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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.

Nye titler er de film, som havde premiere i Danmark fra marts 2019 og til medio marts 
2020. Øvrige titler er lig med nye titler fra filmkatalog 2019-2020.

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] 3 KVINDER
Iran 2018
Instr: Jafar Panahi Manus: Jafar Pana-
hi, Nader Saeiver Medvk: Behnaz Jaffa-
ri, Jaffar Panahi, Marziyeh Rezaei Prem: 
31.10.2019 Længde: 100 min. Udlej: Ca-
mera Film.

Benahz Jaffari, en af Irans mest populære 
kvindelige skuespillere, modtager en op-
tagelse på sin mobil, som viser en ung pige 
Marziyeh, der tager sit eget liv; hun drøm-
mer om at blive skuespiller, men hendes 
familie vil ikke tillade hende at virkelig-
gøre det. Benahz kontakter sin ven (og in-
struktør) Jaffar Panahi, og sammen drager 
de ud for at opspore pigen i området op til 
den tyrkiske grænse. De når frem og spør-
ger sig for. Marziyeh lever, men ingen vil 
give sig; hun skal blive hjemme og gifte sig 
godt. Hun og Behnaz er de 2 første kvin-
der i titlen. Den tredje er Shahrzad, feteret 
skuespiller inden den islamiske revoluti-
on i 1979, nu boende isoleret og foragtet 
i landsbyens udkant. Filmen viser aldrig 
hendes ansigt; hun er usynlig. Det er en 
avanceret billedfortælling om de kræfter, 
der adskiller og forener mennesker. PÆ

[2] 1917
England, USA 2019
Instr: Sam Mendes Manus: Sam Men-
des, Krysty Wilson-Cairns Medvk: Dean-
Charles Chapman, George MacKay, Colin 
Firth Prem: 2.1.2020 Længde: 118 min. 
Udlej: Nordisk Film.

To engelske soldater Blake (Dean-Charles 
Chapman) og Schofield (George Mac-
Kay) får af deres foresatte (Colin Firth) en 
dag under Første Verdenskrig en umulig 

mission. De skal på under et døgn tværs 
gennem fjendtligt territorium for at var-
sko Oberst MacKenzie (Benedict Cumber-
batch), der leder en britisk enhed på 1600 
mand, heriblandt Blakes bror, om ikke at 
gennemføre et angreb pga. et muligt tysk 
baghold. Derfra former filmen sig som en 
slags roadmovie, hvor vi følger de to ikke 
særligt professionelle unge soldater i et 
hektisk kapløb med tiden gennem et kaos 
af skyttegrave og slagmarker og mange, 
mestendels ubehagelige overraskelser, 
filmet på en måde, der virker som én lang 
sekvens (med skjulte computermanipu-
lerede klip) fra start til slut. Sam Mendes’ 
film er en teknisk kraftpræstation og en 
krigsfilm, der ikke helt ligner andre krigs-
film, selvom den som andre før den byg-
ger på virkelige hændelser, den berømte 
Operation Alberich i 1917, og svælger så 
rigeligt i makabre optrin og mængder af 
blod. Mendes eksperimenterer med for-
skellige stillejer i forskellige faser af filmen, 
og stjernefotografen Roger Deakins har 
uden tvivl haft en fest med at skyde den, 
hvad der også har givet ham behørige pri-
ser undervejs. En anderledes og seværdig 
krigsfilm. AJ

[3] A HIDDEN LIFE
USA, Østrig 2019
Instr: Terrence Mallick Manus: Terren-
ce Mallick Medvk: August Diehl, Valerie 
Pachner, Bruno Ganz Prem: 13.2.2020 
Længde: 173 min. Udlej: SF Studios.

Filmen fortæller den sandfærdige histo-
rie om østrigeren Franz Jägerstätter, som 
også i virkeligheden trodsede nazismen, 
nægtede at bære tysk uniform og gik i dø-
den for sin overbevisning, altså en slags 

martyrfortælling. Skt Radegund er navnet 
på den bjergby, som Franz, hans kone Fani 
og deres to børn bor i. Den første time af fil-
men går med at skildre dette paradis, hvor 
gode mennesker lever i harmoni med na-
turen, afgrøderne og hinanden. Men idyl-
len bliver knust, da Franz siger nej, først til 
Anschluss, så til at heile og sværge Føreren 
troskab, og i 1943 henrettes han som en 
modstandens Kristus, og filmen kortlæg-
ger hans via dolorosa. Den er en krævende 
film, men levende, rig og seværdig. Den 
eneste mislyd i filmen er, at hele stjerne-
paraden af tysksprogede skuespillere alle 
er sat til at tale engelsk. PÆ

[4] ALLE VED DET
Spanien, Frankrig, Italien 2019
Instr: Ashgar Fahadi Manus: Asghar Far-
hadi Medvk: Penelope Cruz, Javier Bar-
dem og Ricardo Darin Prem: 21.3.2019 
Længde: 133 min Udlej: Scanbox.

Laura (Penelope Cruz) vender hjem til Spa-
nien fra Argentina med sin teenage datter 
Irene for at deltage i sin søsters bryllup. 
Men festen bliver et mareridt og et kapløb 
med tiden, da Irene bliver kidnappet. Altså 
en slags spændingsfilm, men det er for-
holdet mellem personerne, også familie-
medlemmerne, snarere end krimigåden, 
der udgør filmens spændingsmoment. 
For Irene forsvinden bliver et kraftfuldt 
billede på alle de voksne, de midaldrende 
og de gamle. Deres liv er ikke afsluttede 
fortællinger; den tid de har levet vil leve 
videre i de liv, de har skabt, og instruktø-
ren Asghar Fahadi er eminent til at skildre 
den sum af kompromisser, som et virkeligt 
forhold bliver til med tiden. PÆ   

3 kvinder, udlej. Camera Film
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[5] AMANDA
Frankrig 2018
Instr: Mikhaël Hers Manus: Maud Ame-
line, Mikhaël Hers Medvk: Vincent Laco-
ste, Isaure Multrier, Stacy Martin Prem: 
1.8.2019 Længde: 107 min. Udlej: Angel 
Films.

I 2015 blev Paris rystet i sin grundvold. 
Først blev Charlie Hebdos redaktion an-
grebet og siden blev 130 mennesker 
dræbt i et terrorangreb. Amanda er den 
første fiktionsfilm, der behandler trau-
met i befolkningen. Instruktøren Michael 
Hers bruger ikke de aktuelle begivenhe-
der, men skaber et fiktivt scenarie, og han 
er ikke specifikt interesseret i terrorangre-
bet – mere i hvad der sker med mennesker 
efter en pludselig tragedie. Filmens titel er 
navnet på den syvårige pige Amanda, der 
bor i Paris alene sammen med sin mor San-
drine. Hendes bror, den 25-årige David, er 
tæt knyttet til de to. Han lever en sorg-
løs tilværelse med forskellige småjobs, 
og er nyforelsket i Lena, der lige er flyttet 
til byen. I terrorangrebet bliver Sandrine 
dræbt, og Lena er hårdt såret. Udover sin 
egen choktilstand og smerte, må han nu, 
som eneste slægtning, tage sig af Amanda 
og hendes sorg. Han påtager sig den sto-
re opgave og forsøger at gøre sit bedste, 
om han er klar eller ej. Filmens styrke er de 
mange små hverdagssituationer, hvor Da-
vid og Amanda både går skævt af hinan-
den og forsøger at hjælpe hinanden, indtil 
de langsomt begynder at finde vej gen-
nem sorgen.  David spilles fremragende 
og sjældent naturligt af Vincent Lacoste, 
og det er skuespillet og personinstruktio-
nen der gør, at vi bevæges – uden at det 
bliver sentimentalt. Dette opvejer en lidt 
løs og flagrende struktur i fortællingen. En 

stærk og rørende film, der med udgangs-
punkt i det værst tænkelige, fortæller en 
varm historie om at komme videre- både 
for David og Amanda og for det franske 
folk. RK

[6] APOCALYPSE NOW: FINAL CUT
USA 1979/2019
Instr: Francis Ford Coppola Manus: John 
Milius, Francis Ford Coppola Medvk: Mar-
tin Sheen, Marlon Brando, Robert Duval 
Prem: 28.11.2019 Længde: 182 min. Ud-
lej: Another World Entertainment.

I filmen sendes den amerikanske offi-
cer Willards på en mission op ad floden 
ind gennem Vietnams jungle for at fin-
de oberst Kurz, der som en slags gud har 
skabt et rædselsregime på grænsen til 
Cambodia. Willards skal dræbe ham. Har 
man set den oprindelige version fra 1979 
samt Redux udgaven fra 2001, er det ikke 
sikkert, man har kræfter til at se The Final 
Cut. Det bør man alligevel gøre, for filmen 
er et mesterværk. I the Final Cut er bille-
de og lyd restaureret, så alt virker endnu 
stærkere og mere uafrysteligt, end man 
huskede det. Coppola har selv sagt, at fil-
men ikke handler om Vietnam: den er Viet-
nam. I hvert fald er filmen en rejse til hel-
vede med uforglemmelige passager med 
musik som Jim Morrisons This is the End 
og Wagners Valkyrieridt. Går man til fil-
mens forlæg Joseph Conrads roman Mør-
kets hjerte fra 1902, forstår man, at filmen 
handler om det mørke, der hersker i alle 
menneskers indre, og som kan gøre dem 
vanvittige og som også kan skabe kriges 
absurditet. Det er næsten ikke til at holde 
ud at se filmen igen, men det er en nød-
vendig film. LG

[7] ARETHA FRANKLIN - 
AMAZING GRACE
USA 2018
Instr: Alan Elliott, Sidney Pollack Medvk: 
Aretha Franklin, James Cleveland, Clara 
Ward Prem: 16.1.2020 Længde: 87 min. 
Udlej: Miracle Film.

Man kan ikke undgå at komme op i gear 
af denne film, også selvom man ikke er 
specielt kristen eller til gospel. Ja, en film i 
egentlig forstand er det så heller ikke, men 
en filmet kirkekoncert, der fandt sted i en 
ægte gospelkirke i Los Angeles d.  13. og 
14. januar 1972. Endda en rodet koncert-
filmatisering med masser af synlige, klod-
sede fotografer og dårlige klip og et stop 
midt i det hele, fordi nogen er kommet til 
at hælde øl i lydanlægget. Men det gør alt 
sammen ikke noget, ja, det forstærker fak-
tisk autenticiteten og helhedsindtrykket 
af tilstedeværelse. Selveste Sidney Pollack 
står som instruktør, men af en eller anden 
grund er filmen aldrig blevet færdiggjort 
og udsendt. Det er den så heldigvis nu!
Som sagt, selvom man ikke kender meget 
til den musikalske genre og måske heller 
ikke til hovedpersonen, så er det en fanta-
stisk oplevelse at se og høre Aretha Frank-
lin, musikerne og ikke mindst gospelkoret 
folde sig ud. Musikalitet og energi pum-
pes simpelthen ud af lærredet, så selv vi 
reserverede nordboere ikke kan undgå at 
blive revet med! PB

[8] AVA
Frankrig 2017
Instr: Léa Mysius Manus: Léa Mysius, Paul 
Guihaume Medvk: Noée Abita, Laure Ca-
lamy, Juan Cano Prem: 25.4.2019 Læng-
de: 105 min. Udlej: Solaris Films.

Ava er 13 år og fyldt med livsenergi og 
teenagetrods. Sammen med sin mor skal 
hun tilbringe en sommer ved Medoc. Der 
er masser af sol på stranden, men mørket 
truer, da Ava lider af en sjælden øjensyg-
dom, som inden længe vil gøre hende 
blind. Tiden er knap for den unge Ava, som 
forelsker sig vildt i den mørke og smukke 
Juan. Det er en coming-of-age film, men 
den er fortalt så originalt, symbolsk og ma-
gisk, at man må overgive sig – nej, ikke til 
det melodramatiske i historien, men til 
Avas på en gang mareridtsagtige og også 
drømmesynsagtige måde at forholde sig 
til verden på. Det er en dristig film med et 
originalt billedsprog og spillet overbevi-
sende af den unge Noée Abita. Måske går 
der lidt vel meget Bonnie og Clyde i filmen 
til sidst, men filmisk energi er der hele ti-
den. LG

[9] BARN 
Norge, Sverige 2019
Instr: Dag Johan Haugerud Manus: 
Dag Johan Haugerud Medvk: Henriette 
Steenstrup, Jan Gunnar Røise, Thorbjørn 
Harr Prem: 27.2.2020 Længde: 157 min. 
Udlej: Øst for Paradis.

I filmens første scene ser man på lang 
afstand noget ske ved et skolefodbold-
mål. Voksne forsøger at hjælpe et livløst 

Amanda, udlej. Angel Films
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barn på græsset. Det viser sig at være den 
13-årige Jamie, som senere dør af de slag 
af en jævnaldrende klassekammerats sko-
letaske. Dødsfaldet sætter gang i en række 
reaktioner og mekanismer, både i skolen 
og i de private hjem, og stille og roligt ska-
ber filmen en stadig mere kompleks for-
tælling om en gruppe mennesker, hvis liv 
alle bliver påvirket af tragedien. Skolens 
venstreorienterede rektor er søster til den 
lærer, som kom to minutter for sent til sin 
gårdvagt, og hun har et hemmeligt for-
hold til den dræbte drengs far, som er høj-
repolitiker. Det er tilbageholdt skandina-
visk selvransagelse, hvor instruktøren stil-
ler spørgsmålene og lader tilskueren sva-
re. Det er nok værd at bruge over to timer 
på. PÆ

[10] BLINDED BY THE LIGHT
England, USA 2019
Instr: Gurinder Chadha Manus: Paul May-
eda Berges, Gurinder Chadha, Sarfraz 
Manzoor Medvk: Viveik Kalra, Kulvinder 
Ghir, Meera Ganatra, Rob Brydon Prem: 
17.10.2019 Længde: 114 min. Udlej: SF 
Studios. Kan kun bookes til d. 17.10.2020. 

Man siger, at musik kan forandre verden, 
og det er netop, hvad Bruce Springste-
ens rockmusik fra 1970erne gør for den 
16-årige Javed Khan, der som pakistansk 
anden generationsindvandrer vokser op 
i Luton, en lille by 30 km. nord for Lon-
don. Vi er i 1980ernes Thatcher periode, 
hvor arbejdsløshed, racisme bl.a. fra Na-
tional Front sætter dagsordenen. Javed er 
følsom, og han skriver digte, og han vil 
gerne væk både fra sin patriarkalske pa-
kistanske familie og Luton. Han vil være 
fri, være sig selv. Bruce Springsteens tek-
ster som Blinded by the Light, Born in the 
USA  og On the Edge of Town bliver ka-
talysator  for hans opgør og frigørelse. 
Springsteen sangene er en karakter i fil-
men, nærmest en fortællerstemme og 
ikke bare underlægningsmusik, men en 
med-og modspiller. Musiksekvenserne i 
filmen, orkestreret nærmest som musi-
cals er uimodståelige, og man griber sig 
selv i at ville synge med. Selvom meget i 
filmen er forudsigeligt, spilles der røren-
de og charmerende af de unge. Selvfølge-
lig er det en feel-good film ligesom Bend it 
like Beckham (2002) af samme instruktør, 
men man bliver altså glad af at se Javed 
finde sin vej.     LG

[11] BOMBSHELL– OPGØRETS 
TIME
USA, Canada 2019
Instr: Jay Roach Manus: Charles Rando-
lph Medvk: Charlize Theron, Nicole Kid-
man, Margot Robbie, John Lithgow Prem: 
27.2.2020 Længde: 108 min. Udlej: Nor-
disk Film.

Vi kommer I filmen ind bag facaden hos 
verdens mest magtfulde medieimperium 
Fox News.  Vi møder 3 af de 23 kvinder, der i 
2016 stod frem med deres fortællinger om 
sexchikane, overgreb og misbrug, som 
førte til Fox patriarken Roger Ailes fald. 
De 3 kvinder er alle Blonde bombshells:  

blonde bomber med lange ben og meget 
korte kjoler. Det er jo en historie fra det 
virkelige liv, hvor vi ser de 3 kvinder, hver 
på deres måde, spille rollen som anker-
kvinder på Fox News. Her måtte man yde 
– læs sex og ydmygelser – før man kunne 
nyde- altså komme til tops. Filmen foku-
serer på de tre kvinders rejse mod opgør 
og retfærdighed. De er jo egentlig konkur-
renter, men forstår til sidst, at de må stå 
sammen. Der er fantastiske præstationer 
af stjernerne Charlize Theron, Nicole Kid-
man, Margot Robbie og ikke mindst John 
Lithgow som den totalt ulækre og vamle 
Fox direktør Roger Ailes. # MeToo bevæ-
gelsen er på vej frem, og denne film er på 
en vis måde et forudsigeligt statement om 
det. Filmen går desværre ikke dybere ind 
i den syge sexistiske kultur som vel stadig 
hersker på Fox News, som jo var med til at 
gøre Trump til præsident. LG

[12] BOOKSMART
USA 2019
Instr: Olivia Wilde Manus: Emily Halpern, 
Sarah Haskins, Susanna Fogel, Katie Silber-
man Medvk: Kaitlin Dever, Beanie Feld-
stein, Jessica Williams Prem: 20.2.2019 
Længde: 102 min. Udlej: SF Studios.

Skuespilleren Olivia Wilde har med Books-
mart skabt en vittig teenagekomedie om 
ambitiøse Molly (Beanie Feldstein) og 
stræberen Amy (Kaitlyn Dever), der for 
sent opdager, at man også kunne være 
kommet på eliteuniversiteter som Har-
vard og Yale uden at have givet afkald på 
morskaben og alle festerne i highschool – 
alle taberne, man har set ned på i fire år for 
deres manglende engagement i skolear-
bejdet, kommer der også! Hvad gør man? 
Jo, man indhenter selvfølgelig hele sit for-
sømte forår med én gigantisk, løssluppen 
studenterfest – hvis altså man kan finde 
ud af, hvor den foregår, når man nu havde 

planlagt en nørdet dokumentarfilm-af-
ten og ikke har et eneste af tabernes tele-
fonnumre. Wildes originale, charmerende 
og fordomsfrie coming-of-age farce bæ-
res af to glimrende unge skuespillere, et 
energisk drive, et fedt soundtrack og me-
gen morsom dialog, men har også et me-
re seriøst budskab om præstationsræs og 
ungdommelig usikkerhed, og er absolut 
seværdig. AJ

[13] BRITT MARIE VAR HER
Sverige 2019
Instr: Tuva Novotny Manus: Anders 
August Øystein Karlsen og Tuva Novotny 
Medvk: Pernilla August, Vera Vitali og Pe-
ter Haber Prem: 14.3.2019 Længde: 97 
min Udlej: SF Studios.

I denne lille feel-good film af Tuva Novot-
ny er Pernilla August den mere end mid-
aldrende, barnløse Britt-Marie, der opda-
ger sin mands utroskab, pakker kufferten 
og bliver ansat som leder af et luknings-
truet fritidshjem i flækken Borg, hvis lil-
leput-fodboldhold inkarnerer byens håb 
og drømme. Britt-Maries projekt i Borg 
bliver gennem mødet med en række for-
skellige mennesker og en række pudsi-
ge optrin at finde ud af, om livet rummer  
andet og mere end husmoderlige pligter. 
En sympatisk og humoristisk fortælling 
om at vokse med opgaven og realisere sit 
potentiale. AJ

[14] BUNUEL I SKILDPADDERNES 
LABYRINT
Spanien, Holland, Tyskland 2018
Instr: Salvador Simó Manus: Eligio Mon-
teru, Salvador Simó, Fermin Solis Medvk: 
Jorge Usòn, Fernando Ramos, Lou-
is Enrique de Tomás, Cyril Corral Prem: 
10.10.2019 Længde: 80 min. Udlej: An-
gel Films.

Britt Marie var her, udlej. SF Studios
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Filmen starter i 1930 i Paris, hvor Bunuel 
og hans ven Salvador Dali er uønskede på 
grund af den kritik af bourgeoisiets sek-
suelle moral og kirkens værdigrundlag, 
som kom i deres film Guldgraveren fra 
1930. Bunuel er fallit, og ingen vil finan-
siere hans næste film. Hans gode ven anar-
kisten Ramónd Acin vil dog godt, hvis blot 
han vinder i lotteriet. Det gør han så på mi-
rakuløs vis, og de to tager sammen med 
en fotograf til den afsidesliggende region i 
Spanien Extremadura for at optage doku-
mentaren Las Hurdes: landet uden brød. 
Filmen skal dokumentere, hvor fattigt, us-
selt og elendigt mennesker lever her. Bu-
nuels særlige manipulerende dokumen-
tarisme, hvor det meste iscenesættes, stil-
ler store spørgsmål til, hvad kunst er og 
kan. Salvador Simós animerede film, der 
med sit enkle nærmest naive billedsprog, 
beskriver Bunuels liv og kunstneriske pro-
ces, er eminent til netop at fortælle og vise 
med sine indsatte klip fra dokumentaren, 
hvilket surrealistisk geni kunstneren og 
mennesket Bunuel var. Det er en meget 
vigtig film om kunstens væsen. Man bli-
ver udfordret på flere planer. LG

[15] CAMPER 303
Tyskland 2018
Instr: Hans Weingartner Manus: Hans 
Weingartner, Silke Eggert, Sergej Moya 
Medvk: Mala Ende og Anton Spiecker 
Prem: 29.8.2019 Længde: 120 min. Ud-
lej: Øst for Paradis.

Det opleves tydeligt, at instruktøren Hans 
Weingartner har været instruktørassistent 
hos Richard Linklater på hans Before Sun-
set (1995). for ligesom de to hovedperso-

ner i den film taler og taler om livets store 
problemer, så møder vi det samme i Cam-
per 303. Men historien er kort, at Jule, der 
studerer biologi og er kæreste med Alex, 
der befinder sig i Portugal for at studere 
bioøkologi, opdager, at hun er gravid. Hun 
tager derfor resolut den gamle autocam-
per for at køre fra Tyskland til Portugal for 
at snakke med Alex om den nye situati-
on. Undervejs møder hun Jan, der læser 
statskundskab, og lige nu er blevet efter-
ladt af den delebil, som skulle have ført 
ham til Spanien for at mødes med sin bio-
logiske far for første gang. De er et uma-
ge par med meget forskellige baggrunde 
og synspunkter. Hun tror på empati og 
samarbejde mellem mennesker, og han 
ser først og fremmest mennesket som et 
slags dyr, drevet af sex og egen interesse. 
På vejen mod deres mål diskuterer de alle 
de store livsspørgsmål på en måde, som 
kun unge mennesker kan gøre det. Filmen 
er jo en romantisk roadmovie, og den ska-
belon følger den. Vi ved, at de vil forelske 
sig i hinanden, men hvordan det går, må 
man selv se. Det er en meget sympatisk 
film, og selvom den er lidt vel lang, og sam-
talerne undertiden bliver ved for længe,  
så er man i godt selskab med de unge 
mennesker. LG

[16] CARMEN OG LOLA
Spanien 2018
Instr: Arantxa Echevarria Manus: Arantxa 
Echevarria Medvk: Zaira Romero, Rosy 
Rodriguez, Moreno Borja Prem: 1.8.2019 
Længde: 103 min. Udlej: Scanbox.

