjernere-
stauranter og luksushoteller, men mad 
og omgivelser er sekundært backdrop i 
forhold til spillet mellem de to midtvejs-
krise-ramte hovedpersoner, der konkur-
rerer om at være den mest sofistikerede, 
historisk kyndige, mest dødsangste og 
ikke mindst morsomste ’guide’ til Spani-
ens kulinariske og kulturelle herligheder. 
Det er tredje gang, denne form benyttes, 
men Michael Winterbottom lykkes med 
at holde konceptet friskt og lave en ele-
gant, begavet og stærkt underholdende 
film med de veloplagte komikere i deres 
es i de improviserede dialoger og imita-

The Square, udlej. Scanbox
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tioner af andre, mere berømte personer i 
skuespillerfaget, der udgør det centrale 
indhold i filmene. AJ

[102] TILBAGE TIL MONTAUK
Tyskland, Frankrig, Irland 2017
Instr: Volker Schlöndorff Manus: Volker 
Schlöndorff, Colm Toibin Medvk: Stel-
lan Skarsgård, Susanne Wolff, Nina Hoss 
Længde: 106 min Prem: 7.12.2017 For-
mat: DCP og DVD Udlej: Another World 
Entertainment.

Den succesrige skandinaviske romanfor-
fatter Max Zorn, bosiddende i Berlin, er på 
oplæsningsturné i New York. Selvom han 
er ledsaget af sine unge, livsglade kone, 
opsøger han den kvinde, som han brød 
med for 17 år siden til sin efterfølgende 
store fortrydelse. Hun er nu i fuld gang 
med en blomstrende advokatvirksom-
hed og tager kun modstræbende imod 
ham. For kan man beslutte at ændre livets 
gang, når andre har levet videre? Er fortry-
delse en reel mulighed? På nogle måder 
er det en tung film med mange ord, re-
plikker og digressioner, sine steder banal, 
men netop derfor også menneskelig. Og 
Stellan Skarsgård og Nina Hoss er netop 
så perfekt uperfekte, at man accepterer 
filmens problemstilling og fremstilling af 
den. PÆ

[103] TULIPANFEBER
Storbritannien, USA 2017

Instr: Justin Chadwick Manus: Tom 
Stoppard Medvk: Christoph Waltz, Ali-
cia Wikander, Judy Dench Længde: 107 
min Prem: 13.7.2017 Format DCP Udlej: 
Scanbox.

I 1630ernes Amsterdam har den rige køb-
mand Cornelis netop giftet sig med So-
phia, en ganske ung kvinde taget lige ud 
af et kloster, som opdrager unge piger til 
at blive ægtefæller. Cornelis ønsker sig in-
derligt en arving, men ægteskabet er sek-
suelt mislykket. Så får han den tanke, at 
han og hustruen skal foreviges i et dob-
beltportræt, og en ung lovende maler får 
bestillingen. Han og Sophia forelsker sig 
heftigt i hinanden og lægger en fatal plan. 
Det lyder som et historisk melodrama og 
en skæbnefortælling, men da handlin-
gen udspiller sig i de nederlandske ma-
leres glansperiode, har instruktøren valgt 
en billedside i den hollandsk-barokke stil 
a la Rubens og Rembrandt. Det er formi-
dabelt, men også for meget. Historiens 
energi og spændstighed kvæles af disse 
massive maleriske forbilleder. Spænding 
bliver til stilleben. PÆ

[104] VERONIKAS TO LIV
Polen, Frankrig 1991
Instr: Krzysztof Kieslowski Manus: Krzy-
sztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz 
Medvk: Irene Jacob, Wladyslaw Kowalski, 
Philippe Volter Længde: 98 min Reprem: 
29.6.2017 Format: DCP og DVD Udlej:  
Miracle Film.

I Kieslowskis lille mesterværk fra 1991 føl-
ger vi to kvinder (Irène Jacob i en dobbelt-
rolle) i en poetisk fortælling om bånd og 
blændværk. Veronika, der har tætte bånd 
til faderen og kæresten, forsøger at bryde 
igennem som operasanger og indbydes 
til en prøve, men må rejse til Krakow og et 
sygt familiemedlem. Den anden kvinde, 
Véronique, er musiklærer i Paris og forel-
sker sig i en omrejsende dukkemager. De 
to kvinders liv synes på forunderlig vis for-
bundne, og da den ene dør af hjertestop, 
påbegynder den anden et helt nyt liv. Fil-
men emmer af Kieslowskis særlige poe-
tiske magi og den impressionistiske for-
tællestil understøttes smukt af Sławomir 
Idziaks sanselige billeder. Trods filmens al-
der stadig et must. AJ

[105] VICTORIA OG ABDUL
Storbritannien, USA 2017
Instr: Stephen Frears Manus: Lee Hall, 
Scrabani Basu Medvk: Judith Dench, 
Ali Fazal, Tom Piggot-Smith, Eddie Izard 
Længde: 112 min Prem: 2.11.2017 For-
mat: DCP men til filmklubber, kun DVD 
som man selv anskaffer Udlej: UIP.

