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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 maj 2020 og til december 2020. 
Øvrige titler er lig med nye titler fra filmkatalog 2020-2021.

Filmomtalerne er skrevet af:
Lonni Gelsdorf (LG), Annette Hørdahl Jensen (AJ),  Frans Pærregaard (PÆ),  
Peter Breinholt (PB), Ruth Krog (RK) og Steen Grønlund (SG)
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[1] 7 YEARS OF LUCAS GRAHAM 
(DOK)
Danmark 2020
Instr: René Saschia Johannsen Medvk: 
Lukas Forchammer Længde: 78 min. 
Prem: 5.11.2020 Udlej: Camera Film.

René Saschia Johannsens dokumentar 
følger det danske band tæt over 7 år, mens 
medlemmerne drømmer om og forsøger 
at indtage verden. Efter succes i Danmark 
prøver de at slå igennem i USA. Undervejs 
præsenteres en hel hitparade fra grup-
pen, og samtidig giver dokumentaren et 
charmerende portræt af forsangeren Lu-
kas Forchhammer, som er filmens altover-
skyggende hovedperson. Han er befrien-
de ambitiøs og ikke bange for at fortælle 
om sine forventninger, taknemmelig og 
beæret over at være nomineret til 3 Gram-
mys, men rasende og skuffet over ikke at 
vinde dem. Under alt dette får man også 
indtrykket af en mand, som er i dyb sorg 
over sin fars tidlige død. Desværre ude-
lades flere væsentlige detaljer, som ville 
have skabt en bedre forståelse af bandets 
karriere og den globale succes, som flere 
af dens numre fik. Alligevel må filmen an-
befales som en sjov og flere steder over-
dådig oplevelse af danske musikeres vej 
mod verdensherredømmet. PÆ 

[2] AKIRA
Japan 1988
Instr: Katsuhiro Ôtomo Manus: Katsuhi-
ro Ôtomo, Izô Hashimoto Medvk: man-
ge stemmer.Længde: 124 min. Prem: 
5.11.2020 Udlej: Another World Enter-
tainment.

Den stilskabende Akira fra 1988 var 
Katsuhiro Otomos debutfilm i animé-

genren. Filmen er baseret på Otomos 
egen monsterlange, dengang uafslutte-
de manga-tegneserie af samme navn, og 
meget opfindes til lejligheden. Filmens 
handling udspiller sig i et postapokalyp-
tisk Neo-Tokyo, hvor vold, uro og bande-
væsen hersker, mens staten udfører hem-
melige forsøg på udvalgte befolknings-
grupper. En af de unge motorcykelbander 
splittes indefra, da lederen Kaneda (Mits-
uo Iwata) og kammeraten Tetsuo (Nozu-
mo Sazaki) bliver uvenner. Kaneda tager 
kampen op mod såvel de politiske og mi-
litære magthavere som Tetsuo, der har ud-
viklet telekinetiske kræfter og truer med 
at genopvække Akira, et telepatisk over-
menneske, der forårsagede det oprindeli-
ge Tokyos undergang. Den spektakulære 
lydside af Shoji Yamashiro er et storværk i 
sig selv, og filmen er en animationsteknisk 
tour de force, et absolut must for manga- 
og animéfans. AJ

[3] ANTEBELLUM
USA, England 2020
Instr: Gerard Bush, Christopher Renz 
Manus: Gerald Bush, Christopher Renz 
Medvk: Janelle Monáe, Jena Malone, Ga-
bourey Sidibe, Kiersey Clemons Længde: 
105 min Prem: 17.9.2020 Udlej: Nordisk 
Film.

Antebellum betyder ”før krigen” og henvi-
ser til årene før den amerikanske borger-
krig (1861-1865). Filmen begynder med 
at skildre de sorte slavers forfærdelige 
liv på en bomuldsplantage i Sydstaterne, 
hvor lidelserne er ufattelige og vagterne 
umenneskelige. Men filmen bevæger sig 
også i voldsomme spring til scener fra bor-
gerkrigen og til et nutidsplan, der skal vise, 
at racisme, trang til vold og undertrykkel-

se stadig lurer i alle mennesker til enhver 
tid. Hvad er det for en film? Et kostumedra-
ma eller en black horror film om racisme 
og magtmisbrug? Man er i tvivl, om man 
overværer drøm eller virkelighed. Det er 
en meget ubehagelig film, der desværre 
også er flot fotograferet og fyldt med chok 
effekter. Se den eller lad være!  LG

[4] AREN’T YOU HAPPY?
Tyskland 2012
Instr: Susanne Heinrich Manus: Susanne 
Heinrich Medvk: Marie Rathscheck, Nico-
lai Borger og Malte Bündgen Længde: 80 
min. Prem: 28.5.2020. Udlej: Øst for Pa-
radis.