Arantxa Echevarrías kærlighedsdrama 
’Carmen & Lola’ foregår iblandt romaer i 

en forstad til Madrid og præsenterer os 
for unge Lola, der møder sexede Carmen, 
som skal giftes med hendes fætter. Vi føl-
ger forholdet fra dets spæde start til de 
begge giver sig helt hen til deres kærlig-
hed i åbent opgør med det konforme ro-
masamfund, bundet op på traditionel-
le familieformer, hvor kvinder skal giftes 
unge og føde mange børn. Der føjes ikke 
meget nyt til den klassiske historie om un-
ge mennesker, fanget i et miljø, der ikke 
vil anerkende individets frihed, her er det 
tilfældigvis bare kvinder, der elsker hinan-
den, men trods LGBTQ-temaet er filmen 
ret traditionel. AJ

[17] CINEMA PARADISO  
(MINE AFTENER I PARADIS)
Italien- Frankrig 1988
Instr: Giuseppe Tornatore Manus: Giu-
seppe Tornatore Medvk: Philippe Noiret, 
Marco Leonardi Prem: 26.1.1990 og 13.9. 
2018 Længde: 125 min. Udlej: Another 
World Entertainment.

Det starter en aften i Rom i begyndel-
sen af 1990erne: Salvatore (kaldet Toto) 
får overbragt en ganske kort besked ”Al-
fredo er død”. Navnet bringer barndoms-
minder frem fra byen Giancaldo på Sicili-
en, hvor han – ud over a være alterdreng- 
brugte det meste af sin drengetid i den lo-
kale biograf ”Paradiso.” Hele stedets ma-
gi fortryllede drengen, ikke kun filmene 
og biografsalen, men også det magiske 
operatørrum med troldmanden (opera-
tøren Alfredo). Da Toto blev større, blev 
han selv operatør med Alfredo som assi-
stent, men efter en ulykkelig kærligheds-
affære, valgte han sin barndoms ø fra og 

Cinema Paradiso, udlej. Another World Entertainment
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rejste til Rom.  Og nu mere end 20 år se-
nere indhenter fortiden ham så. Det er en 
passioneret hyldest til film som katalysa-
tor for håb og drømme, som de fleste af 
os kender til. Og navnlig er det i sig selv 
en smuk og universel historie om livsfa-
ser og valg, som vi også alle kender, men 
først forstår omfanget af siden hen. Fil-
mene er på trods af mere end 30 år på ba-
gen en klassiker, der holder. Den vandt da 
også Oscar for bedste udenlandske film i 
1990. PÆ

[18] CLAIRE DARLING
Frankrig 2018
Instr: Julie Bertucelli Manus: Julie Bertu-
celli, Sophie Fillière Medvk: Catherine De-
neuve, Chiara Mastroianni, Alice Taglioni 
Prem: 25.7.2019 Længde: 94 min. Udlej: 
41 Shadows.

En morgen vågner Claire Darling, der le-
ver som en isoleret og sær matriark, i et 
chateau i en lille fransk by. Hun er overbe-
vist om, at dagen er hendes sidste, og der-
for vil hun sælge alle sine ejendele, som 
er mange og kostbare og sære på loppe-
marked. Hendes datter Marie, som forlod 
hjemmet for over 20 år siden, får nys om 
sagen og vender hjem. Hvorfor gør hun 
det? Vil hun forsones med sin mor, el-
ler vil hun vide sandheden om sin brors 
død, om forholdet til faderen? Det er ik-
ke godt at vide. Filmen stiller flere spørgs-
mål, end den besvarer. De mange smukke 
og mærkelige ting, som Claire har samlet 
på gennem årene, spiller alle en væsent-
lig rolle. Filmen er både en fortælling om 
en familietragedie, men også en evig hi-
storie om identitet, sandhed og løgn. For-
tiden er med i surrealistiske flashbacks, og 
man er i tvivl, om der er tale om drøm eller  
virkelighed. Men Cathrine Deneuve og 
hendes datter spiller foruroligende beta-
gende. LG og PÆ

[19] CUTTERHEAD
Danmark 2018
Instr: Rasmus Kloster Bro Manus: Rasmus 
Kloster Bro, Mikkel Bak Sørensen Medvk: 
Christine Sønderris, Kresimir Mikic og 
Samson Semere Prem: 21.2.2019 Læng-
de: 84 min. Udlej: Reel Pictures.

På papiret lyder det som en god idé. Sel-
skabet bag det københavnske metrobyg-
geri har brug for god publicity midt i et 
stort antal arbejdsulykker og anklager om 
social dumping og sender en naiv pr-as-
sistent, Rie, ned i tunnelboremaskinen for 
at skabe en positiv historie om ’europæ-
isk samarbejde’. Dernede møder hun den 
erfarne, kroatiske Ivo og unge Bharan fra 
Eritrea og får indsigt i deres drømme, håb 
og motiver til at arbejde i den risikofyldte 
branche. Noget går galt, og de 3 er plud-
seligt fanget i en underjordisk luftlomme 
i en kamp for overlevelse, hvor den civi-
lisatoriske fernis slides væk i takt med, 
at ilten svinder, og panikken sætter ind.  
Det er oplægget til spillefilmdebutanten 
Rasmus Kloster Bros ganske ferme thriller, 
hvis bedste feature er det bemærkelses-
værdige og meget effektive lyddesign. AJ

[20] DANMARKS SØNNER
Danmark 2019
Instr: Ulaa Salim Manus: Ulaa Salim 
Medvk: Zaki Youssef, Ismad Abdul-Foul, 
Rasmus Berg Prem: 11.4.2019 Længde: 
118 min. Udlej: Nordisk Film. 

Ulaa Salims politiske thriller ’Danmarks 
sønner’, foregår i 2025 efter et islami-
stisk bombeangreb i København. Terro-
rismedebatten domineres af fremmed-
had befordret af det fremmedfjendske 
parti National Bevægelsen ledet af Mar-
tin Nordahl (Rasmus Bjerg), som står til 
en jordskredssejr i et kommende valg. 
Den unge Zakaria (Mohammed Ismail 
Mohammed) mærker fremmedhadet i 
sin dagligdag og radikaliseres af Ali (Za-
ki Youssef ), som kæmper med sine egne 
problemer. Samtidig hvæsser den nyna-
zistiske gruppe Danmarks sønner, må-
ske/måske ikke finansieret af National-
bevægelsen, knivene til krig mod ind-
vandrerne. Betjenten Malik, selv indvan-
drer, bliver klemt imellem de to radikale 
grupper, og rejser filmens grundspørgs-
mål:  Er forsoning og sameksistens over-
hovedet mulig, når fjendebillederne er 
så stærke? Filmen tager fat i væsentlige 
samfundsmæssige problemer som radi-
kalisering og parallelsamfund, men og-
så bagvedliggende tematikker som ma-
chokultur og fremmedgørelse. Og selv-
om der måske skrues lige lovlig meget 
på de dramaturgiske knapper i filmens 
slutning, kan der ikke herske tvivl om in-
struktøren Ulaa Salims talent og skue-
spilpræstationernes kvalitet. I tilgift er 
de visuelle og auditive elementer i fil-
men på højt niveau. AJ

[21] DE FORBANDEDE ÅR
Danmark 2020
Instr: Anders Refn Manus: Flemming 
Quist Møller, Anders Refn Medvk: Jes-
per Christensen, Bodil Jørgensen, Mads 
Reuther, Sara Viktoria Bjerregaard, Gustav 
Dyekjær Giese Prem: 9.1.2020 Længde: 
152 min. Udlej: Scanbox.

Filmen fremstiller besættelsens første tre 
år, fra 9.4. 40 til sommeren 1943, ved at vi-
se hvad den gør ved en velhavende fabri-
kantfamilie, der i starten står samlet ved 
fabrikantparrets sølvbryllup for ved slut-
ningen ved samarbejdspolitikkens sam-
menbrud at være så splittet som man kan 
være. ”Forbandelsen” er altså ikke som i 
de gængse historiebøger krigen og be-
sættelsen fra 40 til 45 i sig selv, men den 
tvivl, usikkerhed og splittelse, som sam-
arbejdspolitikken medførte de først 3 
år, og som afspejles i fabrikantfamiliens 
liv. Anders Refn ønsker så tydeligt med 
filmen at omskrive den gængse besæt-
telseshistorie. Det er i sig selv befriende! 
Dertil kommer en skuespilpræstation og 
et filmhåndværk i topform. De mange po-
sitioner i tiden står klart for tilskueren. At 
der ”bliver lidt Matador over det” er nok 
på grund af miljøet uundgåeligt. (Men 
Matador var nu også fin historiefortæl-
ling!) Dejligt at instruktøren fik mulighed 
for at gennemføre sit længe ventede pro-
jekt. PB

[22] DE FRIVILLIGE
Danmark 2019
Instr: Frederikke Aspöck Manus: Lars Hu-
sum Medvk: Jacob Lohmann, Anders Mat-
thesen, Søren Malling Prem: 13.6.2019 
Længde: 93 min. Udlej: SF Studios.

På isolationsafdelingen må de indsatte, 
som på grund af deres forbrydelser el-
lers ville blive gennembanket af de stær-
kere fanger, finde sammen i de udstødtes 
brogede fællesskab. Her hersker en slags 
ro og orden opretholdt af det mandskor, 
som den pædofilianklagede håndbolds-
træner Niels styrer med fast hånd. Hand-
lingen begynder med en ny mands an-
komst: Markus, en Stein Bagger model 
med rockerforbindelser, søger tilflugt 
fra andre fanger, som mener, han skylder 
dem penge. Men som medlem af koret 
kommer han i magtkamp med Niels; som 
født leder kan han ikke affinde sig med at 
skulle rette ind eller synge bas i koret, når 
han nu selv mener, at han er tenor. Det er 
en misantropisk komedie med en uvant 
dæmpet humor, som udspringer af socia-
le magtbalancer snarere end situations-
komik. PÆ

[23] DEN GYLDNE HANDSKE
Tyskland, Frankrig 2019
Instr: Fatih Akin Manus: Fatih Akin 
Medvk: Jonas Dassler, Margarete Tie-
sel, Adam Bousdoukos Prem: 5.12.2019 
Længde: 115 min. Udlej: Another World 
Entertainment.

Vi er i Hamborgs St Pauli kvarter i 1970er-
ne i knejpen Den Gyldne Handske, hvor 
seriemorderen Fritz Honka kommer og 
drikker sig bedøvet sammen med alle de 
håbløse og fortabte eksistenser. Virkelig-
hedens Fritz Honka myrdede et antal pro-
stituerede og hjemløse i 1970erne. Han 
parterede ligene og gemte dem i sin lille 
uhumske loftslejlighed. Det er en forfær-
delig film, som man ikke vil se, men må-
ske er det alligevel nødvendigt at se alt 
det grimme, og groteske i denne græn-
seoverskridende film. Filmen viser ingen 
forståelse for Honka ved at give indblik 
i hans perverse psyke. Den skildrer nihi-
listisk og totalt udsigtsløst et miljø, hvor 
fortiden er fortrængt eller dulmet med al-
kohol. Det kan være Kz-fangens eller na-
ziofficerens. En anmelder siger, at man ik-
ke skal se denne film, men hvordan kom-
mer man den nedarvede ondskab og 
fortrængning af en ubærlig fortid til livs 
– man må se den i øjnene, hvis man tør og 
kan holde det ud. LG

[24] DEN SIDSTE GENTLEMAN
USA 2018
Instr: David Lowery Manus: David Lo-
wery Medvk: Robert Redford, Casey Af-
fleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom 
Waits Prem: 4.4.2019 Længde: 93 min. 
Udlej: Scanbox.

Vi husker Robert Redford som en ung 
bankrøver i Butch Cassidy and the Sun-
dance Kid fra 1969. I denne film spiller han 
en gammel bankrøver. Filmen bygger på 
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en virkelig historie om bankrøveren For-
rest Tucker, som gennem hele sit liv var en 
passioneret bankrøver og flugtkonge fra 
hele 18 fængsler. Det særlige ved Tucker 
var hans stil: han røvede banker med et 
smil på læben og en beundringsværdig 
elegance og uden at løsne et skud. Og Ro-
bert Redford, som nu er 82 år, er stadig lige 
charmerende og cool – både en gavtyv og 
en gentleman. I filmen konfronteres han 
af politimanden John Hunt, som brænder 
for at sætte ham bag tremmer. De to ka-
rakterer spejler hinanden som modsæt-
ninger, men deler alligevel hinandens 
længsler. Filmen er et ægte stykke Ameri-
cana med dejlig jazz og fin country musik. 
Robert Redford har sagt, at han siger farvel 
med denne film. Ærgerligt for de blå øjne 
og hans særlige udstråling kan man som 
en anmelder sagde: ”ikke få nok af”.  LG

[25] DEN STØRSTE LILLE GÅRD
USA 2018
Instr: John Chester Manus: John Chester, 
Mark Monroe Medvk: John Chester, Mol-
ly Chester, Matthew Pilachowski Prem: 
30.1.2020 Længde: 91 min. Udlej: Angel 
Films.

Dokumentarfilmen rammer lige ned i kli-
ma-trenden som en film, der giver håb. 
Naturfotografen John Chester har gen-
nem ti år dokumenteret, hvordan han og 
konen Molly flytter fra storbylivet i Los 
Angeles, opkøber tør, gold californisk 
jord og omdanner det til en frodig, vel-
drevet økologisk plantage. Filmen star-
ter lidt tungt med at de tager en herreløs 
hund til sig og derfor må flytte på landet. 
Hele financieringspørgsmålet slippes der 
også let omkring, men da parret først er 
på gården og får vejledning af landman-
den Alan, bliver det interessant. Han rå-
der dem til størst mulig diversitet - både 
i forhold til afgrøder, dyr og indtjenings-
nicher. De oplever regnskyl, prærieulve-
angreb, insektsværme, skovbrande, fug-
leflokke, der æder frugterne mm, og fort-
sætter stædigt med at afprøve nye meto-
der. Billedsiden er meget smuk og man 
mærker, at John Chester er en rutineret 
naturfotograf, der formår at give natu-
ren liv. Problemstillingerne er relevante 
og giver stof til eftertanke, og selv om der 
kan være en tendens til amerikansk gla-
mour, så er det dejligt for en gangs skyld 
at læne sig tilbage og fyldes med tro på, at 
mennesket og naturen kan leve sammen 
i et moderne samfund. RK

[26] DE SÆRLIGE
Frankrig 2019
Instr: Olivier Nakache, Éric Toledano 
Manus: Olivier Nakache, Éric Toledano 
Medvk: Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélè-
ne Vincent Prem: 23.1.2020 Længde: 114 
min. Udlej: Scanbox.

Filmen handler om to venner, der uhyre 
idealistisk driver hver sin samarbejdende 
organisation for henholdsvis svært auti-
stiske børn og unge, og unge arbejdsløse 
fra de parisiske forstads-ghettoer. De sid-
ste ansættes til at mandsopdække de auti-

stiske unge, så det er muligt at give dem 
oplevelser på f.eks. skøjte- eller rideba-
nen og derved ophæve den fysiske og/el-
ler medicinske indespærring, som er sam-
fundets eneste tilbud til disse stærkt ud-
ad-reagerende og selvskadende autister.
Filmens to skabere gjorde sig til alles dar-
lings med ”De urørlige” for et par år si-
den, der også skildrede et sammenstød 
mellem to meget forskellige menneske-
typer. Men hvor den primært var under-
holdende, er ”De særlige” en langt mere 
dokumentarisk film med et langt stærke-
re budskab. Med ”De særlige” vil makker-
parret bag filmen rette en kritik mod det 
samfund, der ikke magter disse særlige 
mennesker, og hylde filmens makkerpar 
for deres ihærdighed og medmenneske-
lighed. Så nok er filmen også sjov nu og da, 
men primært er den oplysende og griben-
de. Den vil nok ikke skaffe lige så mange 
seere som ”De urørlige”, men den fortjener 
faktisk flere! Og anbefales varmt til klub-
berne. PB

[27] DET VILDE PÆRETRÆ
Tyrkiet 2018
Instr: Nuri Bilge Ceylan Manus: Akin Ak-
su, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan Medvk: 
Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yil-
dirimlar Prem: 16.5.2019 Længde: 188 
min. Udlej: 41 Shadows.

Vi er på landet i Tyrkiet. Sinin er i begyn-
delsen af tyverne og næsten færdigud-
dannet som lærer, men drømmer om at 
blive forfatter. Han har skrevet en meta-
roman med autofiktive træk, hvor han 
hudfletter barndomsmiljøet- et provins-
hul i Sinins øjne. Nu vender han tilbage til 
hjembyen for at skaffe penge til at udgive 
romanen og opsøger borgmesteren og 
en lokal industrimand, ligesom han tilfæl-
digt møder en etableret forfatter. Det er 
fremragende scener, hvor Sinin optræder 
bedrevidende og arrogant. Han fremstil-
les i det hele taget ikke videre sympatisk, 
og byen har da heller ikke meget tilovers 
for intellektuelle opkomlinge, hvilket for-
stærkes af, at Sinins far, der også er lærer, 
har mistet byens respekt. Han er ludoman 
med en stor spillegæld og en drømmer, 
der forsøger at lave en lille tør jordlod om 
til en frodig plet, hvor han kan nyde sin 
alderdom. Instruktøren Nuri Bilgi Ceylan 
beskæftiger sig med kløften mellem land 
og by, mellem intelligentsia og arbejde-
re og mellem drømmene og den faktiske 
realitet. Han har tidligere instrueret Vin-
tersøvn og som i denne giver Ceylan sig 
god tid. Filmen varer 3 timer og publikum 
deler sig nok i to lejre. Dem, der synes, at 
den er for lang og at diskussionerne er for 
programmatiske. Og dem, der nyder wi-
descreenbillederne og ser langsomhe-
den som et billede på, hvor lang tid det 
tager for et ungt menneske at forstå og 
måske forlige sig med, hvad man er run-
det af. RK

[28] DOWNTON ABBEY
England, USA 2019
Instr: Michael Engler Manus: Julian Fel-
lowes Medvk: Maggie Smith, Michel-

le Dockery, Matthew Goode, Tuppence 
Middleton Prem: 26.9.2019 Længde: 122 
min. Udlej: UIP.

Året er 1927, og kong Georg V og hans 
dronning har netop meddelt, at de vil 
besøge Downton Abbey med en over-
natning. Det er selvfølgelig meget stort, 
og forberedelserne må gøres, Der er en 
masse sølvtøj, der skal pudses, og når den 
kjole, som Lady Mary skal have på ved 
ballet, nu også at blive færdig? Er man 
Downtown Abbey fan – ja der var hele 52 
episoder sendt mellem 2010 og 2015 – så 
må man se og gense det miljø og de karak-
terer, som man kender så godt. Og i den-
ne den afsluttende film af serien får man 
noget for pengene. Der er lækre interiø-
rer og overdådige masseoptrin og skar-
pe ordvekslinger. Der er også indbygget 
en grum konflikt i filmen, for det viser sig, 
at kongeparret kommer med egen stab 
af kokke, tjenere, lakajer og stuepiger, og 
det passer slet ikke de loyale, pligtopfyl-
dende folk downstairs. De tager dog sa-
gen i egen hånd og klarer det på forun-
derlig vis. Selvfølgelig er filmen ligesom 
serien en anakronisme, en fiktion eller en 
fantasi. Men i vores nuværende kaotiske 
verden er det også beroligende at møde 
en verden, som er totalt forudsigelig, og 
alle kan deres roller – det er jo film! Og 
Maggie Smith og Penelope Wilson er for-
midable med deres knivskarpe replikker 
og knastørre humor. LG  

[29] DRONNINGEN
Danmark, Sverige
Instr: May el-Toukhy Manus: Maren Lou-
ise Käehne, May el-Toukhy Medvk: Trine 
Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper 
Prem: 28.3.2019 Længde: 127 min. Ud-
lej: Nordisk Film.

Parforhold og medfølgende kriser ken-
der de fleste i hvert fald fra fiktion, men 
Dronningen er tilpas modig og smuk og 
båret af de to hovedpersoners strålende 
præstationer, til at få en til at glemme tid-
ligere skildringer. Anne, succesrig advo-
kat, gift med Peter, svensk læge, får æn-
dret sit liv, da hans problemramte søn flyt-
ter ind hos dem. Det giver en klar kontrast 
mellem filmens første halvdel, som er en 
smuk og drømmende fortælling om hen-
des følelser for den unge mand og deres 
fuldbyrdede forhold, og den anden mere 
ildevarslende og pinefulde del, hvor kon-
sekvenser, ansvar og realiteter rammer. 
Det er sjældent, at den eksistentielle di-
mension af livets vrangside udforskes så 
kraftfuldt i dansk film, og den strålende 
fremstilling af de to hovedpersoner er en 
afgørende grund til filmens styrke. Filmen 
fik da også hele fire priser ved  Bodil tilde-
lingen her i 2020. PÆ

[30] EDIE
England 2017
Instr: Simon Hunter Manus: Elizabeth 
O’Halloran Medvk: Sheila Hancock, Kevin 
Guthrie, Wendy Morgan Prem: 29.5.2019 
Længde: 102 min. Udlej: Another World 
Entertainment.
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En feel-good komedie for det grå guld om, 
at alder ikke forhindrer én i at forfølge sine 
drømme. Den 83-årige Edie har igennem 
mange år passet sin mand, der blev handi-
cappet efter en hjerneblødning. Nu er han 
død og datteren mener, at moren vil have 
det bedst på et alderdomshjem. Men Edie 
vil det anderledes. Hun pakker sin gam-
le rygsæk med sit altmodische camping-
udstyr. Hele sit voksenliv har hun nemlig 
drømt om at bestige bjerget Mount Suil-
ven i Skotland - som hun gjorde i barn-
dommen sammen med sin far. På rejsen 
møder hun den unge butiksejer og ude-
livsentusiast Johnny, der får hende over-
talt til at lade ham hjælpe sig med nyere 
og bedre udstyr, og i samspillet med ham 
opstår der flere humoristiske scener. Det 
er Johnny, der langsomt får tøet den stiv-
nakkede Edie op, og hun kommer afsted 
på vandreturen i det øde skotske højland. 
Filmen rummer flotte billeder og temaet 
om at intet er ” for sent” er livsbekræften-
de, men for mig blev filmen for letbenet 
og utroværdig. RK

[31] EDMOND
Frankrig, Belgien 2018
Instr: Alexis Michalik Manus: Alexis Mi-
chalik Medvk: Thomas Solivérês, Oli-
vier Gourmet, Mathilde Seigner Prem: 
10.10.2019 Længde: 113 min. Udlej: 
Another World Entertainment.

Den unge parisiske skuespilforfatter Ed-
mond Rostand har haft skriveblokering i 
to år, og regningerne hober sig op. Da får 
han pludselig bestilling på et skuespil; der 
er panik på et teater, hvis største stjerne be-
slutter at prøve at vende en truende fallit 
til succes med et nyt stykke, som Rostand 
påtager sig at skrive uden nogen anel-

se om hvordan. Men en ven beder ham 
om hjælp med at skrive kærlighedsbrev 
og dette giver ham idéen til stykket om 
1600-tals digteren med den store næse 
Cyrano de Bergerac (1897). Historien om 
stykkets tilblivelse er fortalt med smitten-
de begejstring for teatret og den ihærdi-
ge kunstnersjæl, men filmen forholder sig 
nok lige så frit til virkelighedens Rostand 
og hans arbejdsvilkår, som denne selv for-
holdt sig til 1600-tallets kendsgerninger 
om krig og kærlighed. PÆ

[32] EL ANGEL
Argentina, Spanien 2018
Instr: Luis Ortega Manus: Sergio Olgiun, 
Luis Ortega, Rodolfo Palacios Medvk: Lo-
renzo Ferro, Chino Darin, Daniel Fanego 
Prem: 11.4.2019 Længde: 119 min. Ud-
lej: Miracle Film.