Den høje, charmerende inder Abdul ud-
vælges til at overrække dronning Victoria 
en jubilæumsmønt i anledning af hendes 
første 50 år på tronen. Hun døjer med en-
somhed og depression, og mødet med 
Abdul bliver starten på et smukt venskab, 
som giver dronningen livsglæden tilbage. 
Men hoffet er parat til at gøre alt, hvad det 

Tilbage til Montauk, udlej. Another World Entertainment
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kan, for at slippe af med den fremmede ny-
ankomne, før han får for megen magt; et 
racistisk motiv antydes. Filmen indledes 
med lige dele historisk drama og munter 
farce, men i slutningen af filmen trænger 
alvoren sig på. Desværre bliver det van-
skeligt at gennemskue, præcist hvor for-
tællingen vil hen; dronningen fremstår 
som tolerant hersker i et racistisk miljø, 
men pointen udebliver, fordi fremmed-
hadet nedtones. Filmen er glimrende un-
derholdning, men dens sigte bliver aldrig 
helt klart. PÆ

[106] VINTERBRØDRE
Danmark, Island 2017
Instr: Hlynur Pálmason Manus: Hlynur 
Pálmason Medvk: Elliott Crosset Hove, 
Simon Sears, Peter Plaugborg, Lars Mik-
kelsen, Victoria Carmen Sonne Længde: 
93 min Prem: 7.12.2018 Format: DCP og 
DVD Udlej: Øst for Paradis.

Filmen er langt fra mainstream. Den for-
tæller en historie, nej der er ikke meget 
story, den snarere fremviser et liv, en de-
primerende livsform for en ung mand. 
Han og hans bror arbejder på et stort 
kalkværk, og fremstillingen af det beskid-
te arbejde med at bryde kalken i mørke 
og brænde den i store, larmende rote-
rende ovne fylder meget i filmen. Uden 
for arbejdstiden følger vi lillebrorens liv, 
som går med at fremstille og sælge giftigt 
hjemmebrændt sprut og drømme om at 
være sammen med en nærtboende pige 
og blive en bevæbnet ”fandens karl”. For-
holdet til storebroren, som trods titlen 
spiller en decideret birolle, men som han 
også bor sammen med, er præget af mis-
undelse og jalousi. Man skal ikke se filmen 
pga. fremstillingen af denne sølle menne-
skeskæbne, som man har svært ved at føle 
sympati for, og som nævnt heller ikke pga. 
dramaet i filmen, men pga. filmens bil-
led- og lydmæssige æstetik. Her er filmen 
nemlig nyskabende. Arbejdslivets mørke 
støjhelvede er fremstillet stærkt fascine-
rende, og de dystre vinterlandskaber og 
fabriksbygninger fremstår dystert smukt, 
ligesom de beskidte arbejdere i al deres 
kalksmørelse har en næsten fysisk styrke 
og skønhed over sig. En bemærkelsesvær-
dig debut for den islandske, danskuddan-
nede instruktør. PB

[107] VORES VINGÅRD I 
BOURGOGNE
Frankrig 2017
Instr: Cédric Klapisch Manus: Cédric Kla-
pisch, Santiago Amigo Medvk: Pio Mar-
mai, Ana Giradot, Francois Civil Længde: 
113 min Prem: 19.10.2017 Format: DCP 
Udlej: SF Studios. 

For ti år siden stak franskmanden Jean af til 
den anden side af kloden for at slippe væk 
fra de evindelige skænderier med familie-
overhovedet. Nu ligger faderen så for dø-
den, og den fortabte søn vender hjem til 
vingården i Bourgogne for sammen med 
sine to søskende at finde ud af, hvad der 
skal ske med virksomheden. De mange 
års manglende kontakt mellem den nu 

hjemvendte bror og de hjemmeblevne 
søskende gør kommunikationen mellem 
den svær og usikker, men det fælles ar-
bejde med vinhøsten, som netop står for 
døren, gør det muligt for dem at funge-
re sammen, og faktisk er filmens væsent-
ligste bedrift skildringen af vingårdens 
liv og styring. Det vedholdende fokus 
på sammenhold og optimisme opvejer i  
nogen grad det mainstreamorienterede 
ved dramaet mellem de tre søskende og 
minder os om den franske originaltitel: 
Ce qui nous lie – det som binder os sam-
men. PÆ