I musikeren og forfatteren Susanne Hein-
richs campede debutfilm Aren’t you hap-
py møder vi den navnløse, smådeprime-
rede hovedperson, spillet af Marie Rath-
scheck, i sin søgen efter mening i en 
postmoderne verden, gennemsyret af 
neoliberalisme, selvudstilling, fake spiri-
tualitet, seriemonogami og det tvangs-
mæssige krav om at være lykkelig, deraf 
titlen. Hovedpersonens odyssé skildres i 
absurde tableauer som 15 vittige møder 
med en kaotisk omverden og fremmede 
mænd og senge. Billedsiden holdes i en 
grel, kitchet farvepalet støttet af jazzet un-
derlægningsmusik og hovedpersonens 
fiskerinoteringsstemme, der i monoton 
deadpan-stil kommenterer på begiven-
hederne. Om man ser filmen som en bega-
vet popkulturel og feministisk leg med det 
filmiske udtryk eller en trættende kunstlet 
og prætentiøs bagatel er nok en smags-
sag, men filmens eksperimentelle stil læg-
ger sig på sin helt egen måde i forlængel-
se af en lang række kønspolitiske eksperi-
mentalfilm helt tilbage fra 1970’erne. AJ

Antebellum, udlej. Nordisk Film
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[5] BERLIN ALEXANDERPLATZ
Tyskland 2020
Instr: Burhan Qurbani  Manus:  Burhan 
Qurbani, Martin Behnke Medvk: Welket 
Bungué, Albrecht Schuch, Jella Haase 
Længde: 183 min. Prem: 3.12.2020 Ud-
lej: Scanbox.

Burhan Qurbani har med sin 3 timer lan-
ge Berlin Alexanderplatz ladet sig inspi-
rere af Alfred Döblins roman fra 1929, 
men her oversat den til en moderne im-
migrantproblematik. Taberen Franz Bi-
berkopf fra Weimarrepublikkens bund 
er i 2020 blevet til Francis (Welket Bun-
gué), bådflygtning fra Guinea-Bissau, 
som arbejder illegalt i Berlin, mens han 
håber at kunne glemme det frygtelige, 
der skete under flugten, og atter blive en 
god og retlinet mand. Men det er ikke 
let for en flygtning uden arbejdstilladel-
se, og snart shanghajes han som pusher 
af den brutale og uberegnelige Rein-
hold (Albrecht Shuch). Det giver penge, 
frihed og efter en dramatisk tid en sød, 
tysk kæreste, luderen Mieze (Jella Haase, 
der også er filmens fortæller), men ikke 
nødvendigvis det tyske tilhørsforhold, 
Francis længes efter, selvom han under-
vejs omdøbes til Franz af opportunisten 
Reinhold. Filmen, der fortælles i 5 afsnit 
i et snirklet forløb, er velspillet og stem-
ningsmættet, men det er et irritations-
moment, at filmen fastholder et konser-
vativt maskulint blik, som gør kvinder til 
passive, seksualiserede klicheer, når den 
ellers på så mange andre niveauer for- 
søger at opdatere og gøre Döblins uni-
vers og tematikker politisk relevante i 
dag. AJ

[6] BLIKTROMMEN
Tyskland 1979
Instr: Volker Schlöndorff Manus: Volker 
Schlöndorff, Günther Grass m.fl Medvk: 
Alfred Matzerath, Agnes Matzerath, Oskar 
Matzerath og Maria Matzerath Læng-
de: 164 min. Prem: 29.10.2020 Udlej: 
Another World Entertainment.

Volker Schlöndorffs filmatisering fra 
1979 af Günter Grass’ roman er blevet 
restaureret, udvidet med 20 minutter 
og præsenteres her i en digital versi-
on. Filmen fortæller historien om Oskar 
(den 11-årige schweiziske David Ben-
nent), der fødes i Grass’ hjemby Danzig/
Gdansk. Han får en bliktromme i 3-års 
fødselsdagsgave og nægter at vokse 
sig større i protest mod den voksne ver-
dens uforståelighed, brutalitet og deka-
dence. Oskar har to magiske egenska-
ber: sit talent for at slå på tromme, og 
sin evne til med stemmebåndet at synge 
glas i stykker. Da han oplever nazismens 
fremmarch, bliver trommen og det hjer-
teskærende, glasknusende skrig hans 
våben både mod den store og den hjem-
lige verden. Schlöndorffs magisk-surre-
alistiske portræt af Tyskland i fascismens 
greb er en kras, storladent allegorisk og 
meget seværdig skildring af tabet af bå-
de barnets og Tysklands uskyld, men skal 
måske også med sin opvisning af hjæl-
peløse individer, der bevidstløst flyder 

med samfundets strømninger, ses som 
en indirekte kritik af en fejlslagen Ver-
gangenheitsbewältigung i efterkrigsti-
dens Tyskland.  AJ

[7] BLOKHAVN
Danmark 2020
Instr og manus: Trols Unneland, Sorena 
Sanjari, Malthe Emil Kibsgaard, Daniel 
Sanjari og Adrian Hosseinpour. Medvk: 
Adrian Hosseinpou, Birthe Neumann, 
Keld Nørgaard (stemmer) Længde: 76 
min. Prem: 25.6.2020 Udlej: Nordisk Film.