Filmen er en biopic bygget på den virkeli-
ge historie om Puch, den længst siddende 
forbryder i Argentinas historie. Da han kun 
var 20 år, havde han 11 mord og mere end 
40 røverier på sin samvittighed. Det hele 
udspiller sig i begyndelsen af 1970erne i 
en af Argentinas mørkeste perioder. I be-
gyndelsen af filmen møder vi den smuk-
ke Carlos, der får øgenavnet El Angel, der 
både kan betyde en Guds engel eller dø-
dens engel. Filmen interesserer sig dog 
hverken for politik eller psykologi, så vi 
forstår aldrig hvorfor Carlos bliver til se-
riemorder, eller hvad det er i samfundet, 
der leder ham ind på den kriminelle løbe-
bane. Filmen er snarere et sanseligt bille-
de af tiden formidlet i billeder, farver og 
musik, hvor det homoerotiske begær vi-
ses. Debutanten Lorenzo Ferro er smuk og 
fuldkommen udtryksløs som den uskyldi-
ge Carlos, der selv tror, han er en engel. En 

anmelder siger, at nok er der i filmen en fa-
scination af det onde, men særlig grebet 
bliver man aldrig. LG

[33] EMMA
USA 2020
Instr: Autumn de Wilde Manus: Eleanor 
Cattons Medvk: Anya Taylor-Joy, Johnny 
Flynn, Mia Goth , Bill Nighy Prem: 5.3.2020 
Længde: 125 min. Udlej: UIP.

Titelpersonen I Jane Austens roman Em-
ma (1805) præsenteres i bogens første 
sætning som ”køn, begavet og rig”, men 
ellers viser hendes adfærd i handlingsfor- 
løbet, at hun er ret usympatisk. Hun er vant 
til, at alt går efter hendes hoved, og det går 
ud over de mennesker, hun bruger i sit spil. 
Dog er der et element af udviklingshisto-
rie i filmen, og hun ender med at se sine 
medmennesker på en ny måde. Hun bliver 
faktisk et offer for sine egne intriger som 
Kirsten giftekniv. Det er ikke den første fil-
matisering af romanen, og denne udmær-
ker sig ved et overdådigt setdesign. Hu-
moren skinner klar igennem, men dialo-
gen lider til tider under de medvirkendes 
forsøg på dramatisk sjov med deres replik-
ker. Filmen er skøn at skue, og så må man 
leve med at skulle undvære det vid og den 
elegante ironi, man finder i Jane Austens 
tekst. PÆ

[34] EN HELT ALMINDELIG 
FAMILIE
Danmark 2020
Instr: Malou Reymann Manus: Malou  
Reymann Medvk: Mikkel Boe Føls- 
gaard, Nel Rønholt, Kristian Halken Prem: 
20.2.2020 Længde: 93 min. Udlej: Nor-
disk Film.

Emma, udlej. UIP
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Dette drama om et kønsskifte fokuserer 
ikke på det indre drama hos en hoved-
transperson men på, hvad det gør ved en 
familie, når ægteparret Helle og Thomas 
pludselig bliver Helle og Agnete hver for 
sig. Det er en familiehistorie set gennem 
den 11-årige Emmas øjne. Faderens hor-
monelle selvrealisering er en rystelse, der 
skaber nye brudflader og alliancer i fami-
lien. Den yngste datter føler, at hun har mi-
stet den voksne, som hun kunne dele sin 
fodboldglæde med, mens den ældste (i 
konfirmationsalderen) oplever, at hun nu 
har fået en åndsfælle i kvindelige udtryks-
former. Skildringen af disse diskrete chok-
bølger, som på mange måder handler om 
børns usikkerhed i en skilsmissesituation, 
er i virkeligheden i højere grad end selve 
kønsskiftet filmens kerne og gør den til et 
genkendeligt og gribende hverdagsdra-
ma om, hvordan man som barn og voksen 
skal tackle det, når spillets regler pludselig 
laves om. PÆ

[35] EN HVID, HVID DAG
Island, Danmark, Sverige 2019
Instr: Hlynur Palmason Manus: Hlynur 
Palmason Medvk: Ingvar Sigurdsson, Ida 
Mekkin Hlynsdottir, Hilmir Snær Gudna-
son Prem: 5.12.2019 Længde: 109 min. 
Udlej: Øst for Paradis.

Indledningsvis ser vi en ensom bil køre 
ad snoede kystveje i det tågede islandske 
landskab, så bryder den igennem et auto-
værn og forsvinder ud i intet. Den kvinde-
lige fører omkommer. Hendes efterladte 
ægtefælle, politimanden Ingimundur, vil 
ikke tale om sit tab, sætter sit indre liv på 
stand-by og kaster sig i stedet over et hus-
projekt, mens han knytter stærke bånd til 
barnebarnet Salka. Men under oprydnin-

gen i hustruens efterladenskaber opda-
ger politimanden, at hun har været ham 
utro. Han søger hjælp hos en psykolog, 
men må nøjes med at skype med ham, og 
der bliver gået hårdt til Ingimundur; ”Du 
har ikke selvmedlidenhed nok”, får han 
at vide. Portrættet af den fåmælte en-
kemand, der mærker raseriet tage til, er 
meget overraskende, vedkommende og 
bæredygtigt; man kan kalde filmen for 
en traume-krimi med et fint sammenspil 
mellem kunstnerisk udtryk og engageret 
fortælling. PÆ

[36] EN SPIONS BEKENDELSER
England 2018
Instr: Trevor Nunn Manus: Lindsay Shape-
ro Medvk: Judi Dench, Stephen Campbell 
Moore, Sophie Cookson Prem: 16.5.2019 
Længde: 110 min. Udlej: Scanbox.

Filmen er fortællingen om Joan Smith, 
stemplet i medierne som ”Red Joan”, fil-
mens originaltitel. Hun er videnskabs-
kvinde og et af Cambridge universitets 
kvikke hoveder i en tid (1930erne), hvor 
kvinder står i skyggen af mandeverde-
nen. Hun introduceres til en kreds af rus-
siskorienterede socialister og involveres 
følelsesmæssigt stærkt i den. Vi følger 
hende fra ung studine og hærdet forsker, 
til hun som 87-årig anklages for i årevis at 
have fungeret som KGB spion, altså lands-
forræder. Trods en lidt tung afhørings-og 
flashback-struktur får de to skuespillere 
(Sophie Cookson som den unge og Judi 
Dench som den gamle Joan Smith) gjort 
hende til et menneske i en umenneskelig 
verden, en kvinde, som vil være en del af 
en verden, der forandrer sig. Vil være med 
til at forandre den. PÆ

[37] FISHERMAN’S FRIENDS
England 2019
Instr: Chris Foggin Manus: Piers Ash-
worth, Nick Moorcroft Medvk: Danial 
Mays, James Purefoy, Tuooence Midd-
leton, David Hayman Prem: 15.8.2019 
Længde: 112 min. Udlej: Scanbox.

Det er set før: Amatørkorsangerne, der 
skal så grueligt meget igennem, før de 
vinder den store sangkonkurrence og 
det hele kongerige. Denne gang bygger 
fortællingen på en virkelig hændelse, og 
rammen er musikproduceren Danny (Da-
niel Mays), der vædder med kompetente 
fagfæller om, at han ud af ti á capella-syn-
gende fiskere, komplet med gule waders, 
sydvest og fiskerhumor, mod alle odds og 
pladebranchens konformisme kan skabe 
en musikalsk sensation. Mens hans mu-
sikalske fæller griner af de provinsielle 
wannabe-sangere og hurtigt fortrækker 
til London igen, charmeres bymennesket 
Danny af en af de lokale sild (Tuppence 
Middleton) og generelt af stemningen og 
livsformen i den lille fiskerby i Cornwall, 
og der kommer en del humoristiske sce-
ner ud af mødet mellem storbymanerer 
og lilleby-ægthed. Det er en klassisk feel-
goodfilm, der skriver sig ind i rækken af 
lignende britiske arbejderklassekomedi-
er som Brassed off og The full Monty, hvor 
der ikke er voldsomt meget på spil, men 
hvor skuespillet er gedigent og musikken 
iørefaldende. AJ

[38] FLUGTEN FRA ØSTTYSKLAND
Tyskland 2018
Instr: Michael Bully Herbig Manus: Mi-
chael Bully Herbig, Kit Hopkins, Thilo 
Röscheisen Medvk: Friedrich Mücke, 
Karoline Schuch, David Kross Prem: 

En hvid, hvid dag, udlej. Øst for Paradis
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7.11.2019 Længde: 125 min. Udlej: 
Another World Entertainment.

Det er en elementært spændende film fra 
Jerntæppets tid om to familier i Østtysk-
land (Thüringen), som forsøger at flygte 
til Vesten i en luftballon, som de selv har 
syet i al hemmelighed. Handlingsgangen 
har to klimaks: det første, da det mislyk-
kes for de gennemsympatiske hovedper-
soner at flyve over til Vesten, og det andet, 
da de forsøger igen, og myndighederne i 
mellemtiden har fundet deres første, for-
liste luftballon og nu er meget tæt på at 
pågribe dem. Tyske kritikere har angrebet 
filmen for at præstere en dæmonisering 
af det gamle Øst og dermed forherlige et 
Vesttyskland, som heller ikke findes. Hi-
storien er stærkt medrivende, men unæg-
telig ret entydig. PÆ

[39] GEMINI MAN
Kina, USA 2019
Instr: Ang Lee Manus: David Benioff, Bil-
ly Ray, Darren Lemke Medvk: Will Smith, 
Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Be-
nedict Wong Prem: 10.10.2019 Længde: 
116 min. Udlej: UIP.

Den gode og retskafne lejemorder i Ge-
mini – en hemmelig enhed under Defen-
ce Intelligence Agency -Henry Brogan vil-
le som 51-årig faktisk trække sig tilbage, 
men bliver så pludseligt jaget og forfulgt 
af en masse lejesoldater og en 23-årig 
klon af sig selv. Filmen er optaget i 3D og 
med 120 billeder i sekundet, hvilket gi-
ver en helt opskruet billedhastighed, der 
måske nok egnet sig til hæsblæsende ac-
tionscener og andre ekvilibristiske flugt 
scener, men som er meget trættende at se 
på. Det er desuden næsten umuligt at in-
teressere sig for den 23-årige klon, der er 
opfostret af chefen for Gemini i hans labo-
ratorium og opfostret som en søn, der skal 
være en afløser for den 51-årige Brogan, 
der er for gammel og ved for meget. Klo-
nen skal dræbe ham. Filmen er jo en sci-
fi thriller, men man forstår ikke, hvordan 
den Oscarvindende instruktør Ang Lee 
har lavet en så ligegyldig og uinteressant 
film. Man tænker på filmene Bourne (li-
man fra 2002-2016) og John Woos Face/
Off  (1997)med samme tematik, som er 
langt bedre. LG

[40] GIRL
Belgien, Holland 2018
Instr: Lukas Dhont Manus: Lukas Dhont, 
Angelo Tijssens Medvk: Victor Polster, 
Arich Worthalter, Oliver Bodart Prem: 
4.4.2019 Længde: 105 min. Udlej: Film-
bazar.

“Girl” er en lille næsten beskeden perle af 
en film, der roligt og afdæmpet fortæller 
om pigen Lara, der er født i en drengekrop. 
Hun drømmer om en karriere som ballet-
stjerne, men mest om at være som de an-
dre piger. At høre til i en gruppe. Det er 
en lille, underfundig perle af en film, som 
klart, naturligt og nærværende fortæller 
om en usædvanlig persons liv og følelser. 
Den er et godt eksempel på, at den største 

gennemslagskraft ofte opnås, når der for-
tælles underspillet og med så små armbe-
vægelser som muligt. Ad denne vej giver 
filmen et indblik i et ungt menneskes sam-
menbidte identitetskamp, men samtidig 
er den en universel fortælling om ensom-
hed, afhængighed og mod. PÆ 

[41] GUD VÆRE LOVET
Frankrig, Belgien 2018
Instr: Francois Ozon Manus: Francois 
Ozon Medvk: Melvil Poupaud, Denis Mé-
nochet, Swann Arlaud Prem: 28.11.2019 
Længde: 137 min Udlej: Camera Film.

Auteuren François Ozon har denne gang 
lavet en overraskende ukunstlet film, fyldt 
med glimrende skuespilpræstationer, om 
(endnu) en katolsk pædofili-skandale i 
Lyon. Melvil Poupaud spiller Alexandre, 
misbrugt som barn, der først forsøger at 
få kirken i tale med indignerede breve, 
men som, da han spises af med et tilbud 
om at mødes med præsten bag overgre-
bene, i stedet begynder at opsøge andre 
ofre og kommer i kontakt med barndoms-
vennerne François (Denis Ménochet) og 
Emmanuel (Swann Arlaud). De etablerer 
en lobbyorganisation og en hjemmeside 
til støtte for de mange ofre for den præst, 
som også misbrugte dem, og som stadig 
arbejder med børn. Stilen i Ozons film er 
sober og nærmest dokumentarisk og fil-
men selv i øvrigt hyperaktuel, for ved op-
tagelsernes afslutning verserede den sag, 
filmen bygger på, stadig ved de franske 
domstole, og en del af Ozons ærinde er 
da også at gennemlyse det franske rets-
systems forhold til både ofrene og kirken. 
Ozons vellykkede, men lidt vel lange film 
fik Sølvbjørnen ved Berlinalen. AJ

[42] GØG OG GOKKE
England, Canada, USA 2018

Instr: Jon S, Baird Manus: Jeff Pope Medv: 
Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Hen-
derson, Nina Arianda Prem: 25.4.2019 
Længde: 98 min. Udlej: UIP.

Stan Laurel (1890-1965) og Oliver Hardy 
(1892-1957) med andre ord Gøg og Gok-
ke var titaner i pionertiden for amerikansk 
komik, og John Bairds film om den begyn-
der i 1937. Vi møder dem på settet til ”Way 
Out West”, en kostelig western parodi. 
Begge mænd er bitre og frustrerede, for-
di de ikke selv ejer deres film og synes, at 
produceren underbetaler dem, og de har 
hang til spil og krævende damer. Så sprin-
ger vi til 16 år senere, da parret er blevet 
turnerende anakronismer i England. Først 
for halvtomme sale, men så efter mere PR 
er der fulde huse i London. Der er kriser og 
skrøbeligt helbred, men alt er godt på bå-
den til Irland da parret har fundet hinan-
den. Filmen præsenteres som en latteror-
kan, men er dog snarere en bittersød elegi, 
fantastisk seværdig, charmerende, næn-
som og nostalgisk. Venskabet mellem de 
to er rørende skildret, så man både ler og 
græder. PÆ og LG

[43] HARPIKS
Danmark 2019
Instr: Daniel Borgman Manus: Bo hr. 
Hansen Medvk: Peter Plaugborg, Sofie 
Gråbøl, Vivelill Søgård Prem: 12.12.2019 
Længde: 92 min. Udlej: Nordisk Film. 
 
Teenagepigen Liv lever med sin far og 
mor et isoleret sted ude i skoven. Er det 
ikke dejligt at leve i pagt med naturen? Jo, 
men far Jens har fingeret, at Liv er død i en 
drukneulykke for at forhindre at myndig-
hederne fjernede hende fra familien, for-
di de skønnedes uegnede som forældre. 
Far Jens har tilmed et barndomstraume, 
som gør, at han ikke kan stole på nogen, 
så af kærlighed til Liv holder han hende 

Gud være lovet, udlej. Camera Film
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væk fra den giftige verden. Mor Maria, der 
er gravid og alt for tyk ligger på første sal 
og kan ikke komme ud af sengen. Men Liv 
vil gerne vide, hvad et rigtigt liv er, så hun 
foretager hemmelige nattetogter til ver-
den udenfor.  Lyder det syret, gotisk og 
sært, så er det også det. Naturen spiller en 
hovedrolle i filmen. Den er bjergtagende, 
dragende smuk og vildt levende, men og-
så mørk og farlig, hvor harpiks også kan 
forvandles til rav. Filmen bygger på Anne 
Riels roman Harpiks, og er en undergangs-
fabel om et tabt paradis. Selvfølgelig går 
det galt for den paranoide Jens. Hvordan 
må man selv se. Men det er næsten ikke 
til at bære, selvom filmens naturbilleder 
er smukke og poetisk intense. Det er en 
sær film, der er helt sin egen. En anmelder 
siger, at ”filmen er en gyser om omsorgs-
svigt og sonet skyld, men også om skøn-
hed og kærlighed”. LG    

[44] HONEY BOY
USA 2019
Instr: Alma Har’el Manus: Shia LaBeuf 
Medvk: Shia LaBeuf, Lucas Hedges, Noah 
Jupe, FKA Twigs Prem: 19.12.2019 Læng-
de: 94 min. Udlej: SF Studios.

Som en del af et terapiprojekt efter en dra-
matisk DUI-bilulykke blev Hollywoods no-
toriske wildcard Shia LaBeouf beordret til 
at skrive om de personlige traumer, som 
tidligt gjorde ham arbejdsløs og til filmby-
ens enfant terrible. Det er i Alma Har’els re-
gi blevet til en ganske vellykket film om et 
turbulent far-sønforhold, en parafrase på 
LaBeoufs egen dysfunktionelle opvækst. 
Faderen James (Shia LaBeouf), en falleret 
rodeoklovn og alkoholiker, mangler ba-
sale færdigheder som forælder, og tid-
ligt må sønnen Otis (Noah Jupe) forsørge 
både sig selv og den fordrukne og hårdt-
slående fader som barneskuespiller. Der 
klippes mellem barndommen og tiden i 
terapiforløbet, hvor den nu 22- årige Otis 
(Lucas Hedges) skal sætte ord på årsagen 
til sit eget misbrug af sprut og galar. Det 
er filmens og LaBeoufs manus’ fortjeneste, 
at faderen aldrig dæmoniseres, men næn-
somt portrætteres som et menneske i si-
ne drifters vold. Og det er formodentligt 
Har’els fortjeneste, at filmen ikke bliver for 
navlebeskuende eller selvmedlidende, 
selvom den jo altså også diskulperer den 
voksne LaBeouf.  AJ

[45] HONNINGLAND
Nordmakedonien 2019
Instr: Tamara Kotevska, Ljubomir Stefa-
nov Manus: Tamara Kotevska, Ljubomir 
Stefanov Medvk: Haditze Muratova, 
Nazife Muratova, Hussein Sam Prem: 
21.11.2019 Længde: 87 min. Udlej: Mi-
racle Film.

Filmen udspiller sig i en ufremkommelig 
egn i Nordmakedonien. Her bor Haditze 
med sin svækkede halvblinde mor i en for-
ladt landsby og lever af sine bistader, hvis 
honning hun sælger i den nærmeste by. 
Men en dag flytter en nomadefamilie ind 
ved siden af med larmende maskiner, ure-
gerlige unger og horder af kreaturer, og 

hendes fredfyldte paradis forandres afgø-
rende og uigenkaldeligt. Historien fortæl-
les primært gennem billederne og perso-
nernes kropssprog og er en visuel argu-
mentation for, at vi som mennesker blot er 
en art blandt flere og afhængige af de vil-
kår, der omgiver os. Filmen er egentlig at 
betegne som dokumentar, men den rum-
mer i sin fortællestruktur og dramaturgi 
også et konfliktstof, der understøtter den 
fremadskridende handling. Det er en po-
etisk film med stor autencitet og man kan 
slet ikke slippe den bagefter. LG

[46] HOTEL MUMBAI
Australien, USA, Indien 2018
Instr: Anthony Maras Manus: John Col-
lee, Anthony Maras Medvk: Dev Patel, 
Arnie Hammer, Tilda Cobham-Hervey. 
Prem: 6.6.2019 Længde: 123 min. Udlej: 
Sandrew Metronome.

I november 2008 angreb islamistiske ter-
rorister forskellige turistmål i millionbyen 
Mumbai, heriblandt luksushotellet The 
Taj Mahal Palace Hotel, og filmen er en 
dramadokumentarisk og nervepirrende 
genfortælling af gæsters og personales 
mareridtsagtige kamp for at overleve. I 
indledningen ankommer de ti terrorister 
til Mumbai, mens deres leder over telefo-
nen lover dem guld og paradis for udført 
dåd. Resten af filmen er skiftevis en hyl-
dest til hotellets personale, som sætter 
gæsternes vel over deres egne liv, og en 
grum skildring af terroristernes tre dage 
lange rædselsregime; til alt held forfalder 
filmen ikke til at blive en unuanceret for-
tælling om de gode mod de onde, da det 
gøres tydeligt, at terroristerne mest er sva-
ge sjæle manipuleret af fanatikere. Den er 
et monument over en tragisk hændelse, 
men spørgsmålet er om den samtidig til-
byder den forløsning, som vel må siges at 
udgøre en del af genrens eksistensberet-
tigelse. PÆ

[47] HUSTLERS
USA 2019
Instr: Lorene Scafaria Manus: Lorene Sca-
faria Medvk: Jennifer Lopez, Constan-
ce Wu, Keke Palmer, Lili Reinhart Prem: 
24.10.2019 Længde: 110 min. Udlej: SF 
Studios.

En hustler er en person, der med ufine 
midler narrer andre. Er filmen her en kri-
mi-komedie eller hvad? Først møder vi 
den erfarne stjernestripper Ramona og 
den nye asiatiske pige Destiny i New Yor-
ker stripper klubben. Året er 2007 og det 
går ufatteligt godt. Wall Street mændene 
kaster om sig med penge, og pigerne le-
ver i sus og dus med glamourøst tøj og 
designertasker. I 2008 kommer finanskri-
sen, og kunderne bliver væk. Pigerne ta-
ger nu sagen i egen hånd og bliver hust-
lers. De bedøver kunderne og tager de-
res penge. Nu er de dem, der har magten. 
Filmen bygger på en virkelig historie fra 
2015 i New York Magazine skrevet af jour-
nalisten Jessica Pressler. Filmen deler van-
dene hos anmelderne. Nogle ser filmen 
som reel amerikansk samfundskritik med 

præsentation af en grådig overklasse og 
en underklasse af kvinder, der dårligt har 
til dagen og vejen. Andre ser venskabet 
mellem kvinderne som det væsentlige. 
Men mændene, som før udnyttede kvin-
derne, får løn som forskyldt. Budskabet 
er vel, at enten er man hustler eller også 
bliver man hustlet. LG

[48] I KRIG
Frankrig 2018
Instr: Stéphane Brizé Manus: Stéphane 
Brizé, Olivier Gorce Medvk: Vincent Lin-
don, Mélanie Rover, Jacques Borderie 
Prem: 11.7.2019 Længde: 113 min. Ud-
lej: Øst for Paradis.

En tyskejet virksomhed lukker sin fabrik i 
det sydvestlige Frankrig. 1100 arbejdere 
står uden job, og lukningen er en katastro-
fe for regionen; produktionen skal flyttes 
til Rumænien, hvor lønningerne er me-
get lavere. Ingen af konfliktens parter gi-
ver sig. Der er blokader, forhandlinger, kri-
semøder, indædt kamp. Arbejdernes tals-
mand Amédéo skildres langt hen i filmen 
kun som talsmand, ilter og utrættelig, og 
først da ledelsen tilbyder en forholdsvis 
rimelig fratrædelsesaftale, som en be-
tragtelig del af arbejderne tager imod, og 
Amédéos tilhængerskare skrumper ind, 
giver filmen os et indtryk af ham som men-
neske, hans stille og beskedne liv, og den 
drastiske aktion, som filmen ender med, 
er blevet kaldt urealistisk og sensationa-
listisk. Men den kan også ses som en stolt 
krigers sidste handling. PÆ

[49] I MORGEN DANSER VI
Georgien, Sverige, Frankrig 2019
Instr: Levan Akin Manus: Levan Akin 
Medvk: Levan Gelbakhiani, Bachi Valis-
hvili, Ana Javakishvili Prem: 21.11.2019 
Længde: 113 min. Udlej: Reel Pictures.