[108] VÆBNET MED ORD OG 
VINGER (DOKUMENTAR)
Danmark 2018
Instr: Torben Skjødt Jensen Manus: Tor-
ben Skjødt Jensen Medvk: Michael Strun-
ge, Inge Guldal, Amme-Marie Mai, Asger 
Schnack, Bo Green Jensen, Søren Ulrik 
Thomsen, Klaus Lynggaard Længde: 105 
min Prem: 11.1.2018 Format: DCP og DVD 
Udlej: Another World Entertainment.   

Michael Strunge voksede ud af punk- og 
no-future-generationen og blev sin tids 
mest betydende digter, et firser-ikon, der 
stod fadder til den postmodernistiske, 
danske lyrik, men hvis eget liv blev tra-
gisk kort, præget af angstanfald og ma-
niodepressivitet, inden han sprang ud 
af et vindue i marts 1986. Her portrætte-
res han gennem egne digtoplæsninger 
og diverse arkivmateriale, vidnesbyrd 
fra kærester, venner og kolleger, afveks- 
lende med iscenesættelser af nedslag i 
hans liv og digtning. Man kan diskutere, 
om dokumentaren føjer noget til billedet 
af Strunge udover at skildre ham som et 
rigt facetteret og skrøbeligt menneske, 
men den undlader i hvert fald at pille ret 
meget ved hans ikoniske status, når kri- 
tikere som fx Martin Hall ikke kommer til  
orde. Det bør nu ikke afholde nogen fra  
at se Torben Skjødt Jensens dokumen-
tar om en af vores store kulturpersonlig- 
heder. AJ

[109] WIND RIVER
USA, Canada, England 2017
Instr: Taylor Sheridan Manus: Taylor She-
ridan Medvk: Jeremy Renner, Elizabeth 
Olseb, Graham Greene, Jon Bernthal, Teo 
Briones Længde: 107 min Prem: 4.1.2018 
Format: DCP Udlej: Scanbox. 

Vi er i et indianerreservat I det snedække-
de Wyoming. En ung indiansk kvinde fin-
des myrdet og voldtaget og frosset ihjel. 
Hun bliver fundet af den erfarne lokale jæ-
ger, der har en martret fortid. Da man tror, 
at der er tale om et mord sender FBI en 
ung uerfaren kvindelig efterforsker, så de 
sammen kan efterforske mordet. Nok er 
filmen en thriller, men det væsentlige i fil-
men er den historie, der fortælles om den 
amerikanske kulturs hundredårige upå-
agtede folkedrab på indianerne. Filmen 
bruger westerngenrens lovløse ødemark 
med vidder af mytiske landskaber befol-
ket med ensomme mænd og forfølgere til 
at lave en moderne samfundskritik af dele 

af det amerikanske samfund. Det skal ikke 
afsløres, hvordan filmen ender, for det er 
jo en thriller, hvor spændingen skal holdes 
til det sidste. Men det er ikke opløftende: 
afmagt, dovenskab og apati er de domi-
nerende følelser. Men det er en seværdig 
film med hjerte og indignation. LG

[110] WOLF AND SHEEP
Afghanistan, Danmark, Frankrig, Sverige 
2016
Instr: Shahbanoo Sadat Manus: Shah-
banoo og flere andre Medvk: Sediqua 
Rasuli, Qodratollah, Quadiri,  Haji Ahamad  
Længde: 86 min Prem: 1.6.2017 Format: 
DCP og DVD Udlej: Øst for Paradis.

Der er ikke megen handling og ikke man-
ge ord i Sadats debutfilm. Den er henlagt 
til en bjerglandsby i Afghanistan, et meget 
hierakisk samfund, hvor alt foregår på de 
voksnes præmisser. Hovedpersonerne er 
meget unge, drengen Qodrat, som vogter 
får i bjergene, og hvis far dør i filmens før-
ste scene og pigen Sediqa, som er udstødt 
af pigegruppen på grund af et rygte om 
magi. Begge drømmer om noget andet 
end livet i landsbyen, et liv på egne betin-
gelser. Instruktøren har lokket troværdige 
præstationer ud af sin utrænede rollebe-
sætning og skabt en usædvanlig film, der 
både udfordrer de forstenede livsformer 
i klodens yderområder og filmverdenens 
traditionelle verdenssyn. PÆ

[111] WONDER
USA, Hong Kong 2017
Instr: Stephen Chbosky Manus: Stephen 
Chbosky Medvk: Jacob Tremblay, Owen 
Wilson, Izabela Vidovic, Julia Roberts, 
Noah Jupe Længde: 117 min Prem: 
4.1.2018 Format: DCP Udlej: Nordisk 
Film.