Der er tale om en smuk film om homosek-
suel kærlighed og de trange vilkår den har 
i et dansekompagni i Georgiens hoved-
stad Tbilisi. Filmens hovedperson er den 
unge Merab. Han har siden sin barndom 
danset med håb om at gøre karriere og 
blive optaget i Georgiens nationale bal-
let, som der har været tradition for i fami-
lien. Han har en fast kvindelig dansepart-
ner, som han både er ven og begyndende 
kæreste med. Da den unge mandlige til-
flytter Irakli kommer til, opstår der både 
en konkurrence, men også en tiltrækning 
af en art, som vi fra starten af får at vide 
er uønsket og stærkt fordømt blandt dan-
serne, men som Merab ikke kan modstå.
Filmen folder miljøet u i mange forskellig-
artede scener fra hjemmet, danseskolen 
og de unges fritidsliv. Det er på en gang 
et normalt og genkendeligt og dog frem-
medartet ungdomsliv, Merab lever. Også 
den spirende homoseksuelle kærlighed, 
der åbenbart kommer bag på vores ho-
vedperson, tager tid at skildre, så filmen 
kan godt føles lidt langtrukken. Men det 
er en smuk film, og i Merabs slutdans for-
står vi, at den handler om at turde gøre 
op med de traditionelle normer, der kan 
holde unge fanget. PB
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[50] I TRYGGE HÆNDER
Frankrig, Belgien 2019
Instr: Jeanne Herry Manus: Jeanne Her-
ry Medvk: Sandrine Kiberlain, Gilles Le-
louche, Èlodie Bouchez Prem: 12.9.2019 
Længde: 110 min. Udlej: Another World 
Entertainment.

En ung enlig studine ankommer til føde-
gangen på et hospital i Brest, hvor hun 
føder en søn, som hun ikke vil have. Per-
sonalet kalder ham Theo, og så skal han 
bortadopteres. Klar til adoption er Alice, 
der i 10 år har ønsket at adoptere. Hun 
er fraskilt, men nu giver en ny lov en-
lige ret til at adoptere. Men det er ikke 
så enkelt, så selvom Alice er egnet som 
adoptivmor, så er der 2 måneders fortry-
delsesret for den biologiske mor. I disse 
2 måneder skal Theo være i en plejefa-
milie. Er denne film så et socialrealistisk 
dokudrama a la Ken Loach? Nej det er et 
intelligent og rørende kammerspil, hvor 
vi møder de mange sympatiske og om-
sorgsfulde mennesker, der er involveret 
i adoptionsprocessen. Det er også en en-
semblefilm, og alle spiller overbevisende 
og stærkt. Vi lærer de forskellige karak-
terer at kende og kommer til at holde af 
dem og lille Theo. Det er en rolig, huma-
nistisk og optimistisk fortælling, og vi har 
brug for sådan en film.  LG

[51] JAGTSÆSON
Danmark 2019
Instr: Tilde Harkamp Manus: Claudia Bo-
derke, Lars Mering Medvk: Mille Dine-
sen, Lærke Winther, Stephania Potalivo, 

Lars Ranthe Prem: 3.10.2019 Længde: 
92 min. Udlej: Nordisk Film.

Vi møder tre kvinder Eva, Marlene og Bella, 
hvoraf de første to er i midtvejskrise. Eva, 
fordi hendes mand har forladt hende for 
den unge, smarte og perfekte Bella, og 
Marlene, som ellers er lykkelig gift, men 
er blevet forelsket i Peter, far til en pige i 
datterens klasse. Bella, som kan klare alt, 
siger til Eva og Marlene, at problemerne 
blot ”skal knaldes væk”, og derfor tager de 
tre kvinder på wellness weekend i nærhe-
den af den fasanjagt, som Peter skal del-
tage i. Filmen er jo en komedie, og den skal 
altså være morsom og fyldt med humor, 
men det er den overhovedet ikke. Filmen 
er fyldt med tåkrummende pinlige situa-
tioner og episoder, og talløse fortærske-
de klicher står i kø. Det er en Klassefesten 
for kvinder. Som kvinde kan man blive de-
primeret over det småborgerlige og tom-
hjernede kvindesyn, der vises i filmen. Vi er 
i damebladsverden, og der er der, ligesom 
med de popcorn man putter i munden un-
der filmen, slet ingen næring. LG

[52] JO JO RABBIT
USA, New Zealand, Tjekkiet 2019
Instr: Taika Waititi Manus: Taika Waiti-
ti Medvk: Roman Griffin Davis, Scarlet 
Johansson, Thomasin McKenzie Prem: 
16.1.2020 Længde: 108 min. Udlej: Dis-
ney.

Den 10-årlige Johannes, der bor sammen 
med sin mor i en lille tysk by under 2. Ver-
denskrig, er blevet optaget i Hitlerjugend, 
men da han ikke som påbudt kan få sig 

selv til at kvæle en kanin, får han øgenav-
net Jo Jo Rabbit af de andre i korpset. Hel-
digvis har han en hemmelig, usynlig fan-
tasi- ven: selveste Adolf Hitler, der formår 
at banke lidt selvtillid ind i drengen. Og så 
er det, at han opdager, at hans mor gem-
mer en 17-årig jødisk pige i et hemmeligt 
rum. Først er han chokeret og frastødt, 
men da han ikke kan få sine fordomme 
om jøder til at gå op med den virkelige 
person, han konfronteres med, må han 
revidere sin nazistiske barnetro, og der 
sker et mærkbart skifte i filmens tone, da 
situationens alvor går op for drengen. På 
denne måde bliver det en både vedkom-
mende og gribende dannelsesfortælling, 
som dog er blevet mødt med meget for-
skellige publikumsreaktioner. PÆ

[53] JOKER
USA 2019
Instr: Todd Phillips Manus: Todd Phillips, 
Scott Silver Medvk: Joaquin Phoenix, Za-
zie Beetz, Robert de Niro Prem: 3.10.2019 
Længde: 122 min. Udlej: SF Studios Kan 
kun bookes til d. 2.10.2020.

Todd Phillips (’Hangover’-trilogien) lader 
Joaquin Phoenix spille det psykisk syge 
og socialt kejtede pillevrag og mobbeof-
fer Arthur Fleck, der bor alene med sin mor 
og arbejder professionelt som fest-klovn, 
men drømmer om at bliver stand-up-ko-
miker, inspireret af sit idol Murray Frank-
lin (Robert De Niro). Moderen, helt afhæn-
gig af Arthur, drømmer også, men mest 
om den rige, fascistoide borgmesterkan-
didat Thomas Wayne (Brett Cullen). Ar-
thur er hjerneskadet, blev misbrugt som 

I trygge hænder, udlej. Another World Entertainment
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barn, har tvangstanker og ingen succes 
hos kvinderne endsige i arbejdslivet som 
klovn respektivt standup-wannabe, hvor 
hans uforståelige jokes mødes med latter-
liggørelse. Efter et overfald, hvor tre yup-
pier brutalt tæver ham, og en efterfølgen-
de fyring fra det lurvede agentur, der har 
sikret ham engagementer nok til lige at 
holde snuden oven vande økonomisk, 
anskaffer Arthur en pistol, smider piller-
ne væk og lader sin misogyni få frit spil. 
Samtidigt nedgør moderens idol Wayne 
offentligt samfundets ringest stillede som 
klovne og udløser et voldeligt socialt op-
rør i Gotham City af folk, iført klovneko-
stumer som gule veste. Normalt er Bat-
man-figuren Jokeren en højtbegavet su-
perskurk, der forpester livet for pæne folk, 
men i Phillips’ version er det det umenne-
skelige system, uligheden i samfundet og 
den postulerede normalitet, der skaber 
det had og den vrede, der driver den af-
stumpede undermåler Joker. Filmen rum-
mer et utal af referencer til en lang række 
filmklassikere, så der er rigeligt at muntre 
sig med for cineasten, og så er der natur-
ligvis Phoenix’s Oscar-udgave af den yn-
kelige og fascinerende skræmmende ti-
telfigur. AJ

[54] JUDY
England 2019
Instr: Rupert Goold Manus: Tom Edge 
Medvk: Renée Zellweger, Jessie Buckley, 
Finn Wittrock Prem: 24.10.2019 Længde: 
118 min. Udlej: Scanbox.

Renée Zellweger har titelrollen som le-
genden og bøsseikonet Judy Garland i 
Rupert Goolds biopic, der tager afsæt i 

den aldrende, psykisk skrøbelige stjernes 
nedtur, hvor lavt selvværd, notorisk pille- 
og alkoholmisbrug og deraf følgende util-
regnelighed havde ødelagt hendes mu-
lighed for at få engagementer i USA. For-
muen var spist og Garland henvist til at 
opgive drømmen om at skabe et hjem for 
sine døtre overthere. Filmen lader os føl-
ge Judy under den sidste turné i England, 
hvor hun oplever en kortvarig succes på 
scenen og i privatlivet, og viser os i små, 
uhyggelige glimt fra tiden som pacet, pil-
leslugende barnestjerne hos MGM årsa-
gen til misbruget, depressionerne, spise-
forstyrrelserne og skandalerne, både i pri-
vatlivet med de mange ægtemænd og i 
karrieren med de regelmæssige sammen-
stød med publikum, når hun ikke levede 
op til myten. Der føjes dog intet nyt til bil-
ledet af den udbrændte stjerne, så filmen 
skal ses på grund af Zellwegers engage-
rede portræt i hovedrollen, hvor hun in-
karnerer Judy Garland komplet med tics 
og talemåde og endda synger alle sange 
selv i en Oscarværdig og til tider ganske 
rørende præstation. AJ

[55] JUST MERCY
USA 2019
Instr: Destin Daniel Cretton Manus: De-
stin Daniel Cretton, Andrew Lanham 
Medvk: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, 
Brie Larson, Rob Morgan Prem: 23.1.2020 
Længde:  136 min Udlej: SF Studios. Kan 
kun bookes til d. 22.1.2021.

Bryan Stevenson er en ung afroameri-
kansk Harvard-uddannet idealistisk advo-
kat, som i 1987 tager til Alabama, hvor han 
via sin organisation Equal Justice Initiative 

yder bistand til uretfærdigt dømte på døds-
gangen. I filmen følger vi hans kamp for at 
få omstødt Walter McMillians dødsdom for 
mordet på en 18-årig hvid kvinde. Han blev 
i sin tid dødsdømt af en helt hvid jury. Ste-
venson får trevlet sagen op, og det viser sig, 
at vidner så McMillian i færd med at samle 
penge ind til sin kirke langt fra gerningsste-
det, da hun blev myrdet. Filmens titel be-
tyder Retfærdig nåde, og det er netop ker-
nen i denne film, som en anmelder ser som 
en stjernespækket true-crime historie, der i 
sin søgen efter sandhed og retfærdighed er 
nærmest en bøn eller en salme. Den er byg-
get på Stevensons erindringsbog af samme 
navn og er en noget lang Hollywood inspi-
reret film, som fortæller en væsentlig hi-
storie om racisme i det amerikanske retssy-
stem. Men der er ingen tvivl om, at USA og 
resten af verden har brug for at blive mindet 
om, at der stadig er brug for kamp for ret-
færdighed. LG

[56] KNIVES OUT  
– VAR DET MORD?
USA 2019
Instr: Rian Johnson Manus: Rian Johnson 
Medvk: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de 
Armas Prem: 5.12.2019 Længde: 130 
min. Udlej: Nordisk Film.

Den stenrige krimiforfatter Harlan Throm-
bey fejrer sin 85 års fødselsdag i et skum-
melt hus i en mindre skov et dyrt sted i 
USA. Morgenen efter bliver han fundet 
død med halsen skåret over. Meget tyder 
på, at det var selvmord, men alle familie-
medlemmerne har det til fælles, at de er af-
hængige af den formue, Harlan har skabt 
gennem sit forfatterskab. Alle har de altså 

Judy, udlej. Scanbox
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et motiv til at ønske ham død, og det gi-
ver således anledning til den klassiske, vel-
komponerede klichéparade kendt fra kri-
migenren med lange forhør, ledet af po-
litiefterforskerne, mens privatdetektiven 
(Daniel Craig) lytter og griber ind de afgø-
rende steder. Desværre er filmen længere, 
end historien kan bære, bl.a. fordi filmen 
synes at være i tvivl, om den skal være en 
parodi eller en pastiche. PÆ

[57] KOKO-DI KOKO-DA
Sverige, Danmark 2019 
Instr: Johannes Nyholm Manus: Johan-
nes Nyholm Medvk: Peter Belli, Leif Ed-
lund, Ylva Gallon Prem: 26.9.2019 Læng-
de: 86 min. Udlej: Øst for Paradis.

Johannes Nyholms svensk/danske drama 
’Koko-di Koko-da’ handler om Elin (Elin 
Gallon) og Tobias (Leif Edlund), der mister 
deres lille datter, hvorefter deres liv lam-
mes af sorg, indtil de beslutter sig for en 
terapeutisk telttur langt inde i de svenske 
skove. Men her huserer tre foruroligen-
de og morderiske skikkelser, anført af en 
hvidklædt dandy (Peter Belli), der til toner-
ne af en gammel børnesang (deraf titlen) 
overfalder de to, som ydermere tvinges 
til mareridtsagtigt at genopleve overfal-
det med få variationer flere gange. Gæl-
den til David Lynch er tydelig, når Nyholm 
blander det magiske, fantasifulde og fan-
tastiske med sort humor og klaustrofobi-
ske gys i dette måske ikke helt vellykkede, 
men hele tiden interessante allegoriske 
filmeksperiment, som forsøger at beskri-
ve det, der netop ikke lader sig beskrive i et 
lineært narrativt forløb – den uforståelige 
og lammende sorg og bearbejdelsen af et 
uopretteligt tab. AJ

[58] KOLLISION
Danmark 2019
Instr: Medhi Avaz Manus: Milad Avaz 
Medvk: Nikolaj Lie Kaas, Cecilie Sten-
spil, Karla Avaz, Henning Jensen, Nicolas 
Bro, Sebastian Jessen Prem: 31.10.2019 
Længde: 112 min. Udlej: Nordisk Film.

Man forventer noget af brødrene Avaz ef-
ter den fine film Mens vi lever fra 2017, 
som var stilsikker og helstøbt, med en 
rammende miljøskildring og en griben-
de historie. I Kollision møder vi en familie 
i opløsning. Leo er ingeniør og nu direk-
tør efter at han har giftet sig ind i en rig 
erhvervslivsfamilie, som har tjent mange 
penge på olie. Gustav er parrets søn på 
17 år, der skal fejres, da han har bestået 
en fin eksamen på CBS. Far Leo kan ikke 
være til stede, da der opstår problemer 
på boreplatformen. Alt går efterhånden 
galt i familien. Hvad skal ikke røbes her. 
Det må man selv se. Men den ene ulyk-
ke efter den anden kommer væltende. 
Der er utroskab, skilsmisse, PTSD psyko-
se, kidnapning og skud for blot at næv-
ne nogle. Der er store følelser involveret, 
men selvom filmens genre er et familie-
melodrama, så formår man faktisk aldrig 
at fatte sympati for karaktererne. Der sker 
for meget for hurtigt. Filmen vil for meget 
på samme tid, og man står af. LG

[59] KRUDTTØNDEN
Danmark 2020
Instr: Ole Christian Madsen Manus: 
Ole Christian Madsen, Lars K. Andersen 
Medvk: Nikolaj Coster-Walday, Lars Bryg-
man, Albert Arthur Amiryan, Jakob Ofte-
bro, Sonja Richter Prem: 5.3.2020 Læng-
de: 106 min. Udlej: SF Studios.

Den 14. februar 2015 skød og dræbte den 
22-årige Omar el-Hussein to mænd i Kø-
benhavn, en ved kulturhuset Krudttøn-
den på Østerbro, en anden ved Synago-
gen i Krystalgade. Filminstruktør og ma-
nuskriptforfatter til denne film har sat sig 
for at skabe et præcist billede af, hvordan 
landet lå, og hvordan byen så ud, da skud-
dene faldt. Det har givet en sober og takt-
fuld film om to mænd, der blev dræbte 
midt i livet, om et Danmark som mistede 
sin uskyld. Skiftet mellem lange talesce-
ner og korte sekvenser, mellem selskaber 
i middelklassehjem og overvågningsbil-
leder af Paralleldanmark, skaber filmisk 
fremdrift og virkningsfulde personpor-
trætter. Nogle vil kritisere filmen for ikke 
at dæmonisere Omar el-Hussein nok. Men 
ved ikke at forklare hans handlinger fjer-
ner filmen netop enhver mulighed for til-
givelse. Det er en på en gang respektfuld 
og rasende film. PÆ

[60] KVINDEN, DER GLEMTE SIN 
FORTID
Polen, Tjekkiet, Sverige 2018
Instr: Agnieszka Smoczynska Manus: Ga-
briela Muskala Medvk: Gabriela Muskala, 
Lukasz Simlat, Malgorzata Buczkowska 
Prem: 13.6.2019 Længde: 102 min. Ud-
lej: Aother World Entertainment.

Denne polske film er et studie i moder-
skab, kønsroller og familiestrukturer. En 
kvinde kravler fra jernbaneskinnerne op 
på perronen. Hun er pænt klædt, men for-
virret. Hun er ramt af dissociativ fugue, en 
lidelse, hvor man gør ting uden at kunne 
huske dem. Familien genfinder hende i et 
TV program a la Sporløs; hun har far, æg-
temand og søn, som henter hende hjem. 
Men hun ved ikke, hvem hun var, og de ved 
ikke, hvem hun nu er; det er tydeligt, at in-
gen er glade. Dramaet bliver derfor mere 
interessant end gribende, og udfordrin-
gen for tilskueren bliver altså, at kvindens 
ligegyldighed langsomt er på nippet til at 
forplante sig til filmoplevelsen. For det er 
svært at engagere sig i en, som ikke findes. 
Men det er samtidig pirrende. PÆ

[61] KØD OG BLOD
Danmark 2020
Instr: Jeanette Nordahl Manus: Ingeborg 
Topsøe Medvk: Sidse Babett Knudsen, 
Sandra Guldberg Kampp, Elliott Crosset 
Hove, Joachim Fjelstrup Prem: 12.3.2020 
Længde: 90 min. Udlej: Scanbox.

Hovedpersonen, den 17-årige Idas mor 
omkommer i påvirket tilstand i en bil-
ulykke. Ida anbringes hos sin moster, der 
bor et sted i provinsen sammen med sine 
voksne sønner og er en kriminel matri-
ark, der holder familien tæt til sig og sty-

rer den. Dagene bruger drengene til at 
køre rundt til ”kunderne” for at inddrive 
gæld, og om natten drikker de sig fra sans 
og samling, Spørgsmålet er, om Ida er vil-
jestærk nok til at bryde med den frygt, 
som familieklanen spreder om sig, eller 
om hendes behov for at høre til er så stort, 
at hun vil lade sig piske på plads af den. 
I danske film bliver smågangstere ofte 
fremstillet karikeret og humoristisk. Ikke 
sådan her. Den negative sociale arv hviler 
tungt over filmen, som er rå, ubærlig og 
umisforståelig. Instruktøren respekterer 
sit publikum og fortæller med et økono-
misk filmsprog, hvor hver lille detalje bi-
drager til et sitrende psykologisk portræt 
af dysfunktion. Og Sidste Babett Knud-
sen imponerer som den farlige mor, der 
har dresseret sin familie til at følge hen-
des mindste vink. PÆ

[62] LAD MIG FALDE
Island, Tyskland, Finland 2018
Instr: Baldvin Zophoniasson Manus: Bir-
gir Örn Steinarsson, Baldvin Zophonias-
son Medvk: Elin Sif Halldorsdottir, Eyrun 
Björk Jakosdottir, Lara Johanna Jonsdottir 
Prem: 9.1.2020 Længde: 132 min. Udlej: 
Another World Entertainment. 

Det 15-årige middelklassebarn Megneas 
(Elín Sif Halldórsdóttir) liv forandres, da 
hun forelsker sig vildt i den karismatiske 
Stella (Eyrún Björk Jakobsdóttir) og træk-
kes ind i en verden af fester og stoffer. Mens 
de to piger nærmer sig hinanden, overta-
ger stofferne og de mænd, der udnytter 
deres stigende afhængighed, deres liv, 
indtil de må skilles på grund af et grimt 
svigt. Tolv år senere mødes de to kvinder 
igen, Megnea nu ubønhørligt forsumpet 
i stoftågerne og prostitutionen, Stella på 
vej til rehabilitation. Det bliver et møde, 
der får uoverskuelige konsekvenser både 
for dem selv og alle andre implicerede. 
Den kras realistiske fremstilling af Megne-
as nådesløse forfald kan vække mindelser 
om Christiane F, og det er formodentligt 
også her, at den islandske instruktør Bald-
vin Zophoniasson har hentet inspiration. 
Desværre er filmen meget lang (132 min.) 
og plottet så løst komponeret, at det ef-
terlader beskueren med en række spørgs-
mål. Det er ikke helt heldigt for en ellers 
meget velspillet film, som gerne vil være 
moralsk opbyggelig. AJ

[63] LAZARRO DEN LYKKELIGE
Italien, Schweiz, Frankrig, Tyskland 2018
Instr: Alice Rohrwacher Manus: Alice 
Rohrwascher Medvk: Adriano Tardiolo, 
Agnese Graziani, Alba Rohrwacher Prem: 
2.5.2019 Længde: 125 min. Udlej: Came-
ra Film.

Det er sommer, og bønderne arbejder 
hårdt i tobaksmarkerne for La Marche-
sa, som både foragter og udnytter dem. 
Blandt disse er den uskyldige nærmest 
dåreagtige Lazzaro, der uselvisk hjælper 
alle og aldrig tror på det onde i verden. 
Det er en film med helt sin egen stil: det er 
magisk realisme og skarp samfundskritik, 
som med bibelske henvisninger fortæl-
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ler historien om det ultimativt gode men-
neske, som aldrig vil dø. Vi oplever Lazza-
ros venskab med La Marchesas onde og 
beregnende søn Tancredi, som han føler 
sig totalt forpligtet overfor. Man skal ikke 
spørge hvor, hvornår, hvordan og hvorfor 
i denne film, men opleve den som en po-
etisk fortælling og samtidig en stor visuel 
oplevelse. LG og PÆ

[64] LE MANS 66
USA, Frankrig 2019
Instr: James Mangold Manus: Jez But-
terworth, John Henry Butterworth, Jason 
Keller Medvk: Matt Damon, Christian Ba-
le, Caitriona Balfe, Jon Bernthal, Tracy Letts 
Prem: 14.11.2019 Længde: 152 min. Ud-
lej: Disney.

Filmens originaltitel er Ford V Ferrari, og 
den rammer plet. Filmen er baseret på den 
virkelige historie om, hvordan Ford i be-
gyndelsen af 1960erne udviklede den iko-
niske racerbil GT 40 for at kunne slå kon-
kurrenten Ferrari, der hidtil havde været 
uovervindelig, i 24-timers løbet Le Mans. 
Vi møder den tidligere racerkører Caroll 
Shelby, der ikke længere kan køre, men 
som nu vil udvikle og designe bilen. Han 
hyrer den mesterlige britiske racerkører 
Ken Miles til at være med på projektet. 
De har en fælles passion: at køre så hur-
tigt som muligt i det helt optimale køretøj. 
De er ambitiøse, modige og de går efter 
prestige og penge. Men sammen er de et 
fantastisk makkerpar. De spilles helt frem-
ragende af henholdsvis Matt Damon og 
Christian Bale. De skal ved hjælp af deres 
ekspertise, ambition, viden, vovemod og 
instinkt sikre Ford sejren. Der er megen 
motorlarm i filmen, jan man kan næsten 
lugte benzinen i biografen.  Man er virke-
lig godt underholdt, for det er ikke kun en 

film om hurtige biler og modige mænd –  
filmen har flere lag, der gør den til en stor 
oplevelse, også selvom man ikke er til hur-
tige biler. LG

[65] LES MISÉRABLES
Frankrig 2019
Instr: Ladj Ly Manus: Ladj Ly, Giorda-
no Gederlini Medvk: Damien Bonnard, 
Alexis Manenti, Djibril Zonga Prem: 
2.1.2020 Længde: 102 min. Udlej: Film-
bazar.

Det er en stærkt foruroligende og ilde-
varslende film om forholdene i den pari-
siske forstad Montfermeil. Her er trøstes-
løse boligblokke beboet af indvandrere 
fra landets tidligere arabiske og afrikan-
ske kolonier. Politiet prøver at opretholde 
bare en nogenlunde standard af lovlydig-
hed, men gør det på en brutal og ødelæg-
gende måde. Det er alles kamp imod alle. 
Børnene forberedes på det; skolegang sy-
nes ikke obligatorisk, og børnenes hoved-
beskæftigelse er at være lønnede vagt-
poster for narkohandlerne. Handlingen 
begynder med, at en nyankommen po-
litimand skal indgå i en enhed, som skal 
patruljere i gaderne for at holde øje med 
kriminaliteten. Men det udvikler sig til 
skrækkelige voldshandlinger efter, at de 
tre politifolk har begået en grim fejl. Fil-
men er spændende, men næsten uden 
håb, nærmest et nødråb. PÆ

[66] LONG SHOT
USA 2019
Instr: Jonathan Levine Manus: Dan Ster-
ling, Liz Hannah Medvk: Seth Rogen, 
Charlize Theron, Alexander Skarsgaard og 
O’Shea Jackson Jr. Prem: 2.5.2019 Læng-
de: 125 min. Udlej: Nordisk Film. 

Udtrykket Long Shot kan om en handling 
betyde, at der er stor risiko ved at forsø-
ge det, men …. det kan også bruges om 
en person, der gerne vil vinde, men sand-
synligvis ikke gør det. Det er nyttigt at vi-
de, når man ser denne film. Den er nemlig 
markedsført som en romantisk komedie. 
Det er den da også, for der er en romance 
mellem den smukke præsidentkandidat 
Charlotte og den hashrygende arbejds-
løse flippede journalist Fred. Den virker 
nu heller ikke særlig overbevisende, men 
det gør til gengæld deres spil sammen, 
fordi Charlotte spilles af Charlize Theron 
og Fred af Seth Rogen, hvis kemi er helt 
overbevisende. Filmen er i virkeligheden 
en bundsjofel satire over amerikansk po-
litik. Der er masser af uventede episoder 
med sjofle vittigheder og referencer til 
amerikansk populærkultur. Hvis man er 
til den slags politisk satire og kan glem-
me den romantiske historie og vil grine af 
platheder, så er denne film lige noget. Nu 
er man altså advaret. LG

[67] LØFTE VED DAGGRY
Frankrig, Belgien 2017
Instr: Eric Barbier Manus: Eric Barbie rog 
Marie Eynard Medvk: Pierre Nancy, Char-
lotte Gainsbourg, Didier Bounbon Læng-
de: 131 min. Prem: 7.3.2019 Udlej: Mira-
cle Film.

Den – desværre – mig ukendte forfatter  
Romain Gary’s selvbiografiske roman 
”Morgenrødens løfte” er blevet filmati-
seret af Eric Barbier, (hvis tidligere film vi 
også kun mig bekendt ikke før har haft 
mulighed for at se i Danmark), og det 
er der kommet en meget underholden-
de ”bio-pic” ud af. Romain er født aller-
sidst i zarens Rusland og vokser op som 
alenebarn med sin mor i mellemkrigsti-
den, først under ret barske forhold i Vilni-
us, derefter i et mere blomstrende Nice. 
Begge steder er opdragelsen præget af 
moderens store ambitioner på barnets 
vegne. Under 2. verdenskrig deltager 
han som flyver i de frie franske styrkers 
luftvåben, og dekoreres for sit mod. Men 
filmen handler næsten mere om hans 
fantastiske og altdominerende mor, der 
synes i stand til at klare sig under alle for-
hold og med sin grænseløse kærlighed 
og storhedsdrømme på sønnens vegne 
fylder hans liv. Det er der blevet en se-
værdig og charmerende film ud af. På alle 
måder velspillet. Charlotte Gainsbourg, 
som vi kender så godt herhjemme fra Lars 
von Triers film, er fremragende som ”den 
store moder”. Filmen er en oplagt ”mors-
dags-gave”, for den er en hyldest til mo-
derkærligheden. PB

[68] MADE IN BANGLADESH
Frankrig, Bangladesh, Danmark, Portugal 
2019

Instr: Rubaiyat Hossain Manus: Rubaiyat 
Hossain Medvk: Rikita Nandini Shimu, 
Mostafa Monwar, Novera Rahman, Parvin 
Paru, Mayabi Rahman Prem: 28.11.2019 
Længde: 95 min. Udlej: Øst for Paradis.
I filmen fortælles historien om en syerskes Les Misérables, udlej. Filmbazar
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kamp for at starte en fagforening på sin 
fabrik i Bangladesh. Den modige hoved-
person Shimu trodser råd fra sine med-
søstre og fra sin dovne mand og går til et 
fagforeningsmøde. Hun har oplevet lidt af 
hvert på sin arbejdsplads, som alle de an-
dre piger, og en dødsulykke, der rammer 
en af hendes kolleger på en brandfælde 
af en arbejdsplads, slår hovedet på søm-
met. Alene oplysningen, at bare en af de 
T-shirts, hun syr hundreder af hver dag, bli-
ver solgt i udlandet for hvad der svarer til 
hendes månedsløn, skulle nok få det til at 
rykke, skulle man tro. Men det koster hårdt 
slid for Shimu at få sine kolleger med, og 
bagefter venter kampen mod det offent-
lige bureaukrati, der beskytter arbejdsgi-
verne i stedet for at opfylde lovens krav.
Filmen er en socialrealistisk ”kampagne-
film” med et klart og enkelt budskab. Film-
sproget og skuespillet virker ikke særligt 
udviklet. Men man må da håbe, at kvinder 
og arbejdere i de fattige lande, der produ-
cerer Vestens tøj, vil se den. For os i Vesten 
kan den nok virke lidt selvfølgelig og vel-
kendt, især hvis man husker filmen Norma 
Rae fra engang i 70erne, som den minder 
meget om. PB

[69] MARIA STUART  
– DRONNING AF SKOTLAND
England, USA 2018
Instr: Josie Rourke Manus: Beau Willimon  
Medvk: Saoirse Ronan, Margot Robbie og 
Jack Lowden Længde: 124 min. Prem: 
14.3.2019 Udlej: UIP.

Året er 1561, hvor Maria Stuart som 18-årig 
barnløs enke vender hjem til Skotland for 
at overtage tronen. Hendes kusine Eliza-
beth, dronning af England ser hende som 
en trussel mod det engelske hof – altså en 
farlig rival, da Maria også er arving til den 
engelske trone. Maria er katolik, men hof-
fet i England er protestanter. Der er lavet 
mange film om magtspillet mellem de to 
dronninger, også nogle der er klarere og 
bedre f.eks Elizabeth: the Golden Age med 
Samantha Norton som Maria. Denne film 
er fyldt med konflikter lige fra økonomi-
ske, politiske, romantiske og kønspoliti-
ske interessemodsætninger. Men selvom 
billederne er fantastiske og tydeligvis or-
kestreret af en teaterinstruktør, så bliver 
filmen for overambitiøs og krukket, til at 
man bevæges af de to dronningers magt-
kamp. Dog er Saoirse Ronan en interes-
sant Maria. Filmen er på ingen måder hi-
storisk, da de to dronninger aldrig mød-
tes i virkeligheden. En anmelder kalder 
filmen ”et nyfeministisk lærestykke”. Man 
må selv se den for at finde ud af, hvad man 
skal lære. LG

[70] MELLEM LINIERNE 
Frankrig 2018
Instr: Olivier Assayas Manus: Olivier Assa-
yas Medvk: Guillaume Canet, Juliette Bi-
noche, Vicent Macaigne Prem: 22.8.2019 
Længde: 108 min. Udlej: Camera Film.

Et af hovedtemaerne i filmen er den vak-
lende balance mellem tradition og forny-
else, kunstens og litteraturens forvand-

ling i den digitale tidsalder. Handlingen er 
komponeret som en lind strøm af møder 
mellem mennesker, og alle disse samvær 
bobler af ord og meninger. For når hoved-
personerne er sammen og snakker littera-
tur, film, kunst, politik og verden generelt, 
er der ingen grænser for, hvor kloge de er, 
men at forstå sig selv er de knap så gode 
til. Værket drives af et ønske om at forstå 
mennesket og kulturens væsen, og hold-
ningen er medfølende med en stille un-
derstrøm af håb for fremtiden. Vi vil være 
i stand til at komme videre, når vi har er-
kendt den stadige krisetilstand, menne-
skeligt og kulturelt, som er en del af tilvæ-
relsens grundvilkår. Filmen er med rette 
blevet sammenlignet med Woody Allens 
kvikke, dialogfyldte fusion mellem drama 
og komedie. PÆ

[71] MID 90S
USA 2018
Instr: Jonah Hill Manus: Jonah Hill  
Medvk: Sunny Suljie, Katherine Water-
ston, Lucas Hedges Prem: 11.7.2019 
Længde: 85 min. Udlej: Angel Films.

13årige Stevie bor med sin mor og æl-
dre bror Ian I Los Angeles bydelen Palms. 
Mors liv er noget rod og storebror Ian bå-
de mobber og tæsker ham. En dag ser 
han nogle lidt ældre drenge hænge ud i 
en skaterbutik. Han bliver langsomt en del 
af gruppen, får skaternavnet Sunburn og 
bliver accepteret nederst i hierakiet. Tiden 
beskriver en nostalgisk tidslomme i mid-
ten af 90erne. Stevie har brug for skater-
kulturen, ritualerne og hierakiet. Det er en 
film om at være unge både i en bestemt 
tid, et bestemt sted, men samtidig også en 
evig film om det at være ung mellem barn 
og voksen. Det er selvfølgelig en coming 

of age film med alt hvad det indebærer. 
En anmelder kalder filmen vild, gadeklog 
og eksistentialistisk. Den er både billed-
mæssigt og lydmæssigt helt inde i tids-
lommen, men alligevel ikke begrænset til 
den. Man overgiver sig til den sanselige 
og autentiske energi i filmen og dens ka-
rakterer. Den er skuespilleren Jonah Hills 
sikre spillefilmsdebut. LG

[72] MIDSOMMAR
USA 2019
Instr: Ari Aster Manus: Ari Aster Medvk: 
Florence Pugh, Jack Reynor, Vilhelm Blom-
gren Prem: 11.7.2019 Længde: 147 min. 
Udlej: Nordisk Film.

I filmens prolog udsættes den unge ame-
rikanske pige Dani for nogle traumati-
serende tab, og hendes kæreste tager 
hende derfor med på noget, der egent-
lig skulle have været en ren drengetur, 
til midsommerfest i Hälsingland, Sveri-
ge. Det bliver en ret begivenhedsrig tur: 
den gruppe, de besøger, viser sig at være 
afguds-og naturdyrkende særlinge, som 
holder til dybt inde i de svenske skove, 
og de får lov til at overvære og deltage i 
deres ugelange midsommerfejring. Det 
viser sig snart at rumme stadig mere bi-
zarre optrin, som har med liv, død og alt 
det ind i mellem at gøre. I denne hand-
lingsgang er Dani og hendes medbragte 
traume en art krumtap. Man kan opfatte 
filmen som et studie i sorg og kunsten 
at leve videre, når andre dør, et portræt 
af en ung kvinde, som leder efter et sted 
at føle sig hjemme og nogle mennesker, 
der elsker hende for det og den, hun er. 
Man fornemmer hendes smerte og for-
tvivlelse- og efterhånden måske også en 
lettelse og forløsning. PÆ

Mellem linierne, udlej. Camera Film
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[73] MIDWAY
USA, Kina 2019
Instr: Roland Emmerich Manus: Wes 
Tooke Medvk: Ede Skrein, Patrick Wil-
son, Luke Evans, Woody Harrelson Prem: 
7.11.2019 Længde: 138 min. Udlej: UIP.

Midway er en amerikansk øgruppe i Stil-
lehavet, hvor der i juni 1942 udkæmpedes 
et 4 dages langt slag mellem Japanerne 
og Amerikanerne. Øgruppen var strate-
gisk vigtig for Japanerne. Hvis de kunne 
få fodfæste der, så kunne de herfra med 
fly nå mål på den amerikanske vestkyst. 
Japanerne tabte slaget med enorme tab. 
Hvis man tror Midway er en nøgtern, fak-
tuel krigsfilm, er man gået galt i byen. 
Den er nemlig et storladent amerikansk 
helteepos fyldt med patriotiske helte og 
masser af patos. Men der er flotte overbe-
visende og intense flyscener. Den får ikke 
for lidt både på billed- og lydsiden. Det er 
krigsromantik for fuld udblæsning. Det er 
krig som underholdning. Så er man adva-
ret. Hvis det skal være krig på film, så se 
i stedet Clint Eastwoods Letter from Iwo 
Jima fra 2004 set fra Japanernes side eller 
Flags of our Fathers fra 2006. LG

[74] MIT USTYRLIGE HJERTE
Tyskland 2017
Instr: Marc Rothemund Manus: Maggie 
Peren, Andi Rogenhagen Medvk: Elyas 
M´Barek, Philip Noah Schwarz, Nadine 
Wrietz Prem: 31.10.2019 Længde: 104 
min. Udlej: Angel Films.
 
Velhaversønnen Lenny (Elyas M’barek) 
kører sin Audi i læge-farmands svømme-

pøl og får et ultimatum: tag dig sammen 
og tag dig af en purung hjertepatient 
(Phillip Schwarz), eller klar dig selv. I løbet 
af nulkommadut forvandles ansvarsløse 
Lenny til et modent menneske, der får sat 
sit eget overflødige liv i perspektiv af mø-
det med andres handicaps. Lyder det be-
kendt er det måske, fordi filmen skamløst 
låner med arme og ben fra Eric Toledano 
og Olivier Nakaches ’De urørlige’ fra 2011. 
Imidlertid formår Marc Rothemund ikke 
trods gode tilløb hist og pist at genska-
be den franske films charme og vid, dertil 
er ’Mit ustyrlige hjerte’ for klichéfyldt og 
forudsigelig, men filmen var et stort hit i  
Tyskland. AJ

[75] MONOS
Columbia, Argentina, Holland m.fl. 2019
Instr: Alejandro Landes Manus: Alejandro 
Landes, Alexis Dos Santos Medvk: So-
fia Buenaventura, Julian Geraldo, Karen 
Quintero Prem: 6.2.2020 Længde: 102 
min. Udlej: Angel Films.

Filmen handler om en gruppe 14-18-åri-
ge sydamerikanske børnesoldater (mo-
nos betyder aber på spansk). I deres liv er 
de netop der, hvor de let lader sig styre 
af behovet for gruppetilhørsforhold og 
anerkendelse og på den anden side er 
ganske udenfor pædagogisk rækkevid-
de. De tilhører en oprørsgruppe og har 
fået til opgave at bevogte et amerikansk 
gidsel på en bjergtop i Columbia. Der ud-
vikler sig en historie, som minder meget 
om solide klassikere indenfor skildring 
af menneskehedens skyggeside som 
Fluernes Herre og Apocalypse Now. Det 

er en regulært fascinerende oplevelse, 
så længe man er i færd med at opdage, 
hvad det hele går ud på, men da hand-
lingen accellererer, opløser historien sig 
i forskellige desperate forløb, der ikke 
tilsammen siger noget nyt om den de-
struktive blanding af militær disciplin og 
barnemagt. PÆ

[76] MOTHERLESS BROOKLYN
USA 2019
Instr: Edward Norton Manus: Edward 
Norton Medvk: Edward Norton, Bruce 
Willis, Alec Baldwin, Willem Dafoe, Les-
lie Mann Prem: 19.12.2019 Længde: 144 
min. Udlej: SF Studios. Kan kun bookes til 
d. 18.12.2020.

Privatdetektiven Lionel Essrog lider af 
Tourettes syndrom, som ikke blot inde-
bærer pludselige og ukontrollable tics 
og bevægelser, men kombineret med en 
slags tvangsneurose får ham til at måt-
te gentage ord og sætninger for at ska-
be mening ud af kaos i hjernen. Men han 
har en mission, en vigtig opgave. Han skal 
finde og afsløre den mand, som dræbte 
Frank, hans makker og mentor, som tog 
sig af ham, da han som ung og ensom på 
børnehjemmet i Brooklyn ikke havde no-
gen andre. Plottet i filmen er indviklet og 
fører os ind i 1950ernes magtmisbrug og 
korruption i New York. Der er onde og go-
de i filmen, som er en filmatisering af Jo-
nathan Lethems roman af samme navn 
fra 1999. Men det er filmens stil og Nor-
tons spil, der gør den seværdig. Det er 
klassisk noir som i Polanskis China Town 
med delikate billeder og skøn stil. Norton 

Monos, udlej. Angel Films
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er forrygende i rollen som plaget detek-
tiv, og han har også både skrevet og in-
strueret filmen. Den er både en klassisk 
krimi, men også et karakterstudie og en 
dannelsesfortælling. Se den – der er me-
get at hente. LG

[77] NINNA
Danmark 2019
Instr: Fabian Wullenweber Manus: Su-
sanne Juhàsz Medvk: Susanne Juhàsz, 
Peter Gantzler, Jesper Asholt, Kristian Hal-
ken,  Rex Leonard Prem: 7.11.2019 Læng-
de: 96 min. Udlej: UIP.

Vi er i Præstø, hvor den 40-årige singlemor 
Ninna bor med sin 18-årige søn Dennis. 
Hun arbejder i en grillbar, og hun elsker 
det. Hun har altid muntre og rammende, 
friske bemærkninger til kunderne, og så 
elsker hun parykker og flamboyant tøj. 
Og så er hun også ”for meget”. Da Den-
nis meddeler, at han vil flytte hjemmefra 
og sammen med sin kæreste, styrter hen-
des verden sammen. Hun forsøger at for-
hindre det, men uden held. Dennis synes 
nemlig også, at hun er ”for meget”. Efter-
hånden forstår vi, hvorfor hun er blevet, 
som hun er og har denne anstrengende 
adfærd. Hun er barn af to alkoholiserede 
forældre, og selv skilt fra en alkoholise-
ret mand. Det er derfor ikke mærkeligt, at 
hun ter sig vanvittigt og råber alt for højt. 
Hun er jo også sårbar, ensom og rådvild 
og hele hendes liv er noget rod. Susan-
ne Juhàsz spiller Ninna så overbevisen-
de, at man kommer til at holde af hende 
på trods. Det er en sympatisk lille film, en 
dramakomedie fra det såkaldte udkants 
Danmark. LG

[78] ONCE UPON A TIME IN 
HOLLYWOOD
USA 2019
Instr: Quentin Tarantino Manus: Quen-
tin Tarantino Medvk: Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie, Dakota Fanning, 
Al Pacino Prem: 15.8.2019 Længde: 165 
min Udlej: SF Studios. Kun bookes til d. 
14.08.2021.

Vi er I 1969 I Hollywood. Her møder vi den 
tidligere TV-stjerne Rick Dalton og hans 
stuntmand og altmuligmand og også ven 
Cliff Booth. Rick er i dyb krise, da hans TV-
serie bliver lukket. Skal han tage imod et 
tilbud om at spille skurk i en italiensk spa-
ghettiwestern? Eller har han noget valg? 
Hvordan alting går, må man selv se, selv-
om det jo ikke er plottet, der er det væsent-
lige i en  Tarantino film, hvor form og ind-
hold er uløseligt forbundet. Filmen er fyldt 
med gamle klip fra film, som man vist skal 
være cineast for at kunne tyde. Men for-
målet er at bringe kompleksiteten i drøm-
mefabrikken i Hollywood i spil. Nogle ser 
filmen som en hyldest til Hollywoods he-
dengangne A B og C film, andre ser den 
bl.a. som en omskrivning af historien om 
Sharon Tate, der blev myrdet af medlem-
mer af Manson klanen. Der er folk, der he-
le tiden spiller roller, og andre der er ægte 
helt igennem. Filmen er også et eventyr 
og stjernerne Brad Pitt og Leonardo Di-

Caprio yder deres ypperste. Ligesom i alle 
Tarantino film er der morsomme, rørende 
og groteske scener med overraskende re-
plikker og klip, men hele tiden er filmen 
fyldt med den særlige Tarantino intensi-
tet. LG

[79] ONKEL
Danmark 2019
Instr: Frelle Petersen Manus: Frelle Pe-
tersen Medvk: Jette Søndergaard, Peter 
Hansen Tygesen, Ole Caspersen Prem: 
14.11.2019 Længde: 110 min. Udlej: Øst 
for Paradis.

Vi er helt ude på landet i Sønderjylland. 
Her bor den unge Kris og hendes gam-
le invalide onkel, som hun hjælper med 
landbruget, men hun føler sig splittet 
mellem udlængsel og loyalitet overfor 
det sidste familiemedlem hun har tilba-
ge; endnu kapsler hun sig inde i det stille 
liv (i de første 10 minutter af filmen bli-
ver der ikke sagt et eneste ord), men vir-
keligheden banker på. Den lokale dyrlæ-
ge prøver at puste liv i hendes gymnasi-
edrøm om en uddannelse på Landbohøj-
skolen, og en ung mand fra det lokale kir-
kekor, Mike, kommer lidt efter lidt ind på 
hendes enemærker; det bliver et bevæ-
gende, dæmpet drama om hendes for-
søg på at være til stede i livet. Filmens ho-
vedpersoner spilles af folk fra området, 
meget overbevisende. Det er en langsom 
film, der kryber ind i en, og der bliver den 
siddende. PÆ

[80] ON THE BASIS OF SEX
USA 2018
Instr: Mimi Leder Manus: Daniel Stieple-
man Medvk: Felicity Jones, Arnie Ham-
mer, Justin Theroux og Kathy Bates Læng-
de: 120 min. Prem: 7.3.2 Udlej: Nordisk 
Film.

I 1993 blev Ruth Bader Ginsburg højeste-
retsdommer i USA, udnævnt af Bill Clin-
ton, og hun fungerer endnu og udtaler 
støtte til #MeToo-bevægelsen. Filmen 
følger hendes unge år, fra hun som 1 ud 
af 9 kvinder og 500 mænd bliver optaget 
på Harvard Law School. Filmen er en Hol-
lywood biopic, der starter som en sæde-
skildring, og som ender som et retssals-
drama i amerikansk tradition. Hun er en 
usædvanlig kvinde, der myreflittigt og 
vedholdende kæmper for ligestilling, ik-
ke blot for kvinder men også hvad race og 
klasser angår. Hun fremstilles i denne spil-
lefilm som en superheltinde, hvilket hun 
bestemt også er i virkeligheden. Vi følger 
hendes kamp for at skabe retfærdighed i 
samfundet i en mandsdomineret verden. 
Hun kendes også som RBG, hvilket også er 
titlen på den dokumentarfilm om hende, 
der havde premiere i februar 2019. Hun 
er et feministisk ikon, og selvom vi møder 
hende som en stålsat, ambitiøs kvinde i 
filmen, har hun også humor og tempe-
rament. En anmelder siger, at man bliver 
grundigt oplyst om borgerrettighedsti-
derne i 1970erne, og når man både bliver 
underholdt og oplyst, kan man vel ikke 
forlange mere. LG

[81] PARASITE
Sydkorea 2019
Instr: Bonge Joon-ho Manus: Bon-
ge Joon-ho, Jin Won-han Medvk: Song 
Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong 
Prem: 25.12.2019 Længde: 132 min. Ud-
lej: Camera Film.