Auggie er 10 år og elsker sin astronaut-
hjelm, for der kan han gemme sig. Han er 
nemlig født med en genfejl og skal igen-
nem 27 ansigtsoperationer for at kunne 
blive ”normal”. Det er en film for børn, 
teenagere og deres voksne. Det er en va-
skeægte feel-good film, så er man ikke i 
tvivl. Men filmen er sympatisk og har en 
smuk morale: vi er alle sammen anderle-
des og det har vi ret til. Vi møder Auggie, 
da han for første gang skal i en almindelig 
skole efter at være blevet hjemmeunder-
vist. Det er naturligvis svært, sådan som 
Auggie ser ud. Men han kan noget, er utro-
lig dygtig til fysik og skaffer sig også ven-
ner, selvom han ofte tyer til sit fantasiuni-
vers eller Star Wars. En anmelder skrev, at 
man skal være gjort af sten for ikke at blive 
bevæget af denne familiefilm. Det er jeg 
jo så nok, for især de renskurede forældre, 
der bare er så forstående, lyttende og kær-
lige, gav mig kvalme ligesom den senti-
mentale slutning.   LG

[112] WONDERSTRUCK
USA 2016
Instr: Todd Haynes Manus: Brian Selz-
nick Medvk: Oakes Fegley, Millicent Sim-
monds, Juliane Moore, Michelle Williams 
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Længde: 115 min Prem: 18.1.2018 For-
mat: DCP Udlej: Scanbox.

Denne film er en film for barnlige og no-
stalgiske sjæle, der elsker ting og de histo-
rier, der knytter sig til dem. Filmen er base-
ret på en bog af forfatteren Brian Selznick, 
som også havde skrevet den bog, som 
Scorseses Hugo var lavet over. Vi følger to 
spor i filmen. Det ene foregår i 1977, hvor 
den 12-årige Ben har mistet sin mor og nu 
drager til New York for at finde sin far. Den-
ne del er fortalt i farver og ikke mindst med 
musik og lyde fra samtiden. Den anden hi-
storie foregår i 1927, hvor den 12-årige Ro-
se, der er stum stikker af fra sin strenge far 
for at finde sin mor. Denne del af filmen er 
i sort-hvid og lavet som stumfilm. De to 
børn møder hinanden på det forunderlige 
naturhistoriske museum i New York, der er 
et vidunderligt raritetskabinet. Man skal 
ikke se filmen for plottets skyld, men for 
den visuelle og poetiske oplevelse som 
den er. Filmen handler om mange ting, 
nok også for mange -  men en anmelder 
siger ”man rammes af det under, som na-
turen, kulturen og  historien er” . Filmen 
ramte i hvert fald mig. Men den vil nok ikke 
ramme alle. LG

[113] WONDER WHEEL
USA 2017
Instr: Woody Allen Manus: Woody Allen 
Medvk: Kate Winslett, Justin Timberlake, 

Juno Temple Længde: 101 min Prem: 
25.12.2017 Format: DCP Udlej: Scanbox.

Engang var Ginny en lovende skuespil-
lerinde – det siger hun i hvert fald selv 
– nu er hun servitrice på en restaurant i 
Tivoliet på Coney Island ved New York. 
Hun er gift, men ægteskabet er kærlig-
hedsløst; hun har en affære med livred-
deren Micky, men han svigter hende til 
fordel for hendes steddatter. Micky er fil-
mens drilske fortæller, han vil gerne være 
dramatiker og elsker kulørt melodrama, 
hvilket farver hans udgave af Ginny og 
hendes liv. Rammen om historien mar-
kerer tematikken; Coney Island er ved at 
gå i forfald, storhedstiden er ovre, lige-
som for Ginny, på vej mod de 40 med en 
fortid, der aldrig blev til fremtid. At Kate 
Winslett får gjort hende tkil et menneske, 
man tror på og føler med, gør skildrin-
gen smuk og stærk. Filmen er ikke Woo-
dy Allens største præstation, men den 
er et kammerspil med megen dramatisk 
tyngde, befriende humor og menneske-
lig klogskab.  PÆ

[114] YOUR NAME
Japan 2016
Instr: Makoto Shinkai Manus: Makoto 
Shinkai Medvk: Mone Kamishiraishi, 
Ryo Narita og Aoi Yuki Længde: 106 min 
Prem: 4.5.2017 Format: DCP Udlej: Ca-
mera Film.