Ki-woo bor sammen med sin søster Ki-jun 
og sine forældre i en uhumsk kælder i Se-
ouls slumkvarter. Men en bedrestillet ven 
af ham skaffer ham et job som lektiehjæl-
per i engelsk for en datter af en rig familie, 
og selvom han egentlig ikke har faglige 
kvalifikationer, er han kvik nok til at lade 
som han har dem og til at skaffe sin øvrige 
familie arbejde i det rige hus uden, at her-
skabet ved, at de ansatte er i familie med 
hinanden. Den rige familie er ikke usym-
patisk, men som den fattige mor konsta-
terer: det er nemt at være god, når man 
er rig. At de fattige tjenestefolk ikke for-
mår at gøre oprør sammen, skyldes, at de 
bruger deres kræfter på at bekæmpe hin-
anden. Denne lidt farceagtige første del 
af filmen afløses af en iskold gyserdel, og 
en ulmende og foruroligende stemning 
er til stede hele filmen igennem, også i 
den overvældende smukke melankolske 
slutning. PÆ

[82] PETRA
Spanien, Frankrig, Danmark 2018
Instr: Jaime Rosales Manus: Michel Gaz-
tambide, Jaime Rosales Medvk: Barba-
ra Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey 
Prem: 15.8.2019 Længde: 107 min. Ud-
lej: Filmbazar.

Petra (navnet betyder klippe) er en ung 
kunstmaler, der vil søge Sandheden (med 
stort S) gennem kunsten og derfor opsø-
ger den verdensberømte maler Jaume 
Navarro. Men i virkeligheden søger hun 
efter sin biologiske far, som hun tror er 
den berømte kunstner; det er altså sin 
identitet, hun vil finde. Mødet med ham 
og hans kone og søn er voldsomt choke-
rende, og for Petra ender søgningen i et 
eksistentielt kaos. Fortællingen om alt 
dette er ikke kronologisk; handlingen er 
fremlagt i nøje afgrænsede kapitler med 
overskrifter, som angiver, hvad der vil ske. 
Det kan lyde som en håbløs rejse ind i det 
dystre ved menneskelivet, men filmen 
slår alligevel et slag med halen til sidst og 
åbner for håbet. Petra er den klippe, som 
det kan bygge på.  PÆ

[83] POMS – DANS FOR LIVET
USA 2019
Instr: Zara Hayes Manus: Zara Hayes, Sha-
ne Atkinson Medvk: Diane Keaton, Jack-
ie Weaver, Pam Grier, Celia Weston Prem: 
8.8.2019 Længde: 90 min. Udlej: UIP.

Diane Keaton spiller den aldrende, håb-
løst syge Martha, som afhænder sit hidti-
dige liv i New York, inden hun sætter kur-
sen mod det plejehjem i Georgia, hvor hun 
har tænkt sig at tilbringe den sidste del af 
sit liv. Hun er pensioneret skolelærer, og 
hun beslutter nu at udleve sin ungdoms-
drøm om at blive cheerleader. Filmens 
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budskab om friheden til selv at forme sit 
liv, også dets afslutning er sat på spidsen, 
men er ikke rigtigt sjovt. At de gamle kvin-
der satser på at blive cheerleadere, selvom 
de ikke længere er unge, skal selvfølgelig 
hylde den humørfyldte, rebelske benæg-
telse af tidens gang. Men filmen kommer 
i lige så høj grad til at udstille et samfund, 
hvor det afgørende for et ældre menneske 
er at blive respekteret som ukueligt ung-
dommelig. Det er svært at acceptere bud-
skabet. PÆ

[84] PORTRÆT AF EN KVINDE I 
FLAMMER
Frankrig 2019
Instr: Cèline Sciamma Manus: Cèline 
Sciamma Medvk: Noémie Merlant, Ade-
le Haenel, Luána Bajrami Prem: 6.2.2020 
Længde: 120 min. Udlej: Camera Film.

Vi er I året 1770. Kunstmaleren Marian-
ne kommer til Bretagne for at udføre et 
portræt af adelsfrøkenen Hèloïse, som 
netop er blevet taget ud af klostersko-
len og skal giftes væk; billedet er tænkt 
som en forlovelsesgave. Men Hèloïse vil 
ikke sælges, så Marianne må arbejde på 
det i stjålne øjeblikke. Efterhånden som 
kvinderne kommer tættere på hinanden, 
forelsker de sig med hud og hår, er lyk-
kelige sammen og frådser i at være det, 
men ved begge, at forholdet har en dead-
line; det midlertidige paradis går under, 
da Hèloïses mor kommer hjem. Da slut-
ningen nærmer sig, går de ned til stran-
den og lytter til landsbykvindernes fæl-
lessang med blikket brændende i trods 
og begær. Filmen er en noget nær fuld-
kommen fabel om køn, klasse, kunst og 
erotisk politik. PÆ

[85] PSYKOSIA
Danmark, Finland 2019
Instr: Marie Grahtø Manus: Marie Grahtø 
Medvk: Lisa Carlehed, Victoria Carmen 
Sonne, Trine Dyrholm Prem: 19.12.2019 
Længde: 97 min. Udlej: 41-Shadows.

Selvmordsforskeren Viktoria påtager sig 
den opgave at prøve at hjælpe den ind-
lagte Jenny, der har forsøgt at tage sit eget 
liv adskillige gange. De to kvinder er som 
to modsatte arketyper. Jenny er hæm-
ningsløs og udadreagerende, og Viktoria 
er tilknappet og kontrolleret. Men det er 
slet ikke, hvad der sker, der er interessant 
i filmen. Instruktøren Marie Grahtø har 
kaldt filmen ”psykotisk realisme”. Den vir-
ker egentlig som et poetisk billeddigt, der 
ligner hallucinationer og drømme. Filmen 
vil vise, hvad der foregår inde i karakterer-
ne. Der tales også om liv og død, men re-
plikkerne virker teatralske. Det er filmens 
urovækkende stemning, man husker den 
for. Det er en personlig, modig og ambi-
tiøs film. Formen er eksperimenterende 
og fyldt med filmisk skønhed og æstetik. 
Der spilles overbevisende af svenske Lisa 
Carlehed og Victoria Carmen Sonne. LG

[86] RAMEN SHOP
Singapore, Japan, Frankrig 2019
Instr: Eric Khoo Manus: Tan Fong Chen, 
Wong Kim Ho Medvk: Tsuyoshi Ihara, 
Taikumi Saitoh og Seiko Matsuda Prem: 
21.3.2019 Længde: 91 min. Udlej: Ano-
ther World Entertainment.

Masato er en ung japansk ramen-kok. Ra-
men er en form for japanske nudler, men 
navnet bruges især om den suppe, der la-
ves med dem. Som ung bosatte hans far, 

der også er kok, sig i Singapore, hvor han 
mødte og forelskede sig i Masatos mor. 
Nu, hvor Masato først har mistet sin mor, 
og i begyndelsen af filmen også sin far, be-
slutter han sig for at rejse til Singapore for 
at opsøge sine rødder, forstået både gene-
tisk mht moderens familie, og kulinarisk, 
altså hvad angår nye – gamle – opskrifter.
Efter en lang optakt får filmen kant, da un-
ge Masato bliver klar over de nationale, hi-
storiske forhold, nemlig den voldsomme 
japanske besættelse under 2. verdens-
krig, der har præget den ældre generation 
af hans mors familie i deres syn på japane-
re. Men trods denne fortid, og til trods for 
at der konstant smages, duftes og nydes 
mad i overkanten af det udholdelige, så 
forbliver det en udpræget feel-good-film 
om mad og kærlighed – og det er jo altid 
godt! PB

[87] SCARY STORIES TO TELL IN 
THE DARK
USA 2019
Instr: André Øvredal Manus: Guillermo 
Del Toro, Dan Hageman, Kevin Hageman 
Medvk: Zoe Margaret Colletti, Michael 
Garza, Austin Tajur, Gabriel Rush Prem: 
8.8.2019 Længde: 111 min. Udlej: Scan-
box.

Vi er I 1968 I den lille amerikanske by Mill 
Valley. Det er Halloween, og de tre teen-
agere Stella, Chuck og Auggie skal ud og 
lave ”Trick or Treat” for sidste gang, før de 
er blevet for gamle. Der er alle gyserele-
menter i filmen: monstre, der er rigtigt gy-
selige og skræmmende, og også et hjem-
søgt hus, hvor det siges, at barnemorder-
sken Sarah Bellows stadig går igen. I huset 
finder de tre hendes bog, og det viser sig 
så, at bogens historier bliver virkelige, og 
teenagerne er i virkelig fare med den ene 
skrækindjagende oplevelse efter den an-
den. De voksne er ikke tilstede, så de un-
ge må kæmpe med frygten selv. Manu-
skriptet er lavet af Guillermo Del Toro, der 
skabte The Shape of Water, et slags even-
tyr med et elskeligt monster. Filmen er bå-
de uhyggelig og gysende og fyldt med ef-
fekter, der nok skal give nogen mareridt. 
Der er dog en slags moraliserende poin-
te, som man godt kunne have undværet. 
Men se den selv og gys, hvis du tør. LG

[88] SELVHENTER
Danmark 2019
Instr: Magnus Millang Manus: Magnus 
Millang Medvk: Magnus Millang, Em-
il Millang, Amalie Lindegård, Dar Salim 
Længde: 91 min. Prem: 7.3.2019 Udlej: 
SF-Studios.

Historien er den, at det umage brødrepar 
Magnus og Emil, som både har fået idéen, 
skrevet manuskriptet og spiller rollerne, 
får at vide, at deres fordrukne far er afgået 
ved døden i Spanien. Emil synes, de skal 
sørge for at få faderens lig hjem til Dan-
mark, da han er et ordentligt og følsomt 
menneske med værdier som ansvar og 
pligt, men den anden bror Magnus, som 
er et gennemført dumt machosvin, kun vil 
hente faderen hjem for at få fat i hans dy-Portræt af en kvinde i flammer, udlej. Camera Film
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re Rolex ur. Der er lagt op til en måske ko-
misk roadmovie. Selvom plottet er forud-
sigeligt og replikkerne klichéagtige, er der 
mange morsomme scener undervejs. Em-
net er jo alvorligt nok: altså hvordan om-
gås man et lig. Men filmen er ikke alvorlig 
og handler ikke om døden. En anmelder 
finder dog filmen både rørende og ved-
kommende, da rejsen hjemad med den af-
døde far i bagageboksen i den alt for lille 
bil også bliver en rejse mod en forståelse 
mellem de to brødre, som er så forskellige, 
og som har levet så forskellige liv. Man skal 
nok elske stand up komik og platte punch-
liners samt drengerøvshumor for at synes 
om denne film. LG

[89] SELVMORDSTURISTEN
Danmark, Norge, Tyskland 2019
Instr: Jonas Alexander Arnby Manus: 
Rasmus Birch Medvk: Nikolaj Coster-
Waldau, Tuva Novotny, Solbjørg Højfeldt 
Prem: 21.11.2019 Længde: 90 min. Ud-
lej: Scanbox. 

I Selvmordsturisten møder vi den for-
sagte Max, der efter en lægelig dødsdom 
pga. en hjernetumor opsøger et mystisk 
sted i de norske fjelde kaldet Aurora, som 
tilsyneladende tilbyder hjælp med over-
gangen til det hinsides. Konstante skift 
mellem fortid, nutid, drøm og virkelighed 
giver i glimt billeder af Max’ mislykkede 
selvmordsforsøg inden turen til Aurora 
og det ikke helt ukomplicerede forhold til 
konen Lærke (Tuva Novotny), som han ik-
ke kan få fortalt om planen. De kølige, luk-
suriøse omgivelser på selvmordshotellet 
i det snedækkede ingenting synes at væ-
re løsningen, og snart er Max iført stribet 
pyjamas og klar til at møde døden. Eller 
er han? Herfra udvikler Jonas Alexander 
Arnbys film sig til et ganske interessant 

bud på en nordisk thriller med en velop-
lagt Nikolaj Coster-Waldau i hovedrollen 
som Max. AJ

[90] SER DU MÅNEN DANIEL?
Danmark 2019
Instr: Niels Arden Oplev og Anders W. 
Berthelsen Manus: Anders Thomas Jen-
sen Medvk: Esben Smed, Anders W. Ber-
thelsen, Toby Kebbell, Sofie Torp Prem: 
29.8.2019 Længde: 139 min. Udlej: Nor-
disk Film.

I 2013 rejser den 24-årige fotograf Dani-
el Rye til Syrien for at dokumentere for-
andringerne i det borgerkrigshærgede 
område. Her bliver han taget som gidsel 
af Islamisk Stat og kommer til at tilbringe 
13 måneder i forskellige former for fan-
genskab. Den uhyre løsesum, som IS i fil-
men kræver for at løslade ham, forsøger 
familien hjemme i Jylland at rejse. Det er 
et lige-ud-ad-landevejen gidseldrama, en 
kompetent og meget bogstavelig spæn-
dingshistorie, som hylder sammenhold, 
om det så er mellem familiemedlemmer 
eller IS-fanger, og filmen deler sin tid mel-
lem de to miljøer. Man forlader biografen 
med forundret respekt for stædigheden 
og overlevelsesviljen og for Esben Smed, 
hvis nerve og nærvær får en til at mærke 
Daniels afmagt så intenst. PÆ

[91] SIDSTE BUD
Finland 2018
Instr: Klaus Härö Manus: Anna Heinämaa 
Medvk: Heikki Nouisiainen, Pirjo Lonka, 
Amos Brotherus Prem: 7.11.2019 Læng-
de: 95 min Udlej: Filmbazar.

Filmen fortæller historien om den gam-
le kunsthandler Olavi, der lever og ånder 

for sin lille kunsthandel i Helsinki. Forret-
ningen går ikke særlig godt, så da han på 
en auktion spotter et særligt billede, et 
mandsportræt af en ”ukendt kunstner”, 
som han mener at kunne bestemme som 
malet af en russisk kunstner, håber han at 
kunne gøre ”et sidste bud”, der kan sikre 
ham pensionen. Sideløbende med den-
ne historie hører vi om, hvordan han ego-
istisk har svigtet sin familie og kun nød-
tvungen tager et barnebarn, som han 
stort set ikke kender, som praktikant i 
butikken. Filmens smukke budskab går 
op for både Olavi og tilskueren, da han 
og vi forstår, at portrættet forestiller Je-
sus, og at kærligheden er vigtigere end 
profitten. Det er en varm og rørende feel-
good film. PB

[92] SILVIO OG DE ANDRE
Italien, Frankrig 2018
Instr: Paolo Sorrentino Manus: Paolo Sor-
rentino, Umberto Contarello Medvk: Toni 
Servillo, Elena Sofia Ricci, Ricarddo Scar-
macio Længde: 150 min. Prem: 14.3.2019 
Udlej: Angel Films. 

Hvis man tror, at denne film er en konven-
tionel biopic om Italiens mediemogul og 
tidligere præsident, så bliver man skuffet. 
Men filmen er meget mere end det og me-
get mere raffineret. I første del af filmen 
følger vi den unge hustler Sergio, der har 
en Berlusconi fiksering og gør alt for at 
blive ført ind i kongens hof. Det lykkes så 
også ved hjælp af alle de ufine mafiøse 
metoder, som også Berlusconi benyttede 
sig af. Så møder vi endelig manden, som 
viser sig ikke kun at være en libido-dre-
vet narcissist, men også en charmerende 
og omsorgsfuld person, ja han har faktisk 
sympatiske træk, selvom han snyder og 
bedrager, forfalsker sandheden og kon-

Sidste bud, udlej. Filmbazar
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stant røvrender alle. Ligesom Sorrentinos 
tidligere film Den store skønhed og Il Di-
vo er denne film også en film om Italien 
som nation eller om alle italieneres indre 
Berlusconi. På evig jagt efter magt, pen-
ge og succes, koste hvad det vil. Filmen er 
fyldt med overdådige billedtableauer og 
ufattelig smuk. Men der er også en bedrø-
vet tone af forfald over den. Man bliver jo 
gammel og skal dø – og det fornemmer 
Berlusconi også. Filmen skal ses og ople-
ves som det billedorgie den er. LG

[93] SIR
Indien, Frankrig 2018
Instr: Rohena Gera Manus: Rohena Ge-
ra Medvk: Tillotama Shome, Vivek Gom-
ber, Amareen Anjum, Geetanjali Kulkarni 
Prem: 25.4.2019 Længde: 99 min. Udlej: 
Another World Entertainment. 

Langsomt og smukt skildrer filmen to me-
get forskellige indere i den indiske storby 
Mumbai: Den desillusionerede overklas-
sedreng Ashwin, der både har et mislyk-
ket arrangeret ægteskab og en tid i USA 
med forfatterdrømme bag sig, før han 
kaldes hjem for at indgå i faderens entre-
prenørvirksomhed, og den fattige lands-
bypige Ratna, tvangsgift som helt ung og 
enke uden forsørgelse efter få måneder, 
der må tjene som tjenestepige i storbyen, 
men stadig har sine store, næsten umuli-
ge designerdrømme intakt. Ensomt i stor-
byen lever de to op og ned ad hinanden, 
de ses ofte hver for sig alene i hvert sit bille-
de i den smukt fotograferede film. En kær-
lighed udvikler sig mellem dem, men en 
umulig en af slagsen, fordi Indiens klasse- 
og kastesystem synes uoverstigeligt. Fil-
men giver et fint indblik i det moderne In-
dien og gør i det hele taget et stærkt ind-
tryk. PB

[94] SKIN
USA 2018
Instr: Guy Nattiv Manus: Guy Nattiv 
Medvk: Jamie Bell, Danielle Macdonald, 
Bill Camp, Vera Farmiga, Mike Colter 
Prem: 17.10.2019 Længde: 118 min. Ud-
lej: Another World Entertainment.

Filmen er bygget på den autentiske hi-
storie om Bryan Widners vej ind i, tid i 
og vej ud af den nynazistiske klan eller 
gruppe Vinlanders Social Club. Som rod-
løs og sårbar ung, som ingen andre ville 
have, fandt han et fællesskab i ”familien” 
med far Fred og mor Shareen. Gruppen 
hylder den nordiske mytologi og holdes 
sammen af had og vrede med loyalitet og 
disciplin. Med voldelige metoder bruger 
man kræfter på ”at holde Amerika rent”. 
Man tæsker modstanderne ved demon-
strationer, brænder moskeer af, man er 
en del af American Pride og hader mus-
limer, meksikanere, sorte og alle andre 
minoriteter. Filmen har fået titlen Skin, 
fordi Bryans krop og ikke mindst ansigt 
er fyldt med tatoveringer, der med ny-
nazistisk symbolik klæder ham på til den 
rolle og funktion, han har i gruppen. Men 
da han møder Julie og beslutter sig for 
at leve med hende, må han bryde med 
klanen. Han må have tatoveringerne fjer-
net. Det er en lang og smertefuld proces 
at gennemgå de mange operationer for 
at kunne blive en almindelig samfunds-
borger. Han får dog hjælp af Jenkins, der 
i FBI regi har specialiseret sig i netop at 
bringe folk som Bryan ud på den anden 
side – fra fortabelse til frelse. Hvordan det 
går, må man selv se, hvis man altså orker 
det. Det er en ekstrem ubehagelig film, 
som i tematik minder om American Hi-
story X, men den er også væsentlig, da 
den tager fat på vigtige samfundsproble-
matikker. LG

[95] SLAG FOR SLAG
Frankrig 1972
Instr: Marin Karmitz Manus: Marin Kar-
mitz Medvk: Simone Aubin, Jacqueline 
Auzellaud, Élodie Avenel  Prem: 5.3.2020 
Længde: 89 min. Udlej: Øst for Paradis.

Endelig her nær d. 8. marts, kvindernes 
internationale kampdag får vi lejlighed 
til at se den franske film Slag for Slag fra 
1972. Den handler om arbejderkvinders 
oprør mod helt urimelige arbejds-og løn-
vilkår i 70-ernes Frankrig. Filmen bygger 
på virkelige begivenheder, og kvinderne 
spiller sig selv. Både i billede og lyd er vi 
på fabrikken med den øredøvende larm 
fra maskinerne, og vi mærker nærmest 
på egen krop, hvordan frustrationen over 
arbejdsforholdene bygges op og fører til 
strejke og besættelse. Men filmen lukker 
os også ind i kvindernes liv, også udenfor 
arbejdspladsen. Filmen giver en stemme 
til kvinderne, der drømmer om et bedre 
liv, og den viser, hvordan en spirende fe-
minisme gror frem under kvindernes be-
sættelse af fabrikken. Det er en nødven-
dig film. Og man kan blot tænke på filmen 
Made in Bangladesh, som havde premie-
re i november 2019 og som viste en fuld-
kommen parallel historie fra i dag. Selvom 
Slag på slag har næsten 50 år på bagen, er 
den stadig aktuel, og så er den en filmisk 
bedrift og et meget seværdigt tidsdoku-
ment.  LG

[96] SMAGEN AF TOSCANA
Italien, Brasilien 2018
Instr: Francesco  Falaschi Manus: Filippo 
Bologna, Ugo Chiti, Francesco Falaschi. 
Medvk: Vincio Marchioni, Luigi Fedele og 
Valerina Solarino Prem: 4.7.2019 Læng-
de: 92 min. Udlej: Another World Enter-
tainment.

Efter endnu en voldsepisode og et fæng-
selsophold er mesterkokken Arturo hav-
net i samfundstjeneste på en skole for 
teenagere med Asperger syndrom. Den 
temperamentsfulde mand har det svært 
med de adfærdsvanskelige unge, som 
hverken forstår humor eller billedsprog. 
Men den talentfulde og seriøst arbejden-
de unge Guido vækker hans sympati og 
engagement, og han hjælper ham som tu-
tor til at deltage i en kokkekonkurrence. 
Historien er grundigt farseret med filmi-
ske floskler, men også med realisme uden 
svinkeærinder, og sygdommen Asperger 
bliver aldrig gjort sentimental i denne 
menneskelige fortælling om eleven og 
læremesteren, der giver hinanden ny lyst 
til livet. PÆ

[97] SMERTE OG ÆRE
Spanien 2019
Instr: Pedro Almodôvar Manus: Pedro 
Almodôvar Medvk: Antonio Banderas, 
Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglio, No-
ra Navas Julietta Serrano Prem: 5.9.2019 
Længde: 113 min. Udlej: Scanbox.

Vi møder i filmen den tilbagetrukne, des-
illusionerede filminstruktør Salvador Mal-
lo, der neurotisk fokuserer på sit skranten-

Sir, udlej. Another World Entertainment
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de og skrøbelige helbred. Han kan ikke 
længere skabe film, og hvad er der ved 
livet, hvis man ikke kan lave film? For 32 
år siden lavede han succesen Sabor med 
skuespilleren Alberto i hovedrollen. De ra-
gede uklar, men nu mødes de tilfældigt, 
og måske kan dette møde løse op for in-
struktørens krise. Det gør det faktisk og-
så, da Alberto skriver en teatermonolog 
over instruktørens selvbiografi. Ved op-
førelsen dukker Frederico op. Han er en 
tidligere kæreste, som Salvador svigtede, 
men aldrig har glemt. Det er en film med 
mange lag og mønstre. Man siger, at min-
der er bearbejdelsen af levet liv. Filmen er 
fyldt med varme, smukke erindringsbille-
der fra Salvadors barndom. Man kan ikke 
glemme de syngende arbejdende kvin-
der, der hænger vasketøj op på træerne 
ved floden. Er det fiktion eller virkelighed? 
Måske er det autofiktion fra Almodôvars 
side. Det er ikke vigtigt. Det er en smuk, 
varm og kærlig film med store skuespil-
præstationer. Specielt er Antonia Bande-
ras fremragende og Penèlope Cruz er jo al-
tid dejlig. Nogle anmeldere mener, at det 
er Almodôvars bedste film, og at den bur-
de have vundet palmerne i Cannes. LG

[98] SOMMER
Rusland, Frankrig 2018
Instr: Kirill Serebrennikov Manus: Mikail 
Idov, Lili Idova, Ivan Kapitonov, Kirill Se-
rebrennikov Medvk: Teo Yoo, Irina Stars-
henbaum, Roman Bilyk Prem: 20.6.2019 
Længde: 126 min. Udlej: Angel Films.

Man behøver ikke at have viden om den 
faktiske russiske rock-punk scene lige i 
begyndelsen af 1980erne, selvom filmen 
bygger på et berømt band Kino fra den tid. 
Man kan lade sig opløfte af musikkens sjæl 
og filmens brug af den. Den foregår i Skt. 
Petersborg i begyndelsen af 1980erne, og 
her møder vi musikeren Maik, hans kone 
Natalia og en kommende rockstjerne Vik-
tor. Der er altså et trekantsdrama i filmen, 
men det er musikken, der er hovedperso-
nen. Der lyttes til vestlige idoler som Vel-
vet Underground, Davie Bowie og Iggy 
Pop og mange andre, og filmen igennem 
musiceres der med energi og sprudlende 
glæde, der kommer fra musikken. Filmen 
er sort-hvid, når den ikke lige pludselig 
bryder i farver, ligesom menneskene på 
gaden i Skt. Petersborg giver sig til at syn-
ge og danse. Musikken er de unges oprør 
og råb og håb om frihed i en tid med kon-
formitet og kontrol. Filmen er en hyldest 
til rockmusikkens frigørende kraft. Det 
er ikke en egentlig politisk film, men en 
kærlighedserklæring til rockmusikkens 
oprørske sjæl. LG

[99] SORRY WE MISSED YOU
England, Frankrig, Belgien 2019
Instr: Ken Loach Manus: Paul Laver-
ty Medvk: Kris Hitchen, Debbie Honey-
wood, Rhys Stone Prem: 12.12.2019 
Længde: 101 min. Udlej: Scanbox.

Familien Turner I Newcastle I det nordøst-
lige England kæmper for at få det hele til at 
hænge sammen. Faderen Ricky køber en 

varevogn, så han kan få arbejde som selv-
stændig chauffør for et pakkefirma, tilsy-
neladende en fordelagtig ordning, men i 
virkeligheden en udsat og rettighedsløs 
position. Konen arbejder i hjemmeplejen, 
hvor der aldrig er tid nok til de syge, gamle 
og ensomme. Man er ikke i tvivl om, hvor 
instruktør og manuskriptforfatter lægger 
deres sympati, og deres evne til at skildre 
og forstå dynamikken mellem menne-
sker, både unge og gamle og beskrive de-
res følelser enkelt og klart er overbevisen-
de. Filmens titel refererer til den seddel, 
som Ricky lægger, når pakkemodtageren 
ikke er hjemme. Men den henviser også til 
de mennesker på bunden, som samfun-
det har valgt at overse. PÆ

[100] STALKER
Irland, USA 2018
Instr: Neil Jordan Manus: Kay Wright, 
Neil Jordan Medvk: Isabelle Huppert, 
Cloë Grace Moretz, Maika Monroe Prem: 
2.5.2019 Længde: 98 min Udlej: Scanbox.

Der er en lille historie i filmen: Frances, en 
ung kvinde, er ensom efter lige at have 
mistet sin mor, møder tilfældigvis Greta, 
en enke, der også er ensom og som har 
mistet en datter. Der opstår et slags ven-
skab mellem de to kvinder i New York. Eller 
gør der? Den irske instruktør Neil Jordan, 
der har lavet bl.a. de to fremragende film 
The Crying Game (1992) og The Butcher 
Boy (1997) venter man sig noget af. Og så 
spiller Isabelle Huppert, en af fransk films 
virkelige stjerner en af hovedrollerne, så 

det må da blive godt. Men desværre bli-
ver Stalker aldrig vedkommende. Man for-
står aldrig, hvad der får Greta til at stalke 
Frances. Filmens tema er selvfølgelig mo-
derbinding, og det er jo et alvorligt emne. 
Men filmen er ikke alvorlig. Den vil både 
være en komedie, en thriller og en gyser, 
og bliver ingen af delene. En enkelt anmel-
der fraråder faktisk folk at se filmen. Men 
ind i mellem det absurde er der dog en-
kelte scener, der rummer en slags humor. 
Så hvis man er Isabelle Huppert fan, så er 
hun her vanvittig for fuld udblæsning. LG

[101] STILHEDEN
Argentina 2018
Instr: Pablo Trapero Manus: Pablo Tra-
pero, Alberto Apel Medvk: Bérénice Be-
jo, Martina Gusmàn, Graciela Borges, Ed-
gar Ramirez Prem: 8.8.2019 Længde: 117 
min. Udlej: Filmbazar.

Den argentinske instruktør Pablo Tra-
pero har lavet dette melodrama, der 
kan passere for en thriller, om dysfunk-
tionelle familieforhold på en hacienda 
nær Buenos Aires. Familiefaderen får et 
slagtilfælde, og familien samles, herun-
der døtrene Eugenia og Mia, hvis kom-
plicerede og småincestuøse indbyrdes 
forhold bliver en slags fokus og holde-
punkt for beskueren midt i de mange 
handlingstråde, der præger filmen. De 
mange sideplots får den til at minde om 
de endeløse sæbeoperaer, der hærger 
spanske og latinamerikanske tv-kanaler. 
At filmen samtidig gerne vil være en po-

Sorry we missed you, udlej. Scanbox
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litisk kommentar til det samfund, den er 
rundet af, gør ikke oplevelsen mindre ka-
otisk, og det er en skam, for Trapero har 
faktisk også lavet den glimrende Klanen 
fra 2015, hvor balancen mellem intenst 
familieportræt og besk belysning af dik-
taturet var betydeligt mere vellykket end 
her. AJ

[102] SUNSET
Ungarn, Frankrig 2018
Instr: Laszlo Nemes Manus: Laszlo Ne-
mes, Clara Royer Medvk: Juli Jakab, Björn 
Freiberg, Vlad Ivanov Prem: 9.5.2019 
Længde: 142 min. Udlej: Filmbazar. 

Den unge Irisz Leiter ankommer til den 
ungarske hovedstad Budapest i 1913. 
Byen er en krudttønde af revolutionæ-
re og kontrarevolutionære, anarkister 
og royalister. Irisz håber på at få arbejde 
som hattemager i den mondæne hat-
tebutik, som hendes forældre tidligere 
ejede. Butikken brændte og forældrene 
omkom. Nu er huset genopbygget, men 
den nye ejer Oszcar Brill afviser Irisz. Så 
bliver hun opsøgt af en mystisk mand, 
der leder efter en Kalman Leiter. Er det 
Irisz`s bror, som hun aldrig har hørt om? 
Hun bliver i byen for at finde Kalman 
trods flere advarsler. Og så ledes vi til-
skuere ud på en tumultagtig rejse gen-
nem slum og dekadente miljøer, hvor 
man – ligesom Irisz –ikke aner, hvad der 
foregår. Instruktøren László Nemes før-
ste film var den prisbelønnede Sauls 
søn, og Mátyás Erdély er igen fotograf. 
Som i Sauls søn bruges der framing - ka-
meraet er hele tiden oppe i hovedet på 
hovedpersonen. Det fungerede i Sauls 
søn og understregede det umenneske-
lige kaos hos den dødsmærkede kz-fan-
ge. I Sunset bliver det en trættende form, 
hvor det er som om dramaet hele tiden 
udspiller sig i udkanten af opmærksom-
heden. ”Hvis man kan slippe forventnin-
gerne om at regne plottet ud og møde 
en troværdig psykologi - og i stedet 
overgive sig til den sanselige nydelse i 
det komplekse lydbillede og den svul-
mende scenografi - så kan man få sig en 
storslået filmisk rusketur” skrev filmma-
gasinet Ekko. For mig blev det 142 lange 
minutter, hvor jeg ikke fik greb om intri-
gerne og handlingen. RK

[103] THE BOOKSHOP
Tyskland, Spanien, Storbritannien 2017
Instr: Isabel Coixet Manus: Isabel Croixet 
Medvk: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, 
Bill Nighy, Julie Christie Prem: 6.6.2019 
Længde: 113 min. Udlej: Angel Films.

I 1959 kommer krigsenken Florence 
Green til den lille by Hardborough. Hun 
elsker bøger og litteratur, og hun vil idea-
listisk, som hun er, åbne en boghandel i 
byen. Hurtigt får hun dog en fjende i den 
prominente og intrigante fru Gamart, der 
ønsker at åbne et smart kunstcenter i net-
op den bygning, hvor Florence har sin 
boghandel. Hvordan denne kulturkamp 
udvikler sig, må man selv se. Men der er 
spændende spil af bl.a. Bill Nighy, som den 

sære eneboer Edmund, der bliver hendes 
støtte og fortrolige. Hun er dristig, da hun 
indkøber 250 eksemplarer af Nabokovs 
bog Lolita, der med sit seksuelle frisind 
bragte sindede i kog i 1955. Hun fører og-
så bogen Fahrenheit 451 af Ray Bradbury 
fra 1953, som er en dystopi om et totali-
tært samfund, hvor bøger er forbudt. Ja, 
Florence Green tror på oplysning og litte-
raturens samfundsmæssige og personli-
ge betydning. Filmen er en hyldest til en 
kvinde, der kæmper for det, hun synes er 
rigtigt. Den er langsom og smuk og meget 
engelsk. Måske er det primært en film for 
anglofile kvinder over 45, som en anmel-
der antyder. LG

[104] THE CALL OF THE WILD
USA 2020
Instr: Chris Sanders Manus: Michael 
Green Medvk: Harrison Ford, Karen Gil-
lan, Omar Sy Prem: 20.2.2020 Længde: 
109 min. Udlej: Disney.

Filmen fortæller historien om den tamme 
hund Buck, der først lever et herligt dri-
verliv hos en rig familie, men så bliver kid-
nappet og må arbejde som slædehund 
under guldfeberen i Klondyke, før han 
ender hos den langskæggede eventyrer 
John Thornton (Harrison Ford). De to hjæl-
per hinanden gennem svære perioder, før 
de finder frem til hver deres forståelse af, 
hvad de vil med livet.  Det er en ganske 
medrivende historie, nærmest et even-
tyr, men filmholdet har haft den vanske-
lighed, at de for at sikre sig mod klager fra 
dyreværnsorganisationer har måttet ty til 
computeranimation, og det er tydeligt, at 
Buck ikke er en virkelig hund. Det er unæg-
telig en afgørende svaghed, at en film, der 
besynger naturens vildskab, er så kunstig 
at se på. PÆ

[105] THE INVISIBLE MAN
USA, Australien 2020
Instr: Leigh Whannell Manus: Leigh 
Whannell Medvk: Elisabeth Moss, Aldris 
Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer Prem: 
27.2.2020 Længde: 125 min. Udlej: UIP.

Filmen deler titel med H.G. Wells sci-fi gy-
ser fra 1897, som da også er filmatiseret 
adskillige gange. Men titlen er faktisk næ-
sten det eneste filmen har til fælles med 
bogen. Vi møder Cecilia, der lever med 
den stenrige optiker og opfinder Adrian, 
som har gjort hende paranoid og trauma-
tiseret ved fysisk og psykisk vold. En aften 
bedøver hun ham og stikker af. ER hun så 
fri? Nej på ingen måde, for selvom hun får 
at vide, at Adrian er død, så føler hun sig 
stadig angst og overvåget – hun forestil-
ler dig, at han er levende, men usynlig. Er 
hun blevet vanvittig? Det må man selv se. 
Elisabeth Moss spiller overbevisende den 
både skrøbelige, men også stærke Ceci-
lia, der må gå så gruelig meget foruroli-
gende igennem. Hun føler sig forfulgt, er 
sikker på, at han er der – men det kniber 
for omverdenen med at tro hende. En an-
melder kalder filmen ” en ferm horrorfilm”, 
hvilket nok vil sige, at man får rædsel og 
snigende uforklarlig uhygge for penge-

ne. Den stemning både lydsiden og bille-
derne skaber i filmen er i hvert fald uhyg-
gelig.  LG

[106] THE LIGHTHOUSE
USA 2019
Instr: Robert Eggers Manus: Robert Eg-
gers, Max Eggers Medvk: Robert Pat-
tinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman 
Prem: 30.1.2020 Længde: 110 min. Ud-
lej: UIP.

For at passe fyret på et øde klippeskær ud 
for den amerikanske østkyst (omkring år 
1900) ankommer to mænd, den barkede 
fyrbøder Wake, der er fyrmester og altså 
leder, og hans unge medhjælp Winslow, 
som skal tage sig af alt det grove. De to 
mænd er hinandens stejle modsætnin-
ger, Wake den gamle fordrukne søulk 
med alle sømandslivets fraser og Wins-
low, den flotte unge fåmælte mand med 
livet for sig; dette makkerpar isoleres fra 
omverdenen af stormen, og konflikterne 
mellem deres ulige temperamenter er fil-
mens motor og egentlige handling. Selve 
titelfiguren (fyrtårnet) fremstår elemen-
tært dragende som rammen om de to 
mænd, der rivaliserer indædt om adgan-
gen til at passe det. Filmen er et stykke vi-
suel tryllekunst i sort/hvid og næsten kva-
dratisk 35 mm.  PÆ

[107] THE PEANUT BUTTER 
FALCON
USA 2019
Instr: Tyler Nilson, Michael Schwartz 
Manus: Tyler Nilson, Michael Schwartz 
Medvk: Zack Gottsagen, Shia LaBeouf, 
Dakota Johnson, Bruce Dern, Thomas Ha-
den Church Prem: 12.3.2020 Længde: 97 
min. Udlej: Angel Films.

Vi er i sydstaternes svedige sumpland-
skaber som i Mark Twains Huckleberry 
Finn. Der er eventyrstemning i luften, 
da Zak, Tyler og Eleanor sejler ud for at 
finde wrestleren Saltwater Redneck. Zak 
har Dows syndrom og er stukket af fra det 
plejehjem, hvor myndighederne har an-
bragt ham, da han ingen familie har. Ty-
ler, der er krabbefisker, er stukket af fra 
nogle bad guys, og Eleanor er den social-
arbejder, der skal bringe Zak tilbage til 
plejehjemmet. De tre umage skikkelser 
slår pjalterne sammen og driver afsted 
på floden for at finde Zaks helt. Man er i 
godt selskab, især med Zak, der både er 
oprigtig og rørende og bare vil tages al-
vorligt, selvom han er anderledes. Under-
tiden er der nok lidt vel meget sukker og 
opbyggelige pointer. Men humor og syd-
statscharme er der også i denne under-
holdende film. LG

[108] THE SISTERS BROTHERS
Frankrig, USA, Spanien, Rumænien, 
Belgien 2018
Instr: Jacques Audiard Manus: Jacques 
Audiard, Thomas Bidegain Medvk: John 
C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllen-
haal, Riz Ahmed Prem: 27.6.2019 Læng-
de: 122 min. Udlej: Camera Film.
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Audiards western om de to brødre og du-
sørjægere Eli og Charlie, der lever af at 
drage rundt i det mere eller mindre vilde 
Vest og aflive folk på bestilling, er i vir-
keligheden også et psykologisk portræt 
af to mænd med bagage, et fadermord, 
som har været definerende for deres rol-
ler i livet: uberegnelige lillebror Charlie, 
der begik drabet, og bløde Eli, der svigte-
de i det afgørende øjeblik. Filmen sætter 
spørgsmålstegn ved det macho- og cow-
boyideal, de tvangsmæssigt forsøger at 
leve op til, og som tiden er ved at løbe 
fra, alt imens de jagter en forsvunden ke-
miker i besiddelse af en formel, der kan 
revolutionere Vesten og guldgraveriet. 
Undervejs giver Audiard sig tid til at ud-
forske forholdet mellem de to brødre, 
som bevæger sig fra det ubehagelige til 
det ømme, fra det komiske til det røren-
de. Den bittersøde og ofte vittige dialog 
slår gnister i samspillet mellem John C. 
Reilly og Joaquin Phoenix i de bæren-
de roller som det komplekse brødrepar. 
I markante biroller i denne absolut se-
værdige film ses også Jake Gyllenhaal og 
Riz Ahmed. AJ

[109] TIL VI FALDER
Danmark, Sverige 2018
Instr: Samanou Achebe Sahlstrøm Ma-
nus: Samanou Achebe Sahlstrøm Medvk: 
Dar Salim, Lisa Carlehed, Francese Garri-
do, Oscar Casas Prem: 25.4.2019 Læng-
de: 106 min. Udlej: Scanbox.

Louise (Lisa Carlehed) og Adams (Dar Sa-
lim) søn druknede under en ferie og blev 
aldrig fundet. Nu kontaktes de af de lokale 

myndigheder, som ønsker at lukke sagen. 
Tilbage i ferielejligheden prøver Louise at 
komme videre, mens Adam stadig vil bore 
i sagen – men de er fælles om den destruk-
tive og knugende sorg, der på samme tid 
truer deres forhold og kitter det sammen. 
Filmen udforsker sorgens anatomi og 
gennemlyser de psykiske konsekvenser 
af det tab, som deres forhold står og fal-
der med. Samanou Acheche Sahlstrøms 
film bæres af glimrende skuespilpræsta-
tioner og en fascinerende billedside med 
udstrakt brug af håndholdt kamera og 
jump cuts. AJ

[110] TRANSIT 
Tyskland, Frankrig 2018
Instr: Christian Petzold Manus:  Christi-
an Petzold  Medvk: Franz Rogowski, Pau-
la Beer, Godehard Giese Prem: 11.4.2019  
Længde: 101 min. Udlej: Camera Film.

Vi er i Marseille i 1939, og Tyskland har net-
op besejret Frankrig, og besættelsesmag-
ten begynder udrensningen af jøder og 
regimefjender. Vi møder Georg, en jødisk 
flygtning, der ligesom så mange andre 
vil flygte til Mexico. Han har i Paris fundet 
nogle breve og dele af en roman af en af-
død forfatter Weibel. Han udgiver sig for 
at være Weibel, da det ene brev er et vi-
sum til Mexico; han udgiver sig altså for 
at være en anden. Filmens ærinde er ikke 
egentligt historisk, hvilket også fremgår af 
billedsiden, som snart er nutidig og snart 
gammeldags. Filmen handler om at være 
flygtning før og nu. Alle er faktisk i tran-
sit og derfor altid i tvivl om deres identi-
tet. Filmen rummer også en grum kærlig-

hedshistorie. Den er både tidløs og tids-
bundet. En anmelder kalder filmen: ”nød-
vendig”. Ligesom to andre af Petzolds film 
Barbara og Phoenix er den foruroligende 
seværdig.  LG

[111] TRANSNISTRA
Sverige, Danmark, Belgien 2019
Instr: Anna Eborn Medvk: Tatyana Lip-
ovskaya, Anatoly Nikolaevich, Alexan-
der Stadnik Prem: 20.6.2019 Længde: 93 
min. Udlej: Øst for Paradis.

Dokumentarfilmen Transnistra giver et 
varmt øjebliksbillede af, hvordan det er 
at være ung i Transnistrien -der findes - 
og ligger mellem Moldova og Ukraine. 
Filmen følger en lille flok rastløse unge 
gennem den sidste sommer de har, før de 
spredes for alle vinde. Tanya er den ene-
ste pige og de fem drenge i flokken synes 
alle at være forelsket i hende og kæmper 
om hendes opmærksomhed. De hæn-
ger ud i sommervarmen ved badesøen, 
hvor drengene svinger sig i træerne, laver 
stunts og kommer med små tilnærmelser. 
Eller de mødes i tomme betonbygninger, 
mens de taler om håb, kærlighed og frem-
tidsdrømme og på den måde ligner alle 
andre unge i andre dele af verden. I Trans-
nistrien er det som at være tilbage i halv-
fjerdserne, familien bor småt, moderen la-
ver mad på komfur, der er gamle bilmodel-
ler og hestevogne i gaderne, og for at få 
arbejde er de unge er nødt til at rejse væk. 
Tanya vil måske til Athen. Men lige nu lever 
de i nuet og driver gennem dagene. Den 
svenske dokumentarist Anna Eborn kom-
mer imponerende tæt på sine hovedper-

Transit, udlej. Camera Film
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soner, og der er en naturlighed i skildrin-
gen, der gør, at billederne af de unge lever 
længe i tilskuerens hukommelse. RK

[112] TRE SEKUNDER
UK 2019
Instr: Andres Di Stefano Manus: Rowan 
Joffe, Andea Di Stefano Medvk: Joel Kin-
naman, Rosamund Pike, Common, Clive 
Owen Prem: 26.9.2019 Længde: 113 min. 
Udlej: SF Studios.

Pete Koslow er tidligere straffet og har sid-
det inde for drab, da han lidt for effektivt 
forsvarede sin kone på et værtshus. Han 
slippes kun ud, fordi han siger ja til at blive 
undercover agent for FBI, som ønsker han 
skal infiltrere det polske mafia-narko kar-
tel i New York. Det er en farlig opgave han 
er på, og under et kup går det grueligt galt. 
Filmen er jo både en krimi og en gangster-
film, som lever af spænding, så mere skal 
ikke afsløres her. Men det viser sig selvføl-
gelig, at man heller ikke kan stole på New 
Yorks politi, da også ordensmagten bru-
ger ufine metoder og konkurrerende un-
dercover agenter. Joel Kinnaman, der har 
specialiseret sig i netop den slags roller, er 
god til at være både hård og blød og effek-
tiv. Men filmens andre karakterer kommer 
vi aldrig rigtigt til at kende. Men spænding 
det er der. LG

[113] TÅRNET
Frankrig, Sverige, Norge 2018
Instr: Mats Grorud Manus: Mats Grorud, 
Trygve Allister Diesen, Ståle Stein Berg 
Medvk: Romina Adl Kasravi, Aissa Maiga, 
Mohamed Bakri Prem: 4.4.2019 Længde: 
74 min. Udlej: Øst for Paradis.