Teenagepigen Mitsuha bor I en søv-
nig afsidesliggende landsby I bjergene 
og drømmer om et andet liv I storbyen 
Tokyo. Her bor den arkitektstuderen-
de Taki, der også har et travlt tjenerjob. 
Pludselig og på forunderlig vis begyn-
der de to unge at bytte krop og leve hin-
andens liv. Deres omgivelser reagerer på 
deres ændrede adfærd, men selv husker 
de intet – det er som drømme. De unge 
skriver dagbog og aftaler spilleregler for 
deres forbyttede liv, og et slags venskab, 
ja måske en spirende kærlighed udvikler 
sig – men vil de nogensinde mødes? Og i 
hvilken virkelighed? Filmen blander med 
stor virtuositet adskillige genrer, eventyr, 
apokalyptisk tidsrejseromance ind i den 
japanske anime genre, hvor figurerne har 
store dådyrøjne og små munde. Hvad der 
sker, da en komet på kollisionskurs kom-
mer for tæt på jorden og måske vil udslet-
te Mitsuhas by, må man selv se. Men det 
er en poetisk, mytisk, magisk og meget 
smuk film om tid og evighed, drømme 
og længsler. Hvis man holdt af Miyazakis 
film Chihiro og heksene, så er denne film 
et must.   LG   

Wonder Wheel, udlej. Scanbox
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ANGEL FILMS
Blomstervænget 52
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 2559 9916
mikkel@angelfilms.dk
www.angelfilms.dk

ANOTHER WORLD 
ENTERTAINMENT

Saltum Allé 4
2770 Kastrup
Tlf. 4055 5111
jan@anotherworldent.com
www.anotherworldent.com

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

DOXBIO DOKUMENTAR-
FILMDISTRIBUTION

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

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

41SHADOWS OG FILMLOUNGE
Refhalevej 147, 1. sal
1432 København
Tlf. 3049 0071
ps@41shadows.dk
www.41shadows.dk

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

NATLYS FILM
Struensegade 49 st
2200 København N
Tlf. 5040 6977
www.natlysfilm.dk

NORDISK FILMS DISTRIBUTION 
Mosedalvej 14-16
2500 Valby
Tlf. 3618 8200
lis.harbaek@nordiskfilm.com
www.nordiskfilm.dk

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

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

REGNER GRASTEN 
FILMUDLEJNING A/S

Gammel Kongevej 31, 4. tv
1610 København K
Tlf. 3963 4424 / 2163 7094
tove@grasten.com
www.regnergrastenfilm.dk

SANDREW METRONOME
Boulevarden 6, 2. sal
9000 Aalborg
Tlf. 3048 5899
camilla@sandrewmetronome.com
www.sandrewmetronome.com

SCANBOX FILM DISTRIBUTION
Magstræde 10A, st. th.
1204 København K
Tlf. 7022 6202
biotal@scanbox.com
paulinek@scanbox.com
Tlf. 2999 7021
www.scanbox.com

SF STUDIOS OG WARNER BROS.
Wildersgade 8
1408 København K
Tlf. 7026 7626
biotal@sfstudios.dk
cm@sfstudios.dk
www.sfstudios.dk

SWEET CHILI DISTRUBUTION
Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund
stefan@sweetchilient.com
Tlf. 5357 0280
www.sweetchilient.com

UNITED INTERNATIONAL 
PICTURES (UIP)

Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C
Tlf. 3331 2330
jan_hansen@uip.com
Tlf. 6040 6075
www.uip.dk

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

DET DANSKE FILMINSTITUT
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3400
dfi@dfi.dk
www.dfi.dk

CINEMATEKET
Biograf, bibliotek, videotek og butik
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 3374 3400
www.cinematek.dk

FILMDATABASEN
www.dfi.dk/viden-om-film/ 
filmdatabasen

FILMVÆRKSTEDET
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. 7199 3366
filmworkshop@dfi.dk
www.filmworkshop.dk

BILLED- & PLAKATARKIVET
Gothersgade 55, 1
1123 København K
Tlf. 3374 3400
billedarkiv@dfi.dk
www.dfi.dk/viden-om-film/ 
arkiver/billed-plakatarkivet

EKKO
Filmmagasinet Ekko
Wildersgade 32, 2. sal
1408 Christianshavn
Tlf. 8838 9299
sekretariat@ekkofilm.dk
www.ekkofilm.dk
Ekko er et magasin om film og 
medier. Ekko udkommer fem  
gange om året.