Animationsfilmen Tårnet skildrer Israel- 
Palæstina konflikten, set med palæsti-

nensiske øjne. Det er en oplysende, læ-
rerig og hjerteskærende film, både for 
større børn og voksne. Wardi er 11 år og 
bor med hele sin palæstinensiske familie i 
en flygtningelejr i Beirut. Lejren har ligget 
der siden 1948 og består nu af betonbyg-
ninger, der vokser sig højere og højere og 
ligner tårne. Deraf filmens titel. Wardis ol-
defar Sidi var den første, der flyttede ind 
i lejren efter at være blevet fordrevet fra 
sit hjemland. En dag giver han nøglen til 
sit barndomshjem til Wardi, og hun tolker 
gaven som et tegn på, at han har mistet 
håbet. Hun opsøger og taler derfor med 
familien i lejren for at genfinde håbet, og 
i sin søgen får hun familiens minder og 
triste historie fra fordrivelsen i 1948, de 
følgende års konflikter og krige og frem til 
i dag. Animationsformen gør det muligt 
at få mange nuancer og detaljer frem. Nu-
tiden skildres med dukkeanimation, og i 
de forskellige flashbacks er det alminde-
lig 2D-animation. Instruktøren Mats Gror-
ud har boet i lejren, og fotografier, som 
han har fået fra venner og familie i lej-
ren, er med til at styrke autentiteten. På 
trods af sit dystre tema om det palæsti-
nensiske folks tragedie er det en humo-
ristisk og varm fortælling med fokus på 
lyset i mørket, og en skildring af hvordan 
menneskene i flygtningelejren formår at 
skabe en meningsfuld hverdag som værn 
mod verdens kaos. RK

[114] UD OG STJÆLE HESTE
Norge 2019
Instr: Hans Petter Moland Manus: Hans 
Petter Moland Medvk: Stellan Skarsgård, 
Jon Ranes, Danica Curcic Prem: 3.10.2019 
Længde: 123 min. Udlej: Camera Film.

Hovedpersonen Trond er flyttet ud alene 
i de norske skove efter at have mistet sin 
kone. Han bringes til at tænke på den som-

mer, han som 15-årig tilbragte med sin far 
i den samme skovhytte, og hvor han fik 
et ufrivilligt indblik i voksenlivet. Det er 
denne fatale og ulmende overgangssom-
mer, som er filmens omdrejningspunkt. 
Den veksler mellem det lavdramatiske 
nutidsplan med dagligdags gøremål og 
lange flashbacks til det punkt i fortiden, 
som hele tiden trænger sig på. Filmen sy-
nes at afspejle et sind, som ikke kan forlige 
sig med sine erindringer og sin fortid og 
plages af en fornemmelse af siden barn-
dommen at have været biperson i sit eget 
liv. Det er en af de historier, hvor fortælle-
ren ser på sit yngre jeg og omsider forstår, 
hvad der skete; det er i distancen og sam-
menhængen mellem nu og da, at fortæl-
lingen skabes. PÆ

[115] US
USA 2019
Instr: Jordan Peele Manus: Jordan Peele 
Medvk: Lupita Nyong’o, Winston Duke og 
Elizabeth Moss Prem: 21.3.2019 Længde: 
114 min. Udlej: UIP.

I 2017 spillefilmsdebuterede komikeren 
Jordan Peele med gyseren Get Out, som 
tog fat i raceproblematikken i USA. I Us 
er det noget andet, der tages under be-
handling, nemlig den amerikanske mid-
delklasses blinde forbrugerisme, som har 
medført, at det fortrænges, at der er no-
gen der intet har og ingen muligheder. I 
filmen møder vi familien Wilson med de-
res to børn, der er taget på ferie i et som-
merhus. Pludselig en dag invaderes huset 
af 4 skikkelser, som viser sig at være fami-
liens fortrængte dobbeltgængere. Vi ane-
de noget allerede i første scene, som fore-
går i 1986, hvor moderen Adelaide som 
barn i et spejlkabinet møder noget, som 
hun forsøger at fortrænge, men ikke kan, 
viser det sig. Gysergenren er meget veleg-

Ud og stjæle heste, udlej. Camera Film
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net til samfunds-og civilisationskritik, og 
det er netop, hvad dens ærinde er. Det er 
en kompleks film med skræmmende og 
uhyggelige scener, der også underbygges 
af suggestiv musik. Hvem er US? Hvad sker 
der med det amerikanske samfund? Nog-
le kritikere synes, at filmen er nærmest ge-
nial i sin uhygge, der samtidig også er mor-
som og meget tankevækkende. Er man til 
gysergenren, er filmen et must. Se den, 
hvis du tør! LG

[116] USYNLIGT HJERTE
Danmark 2018
Instr: Laurits Flensted-Jensen Manus: 
Laurits Flensted-Jensen Medvk: Victo-
ria Carmen Sonne, Niklas Herskind, Noah 
Skovgaard Skands Prem: 9.5.2019 Læng-
de: 86 min. Udlej: Reel Pictures.

Laurits Flensted-Jensens film følger tre 
mennesker i et døgn. Laura (Victoria Car-
men Sonne), tidligere pornoskuespil-
ler i USA, vender tilbage til København 
med sin baby og forsøger sig som han-
dicaphjælper, Frederik (Noah Skovgaard 
Skands), wannabe hooligan, forsøger at 
vise sig hård nok til miljøet, og den tidlige-
re misbruger Niklas (Niklas Herskind), Lau-
ras tidligere kæreste, vil gerne genetable-
re kontakten med sin familie og samtidig 
glæde to mænd med Downs med et bor-
delbesøg. Velkommen til et Under-Dan-
mark, hvor eksistentielle kriser og forti-
dens synder indhenter personerne, der 
alle desperat forsøger at få et liv. Filmens 
kuldslåede, kyniske stemning tillader kun 
få varme øjeblikke, primært knyttet til for-

holdet mellem Niklas og de to Downs-
ramte mænd. Den afdækker menneske-
lige skyggesider præget af vold, følelses-
kulde og perverteret seksualitet, men ud-
fordrer også vores opfattelse af en gruppe 
mennesker, vi oftest bare rubricerer som 
’tabere’. Flensted-Jensens spillefilmsde-
but efterlader sin beskuer forstemt med 
en besk smag i munden, måske også over 
at blive konfronteret med egne fordom-
me. AJ

[117] VAN GOGH  
– VED EVIGHEDENS PORT
England, Frankrig, USA og Irland 2019
Instr: Julian Schnabel Manus: Julian 
Schnabel, Jean-Claude Carriére  Medvk: 
Willem Dafoe, Oscar Isaac, Rupert Friend 
Længde: 111 min. Prem: 7.3.2019 Udlej: 
Scanbox.

I begyndelsen af filmen tager Van Gogh 
væk fra det mørke og grå Paris til Arles i 
Sydfankrig, hvor de glødende farver, som 
han var så optaget af, fandtes. Filmen 
foregår så her ude i den natur, som Van 
Gogh opfatter som en del af sig selv. Juli-
an Schnabel, som både er billedkunstner 
og filmskaber, har villet lave et hyldestpor-
træt af en kunstner, der var ringeagtet i sin 
samtid, kun blev 37 år, men i eftertiden an-
erkendt og hyldet som det geni han var. 
Der er håndholdt kamera i naturen, hvor 
vi befinder os inde i Van Goghs sind. Der er 
subjektive billedindstillinger, for at vi kan 
opleve, hvordan Van Gogh så naturen og 
livet. Van Gogh fortæller selv, at han søgte 
at se evigheden i landskabet, male det su-

blime og uudsigelige. Willem Dafoe spiller 
den martrede kunstner med stor intensi-
tet, og man forstår hans vanvid. Selvom 
der er fremragende skuespilpræstationer 
fra alle medvirkende, bliver dialogen of-
te klichéfyldt og tungt belærende. Men 
ved at se filmen oplever vi nærmest fysisk 
på egen krop Van Goghs sansede malede 
verden. LG

[118] WEATHERING WITH YOU
Japan 2019
Instr: Makoto Shinkai Manus: Makoto 
Shinkai Medvk: Kotaro Daigo, Nana Mo-
ri, Shun Oguri Prem: 12.3.2020 Længde: 
114 min. Udlej: Camera Film. 

Den 16-årige dreng Hodaka er rejst fra den 
ø, hvor han er født og opvokset, til Tokyo 
for at få en uddannelse. Han løber snart 
tør for penge, men får et job i et kælderfor-
lag. Og så møder han pigen Hina, som har 
magiske evner: hun kan kontrollere vejret. 
De to teenagere får gang i en god forret-
ning, da Hodaka sætter Hina op på nettet. 
Har man brug for nogle timer med tørvejr, 
f.eks. til en fødselsdag, kan man kontak-
te hende. Prisen for solskin er 5000 yen. 
Men det koster at være vejrjomfru: for hver 
gang hun skaber sol, bliver hun selv mere 
gennemsigtig. Vil hun ofre sig for det gode 
vejrs skyld? Historien i denne animations-
film er fuld af kompleks virkelighed samti-
dig med, at den skaber magiske rum. Den 
er nok mest lavet til unge, der har hoved-
personernes alder og referencer, men alle 
kan med udbyttet opleve dette himmel-
stræbende værk. PÆ

Van Gogh – ved evighedens port, udlej. Scanbox
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[119] X & Y
Danmark, Sverige 2019
Instr: Anna Odell Manus: Jakob Beck-
man, Anna Odell Medvk: Anna Odell, 
Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm Prem: 
21.3.2019 Længde: 112 min. Udlej: Ca-
mera Film.

Tidligere dokumentarfilminstruktør 
Morgan Matthews har med X+Y lavet 
denne fiktionsfilm om autisten og ma-
tematikgeniet Nathan (Asa Butterfield), 
der med sin fars voldsomme død i et tra-
fikuheld bliver alene med sin mor (Sal-
ly Hawkins) og om muligt endnu mere 
introvert. Først i den ny, skleroseram-
te matematiklærer Martin (Rafe Spall) 
finder Nathan en allieret, som forstår 
hans passion for matematikken. Samti-
dig nærmer Martin og Nathans mor sig 
også langsomt hinanden. Da den bega-
vede dreng udvælges til Matematik-OL 
i Taiwan og her møder den kinesiske pi-
ge Zhang Mei, som tvinger ham til at åb-
ne sig lidt, er grunden lagt til en fin lil-
le coming of age-film med megen subtil 
britisk humor og glimrende spil i de cen-
trale roller. AJ

[120] YAO
Frankrig, Senegal 2018
Instr: Philippe Godeau Manus: Philippe 
Godeau, Agnés de Sacy Medvk: Omar Sy, 
Lionel Louis Basse, Fatoumata Diiawara 
Prem: 18.7.2019 Længde: 103 min. Ud-
lej: Another World Entertainment.

En fransk-sengalesisk skuespiller og for-
fatter Seydou Tall (spillet af Omar Sy fra 
De Urørlige) Kommer til Dakar i Senegal 
for at promovere sin selvbiografi. Han er 
dog kun den ene af to hovedpersoner i 
filmen. Den anden er den 13-årige dreng 
Yao, der bor i en provinsby nærmest 400 
kilometer fra Dakar. Yao er fan af og nær-
mest totalt besat af Seydou Tall. Han har 
læst hans selvbiografi, så den nærmest 
hænger i laser, og også er godt tygget til 
af en ged. Men Yao vil møde sit idol og få 
bogen signeret af helten. Derfor rejser han 
stædigt den lange vej til Dakar. Her møder 
han idolet, og et slags venskab opstår. Se-
ydou Tall beslutter sig for at følge drengen 
hjem til provinsen. For Seydou er rejsen 
en erindringsrejse til det barndommens 
land, som han har forladt og ikke kender. 
Han er blevet en bounty-bar, sort udenpå 
og hvid inde i. Hvordan rejsen går, og hvad 
de to får ud af den, må man selv se. Det 
er både en feel-good komedie og en road 
movie, og skuespilleren Omar Sy, der selv 
har sengalesisk-mauritanske rødder har 
da også givet inspiration til filmen af sin 
egen historie. Omar Sy er altid god, men 
Lionel Louis Basse som Yao gør størst ind-
tryk. LG

[121] YESTERDAY
England 2019
Instr: Danny Boyle Manus: Jack Barth, Ri-
chard Curtis Medvk: Himesh Patel, Lily 
James, Ed Sheeran, Kate McKinnon Prem: 
27.6.2019 Længde: 116 min. Udlej: UIP.

Danny Boyle, som skabte Trainspotting  
og Slumdog Millionare har instrueret og 
Richard Curtis, der skabte Notting Hill og 
4 bryllupper og en begravelse har skre-
vet manuskript, så man forventer en for-
rygende romantisk feel-good komedie. 
Historien handler om Jack Malik, der er 
27 år gammel og musiker uden megen 
succes, skønt bakket op og elsket af en 
gammel barndomsveninde  Ellie. En af-
ten da han cykler hjem rammes hele ver-
den af 12 sekunders strømsvigt, hvor alt 
går i sort, og bagefter er intet som før. På 
uforklarlig, ja nærmest magisk vis har he-
le verden fået et hukommelsestab. Det er 
slemt, for ingen kan længere huske The 
Beatles og deres sange. Det bliver Jacks 
chance. Han synger deres udødelige san-
ge, og alle tror, at han har lavet dem, og 
succesen er i hus. Ja, han indgår faktisk 
en Faustisk pagt med djævelen i form af 
en grisk manager, så han til sidst står i val-
get mellem succes og magt og selvfølge-
lig kærlighed. Hvordan skal det gå? Det 
er jo et bedrag! Man kan kun gætte! Men 
undervejs gennem hele filmen hører vi de 
kendte Beatles sange som Yesterday og 
All you need is love. Man går glad nyn-
nende ud af biografen, for der er charme, 
kærlighed og humor i filmen, som man 
nok enten elsker eller hader. LG

Yao, udlej. Another World Entertainment
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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] 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

[8] 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

[9] 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  

[10] 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 
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

[11] 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 
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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 

[12] 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

[13] 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: Disney.

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 
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  

[14] 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-

Alt for min søn, udlej. Filmbazar
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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

[15] 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 

[16] 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

[17] 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

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

Burning, udlej. Camera Film
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[19] 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

[20] 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

[21] 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  

[22] 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 

Centaur, udlej. Øst for Paradis
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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 

[23] 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

[24] 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

[25] 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 
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

Cold War, udlej. Scanbox
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[26] 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

[27] 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

[28] 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

[29] 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

[30] 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

[31] DOGMAN
Italien, Frankrig 2018
Instr: Matteo Garrone Manus: Ugo Chi-
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-
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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  

[32] 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

[33] 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

[34] 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

[35] 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

[36] 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

[37] 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 
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
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[38] 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

[39] 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

[40] 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

[41] 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-

Grænse, udlej. Camera Film
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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 

[42] 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

[43] 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

[44] 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, 
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  

[45] HOTEL EUROPA
Frankrig, Bosnien 2016
Instr: Danis Tanovic Manus: Danis Tano-
vic Medvk: Jaques Weber, Snezana Vido-

Happy End, udlej. Camera Film
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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

[46] 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

[47] 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

[48] 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 smukke-
ste og dygtigste kvinde i universet. Proble-
met er blot, at det kun er hendes eget selv-
billede, der fortæller hende det. Alle andre 
kan stadig kun se den lidt fede og kiksede 
Renée. Men alligevel lykkes det hende, for-
di hun tror så meget, at hun er blevet en an-
den, at lande sit drømmejob og bogstave-
ligt 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 filmens budskab, men 
man er godt underholdt i dens selskab. 
Måske er den mest til piger. LG

[49] 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-
ligt at bruge fantasien som kreativ eska-
pisme til at udholde en uudholdelige vir-
kelighed. LG

[50] 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

[51] 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 



44 Filmkatalog Øvrige titler  

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

[52] 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

[53] 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

[54] 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 
stjerneskuespillere, så kedeligt bliver det 
aldrig. LG  

[55] 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

[56] 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

[57] LOVING VINCENT
Polen, Storbritannien, USA 2017
Instr: Dorota Kobiela og Hugh Welchman 
Manus: Dorota Kobiela, Hugh Welchman 
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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

[58] 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-
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

[59] 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

[60] 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

Lucky, udlej. Another World Entertainment
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[61] 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

[62] MINE AFTNER I PARADIS
Italien/Frankrig 1988

Instr: Giuseppe Tornatore Manus: Giu-
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  

[63] 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 

[64] 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 

Ordets magt, udlej. Another World Entertainment
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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

[65] 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

[66] 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 mere 
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 dat-
teren så stor hos Ellen og Leo, at de for 
enhver 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 fremragen-
de af Andrea Riseborough, der er kendt 
for svære kvinderoller i bl.a Birdman og 
Stalins død. Fotograferingen følger nå-
desløst de medvirkendes ansigter i deres 
håb, fortvivlelse, skepsis mm. Billedspro-
get er fyldt med symbolik. Der er skæve 
vinkler, nedslidte huse, forpjuskede men-
nesker og beskidt snesjap . Og nysne, der 
dækker alt det grimme som på et julekort. 
”En velspillet perle af mystik” ifølge film-
magasinet Ekko. Jeg blev ikke rigtig gre-
bet. RK

[67] 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

[68] 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

[69] 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-
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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

[70] 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  

[71] 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

[72] 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

[73] 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  

[74] 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 sor-
te aboriginers land, men under den hvi-
des mands herredømme. En afstumpet 
hvid krigsveteran har først udnyttet na-
bofarmens indfødte landarbejder Sam 
og voldtaget hans kone, og da han be-
gynder at skyde på dem for at få udleve-
ret en anden sort landarbejderknægt, må 
Sam skyde ham i selvforsvar. Han og ko-
nen 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 westernkonventionerne, men undgår 
klichéen i fortælling og personkarakte-
ristik, og enhver musikalsk stemning og 
baggrund er fravalgt. Der fortælles en al-
men menneskelig historie om, hvor langt 
folk vil gå for at opretholde det verdens-
syn, at nogle mennesker er mere værd 
end andre. Filmen er et stærkt og sikkert 
drama.     PÆ

[75] 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

[76] 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: Disney.

Vi er I begyndelsen af det 18. århundrede 
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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

[77] 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

[78] 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-
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 

Shoplifters, udlej. Filmbazar
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[79] 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

[80] 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

[81] 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

[82] 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 
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

[83] 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 

Trækfugle, udlej. Øst for Paradis



 Øvrige titler Filmkatalog 51

 

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

[84] 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

[85] 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

[86] 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

[87] 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

[88] 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-
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

[89] 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 
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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

[90] 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

[91] 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

[92] 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

[93] 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

[94] 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

[95] VIOLINISTEN
Finland 2018
Instr: Paavo Westerberg Manus: Emmi 
Pesonen og Paavo Westerberg Medvk: 
Matleena Kuusniemi, Olavi Uusivirta og 
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 internatio-
nalt anerkendte violinist Karin Nordström 
påkøres af en bil og får sin hånd så alvor-
ligt 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 konservatoriet. 
Hendes yndlingselev her er den mutte 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 yndlingsstykke, 
Mendelsohns violinkoncert, hvis motiver 
gentages med enerverende tydelighed 
som et lydspor til styrkeprøve, præstati-
onsangst og bristede drømme. Filmen 
vil meget og forløser en del, men ikke alt; 
dens problem ligger først og fremmest i, 
at den har svært ved at vælge, om det er 
Karins eller Anttis kamp, der skal bære fil-
mens sidste halvdel. Så der er lidt vel man-
ge historier, der vikles ind i hinanden. PÆ

[96] VI SES DEROPPE
Frankrig, Canada 2017
Instr: Albert Dupontel Manus: Albert 
Dupontel og Pierre Lemaitre Medvk: Na-
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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

[97] 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 forsø-
ger at holde styr på gården – både driften 
og formerne, og da hun mangler arbejds-
kraft ansætter hun den unge familieløse 
Francine. Denne arbejder hårdt og loyalt 
og føler sig efterhånden som en del af fa-
milien. Hun og Hortenses søn Georges for-
elsker sig i hinanden, og nu viser det sig, at 
de to viljestærke kvinder kæmper for hver 
sin generations idealer og syn på kvin-
dens rolle. Visuelt er det en meget smuk 
film med stemningsfulde franske landska-
ber og minutiøse beskrivelser af dagligli-
vet på landet. Især i første halvdel er der 
lange passager uden dialog, hvor vi ser 
kvinderne i marken, hvordan køerne mal-
kes, hvordan der brygges alkohol osv. Års-
tidernes skiften med såning, høst, pløjning 
viser os visuelt, hvordan krigen trækker ud. 
Filmens instruktør Xavier Beauvois har tid-
ligere i ”Om guder og mænd” vist evnen til 
at skildre grupper og minisamfund. Foto-
grafen er igen Caroline Champetier. Vog-
terne er en lang film. For nogle måske for 

lang og med et lidt for forudsigeligt drama. 
For mig en stor æstetisk oplevelse, hvor jeg 
nød langsomheden i beskrivelsen af livet 
på landet og glædede mig over den unge 
Francines livsmod i forhold til at skabe sig 
et selvstændigt liv.  RK

[98] 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 

[99] 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 
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

[100] 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 

Ud af intet, udlej. Camerafilm
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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

[101] 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 
lukkede ned i 1986. En flok arbejdslø-
se unge med vidt forskellige baggrun-
de har fået et tilbud om at deltage i en 
skriveworkshop, hvor de sammen bliver 
enige om at lave en mordhistorie. Work-
shoppen ledes af en succesrig pariser-
forfatter Olivia, som skal forsøge at få de 
unge til at være kreative, tro på egne ev-
ner, samarbejde og også få mod til stå 
ved egne meninger. Der er interessan-
te samtaler om fiktion og virkelighed i 
filmen, og om den roman, som de skal 

skrive sammen primært skal afspejle 
den fagforeningsstyre arbejderklasse, 
som nu har trange kår i La Ciotat eller 
om den skal handle om den luksuskapi-
talisme, som nu findes i havnen, hvor de 
rige får repareret deres lystbåde. Anden 
del af filmen fokuserer dog på den un-
ge 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? Filmen 
stiller en mængde spørgsmål, som ikke 
besvares, og som er af både etisk og poli-
tisk art. Det er svært ganske klart at sige, 
hvad filmen handler om: men vold i fik-
tion og virkelighed er et godt bud. Men 
filmen er slet ikke så god som Guldpal-
mevinderen Klassen fra 2008 af samme 
instruktør. LG

[102] 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 skrøbelige 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 pædofi-
le, hvor teenage-piger holdes dopede for 
at kunne tilfredsstille rige mandlige kli-
enter. Det er en gennemvoldelig horror-
film, der udvikler sig som et visuelt trip, 
hvor grænsen mellem drøm og virkelig-
hed fortoner sig i billeder gennem våde 
bilruder, slørede bakspejle og grynede 
overvågningskameraer. Man kan afvise 
den som absurd eller beundre den. Nog-
le gør begge dele. PÆ

[103] 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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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
Weysesgade 41
2100 København Ø
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 9512
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

SANDREW METRONOME
Boulevarden 6, 2. sal
9000 Aalborg
Tlf. 2088 7718
Michael Rosenkilde
michael@sandrewmetronome.com
www.sandrewmetronome.com

SCANBOX FILM DISTRIBUTION
Magstræde 10A, st. th.
1204 København K
Merete M. Christensen
meretemc@scanbox.com
Tlf. 2999 7078
www.scanbox.com

SF STUDIOS OG WARNER BROS.
Wildersgade 8
1408 København K
Tlf. 7026 7626
biotal@sfstudios.dk
Charlotte Munch
Tlf. 3527 0019
cm@sfstudios.dk
www.sfstudios.dk

SOLARIS FILMS
Falstersgade 53, 2. sal
8000 Århus C
Ann-Sofie Grøndal
ag@solarisfilms.dk
Tlf. 2825 2922
www.solarisfilms.dk

THE WALT DISNEY COMPANY 
NORDIC

Kalvebod Brygge 24  3s.
1560 København V
Malene Lønstrup
Tlf. 3373 2271 / 2629 7645
malene.lonstrup@disney.com
www.disney.dk

UNITED INTERNATIONAL 
PICTURES (UIP)

Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C
jan_hansen@uip.com
Tlf. 3386 3224
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.