I denne animationsfilm tydeligt inspire-
ret af South Park og danske Terkel i Knibe 
møder vi de 6 shabas – venner på Ghet-
todansk. De går i 8. klasse i bydelen Blok-
havn – på landets dårligste skole, som 
myndighederne derfor vil lukke. Selvom 
de alle hader at gå i skole, beslutter de 
sig for at forhindre, at skolen bliver luk-
ket, for så vil de miste deres venner især 
Yasmin, som Ali er forelsket i. De vil og-
så få andre lærere og ikke længere blive 
mødt af rørende og sympatiske Gertrud, 
der både forstår og respekterer dem. De 
udtænker en redningsplan for at forhin-
dre lukningen. Hvordan den går, må man 
selv se. Filmen er både skrevet, tegnet og 
lavet af kunstnerkollektivet og You Tube 
fænomenet Gigis. I sin særlige stil af kli-
chéer og himmelråbende dumhed og 
tåkrummende plathed fortæller filmen 
en opbyggelig coming-of age historie, 
hvor det egentlig drejer sig om at finde 
sin sande identitet. Det er en kærlig og 
humoristisk film, og man kommer til at 
holde af Abdi, Ali, Davito, Hassan, Ah-
med og Musti, som både på stereotyp 
vis, men også med varme udfordrer vo-
res fordomme om drenge i indvandre-
miljø. LG      

[8] DEN GODE HUSTRU
Frankrig 2020
Instr: Martin Provost Manus: Martin 
Provost og Severine Werba Medvk: Juli-
ette Binoche, Yolande Moreau og Edouard 
Baer Længde: 109 min. Prem: 23.7.2020 
Udlej: Filmbazar.

Juliette Binoche spiller Paulette, som 
sammen med sin mand driver en hus-
holdningsskole i Alsace i det nordøstli-
ge Frankrig. Filmen begynder i sensom-
meren 1967, og studenteroprøret lurer 
lige rundt om hjørnet. Da dør manden 
og efterlader hende i dyb gæld, Men 
man aner efter lidt tid, at det måske 
er, hvad hun har brug for for at kunne 
sparke nyt liv i sin tilværelse. Og paral-
lelt med denne personhistorie fore-
går fortællingen om ungdomsoprøret 
blandt skolens piger, som ikke  læn-
gere vil forberede sig på et liv som af-
rettede og selvopofrende husmød-
re: pludselig er verden åben og fuld af 
muligheder. Det markeres i en slags - 
musicalfinale, hvor de frihedstørstende 
kvinder tager livet i egne hænder. Fil-
men er til tider tæt på at være for me-
get, men et solidt manuskript og stærkt 
skuespil redder den.  PÆ

[9] DEN SORTE JORD
Polen, England, Ukraine 2019
Instr: Agnieszka Holland Manus: Andrea 
Chalupa Medvk: James Norton, Vanessa 
Kirby, Peter Sarsgård Længde: 118 min 
Prem: 22.10.2020 Udlej: Another World 
Entertainment.

Filmen handler om den walisiske jour-
nalist Gareth Jones, der insisterer på, at 
verden skal kende til historien om Sta-
lins folkemord på millioner af ukrainere 
i starten af 1930erne. Den afdækker me-
diernes og politikernes villighed til at bø-
je sandheden ”i en større sags tjeneste”, 
og historien inspirerede George Orwell 
til at skrive ”Kammerat Napoleon”. Den 
ambitiøse Jones rejser til Sovjetunionen 
for at prøve at få et interview med Stalin. 
I Moskva er det imidlertid svært at få re-
elle informationer, og hvis man spørger 
for meget, risikerer man døden. Allige-
vel rejser han illegalt til Ukraine, og får 
her ved selvsyn set, hvilke uhyrligheder 
der finder sted for at skaffe kapital til Sta-
lins modernisering og oprustning. Med 
nød og næppe slipper han ud af landet 
med livet i behold, men kun for at erfa-
re, at sovjetstaten ikke har i sinde at la-
de ham fortælle verden om det, han har 
set. Instruktøren Agnieszka Holland be-
hersker både dynamik og præcision. Fil-
men er skruet godt sammen, der er go-
de skuespillere, og fotograferingen er 
stemningsfuld og afpasset de forskellige 
scener, f.eks næsten sort- hvid i de mare-
ridtsagtige scener fra Ukraine. ”Den sor-
te jord” er stærk, isnende og underhol-
dende og efterlader én - udover kend-
skab til en glemt historie - tilbage med re-
fleksioner over aktuelle emner som fake 
news, politisk begrundede drab af jour-
nalister og behovet for, at der fortsat er 
modige mennesker, der tør fortælle om 
virkeligheden. RK

[10] DE SMUKKESTE ÅR
Italien 2020
Instr: Gabriele Muccino Manus: Gabrie-
le Muccino Medvk: Pierfrancesco Favino, 
Michaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, 
Claudio Santamaria Længde: 129 min 
Prem: 6.5.2021 Udlej: Another World En-
tertainment.

Filmen følger 4 unge italienere fra 1980 
og 40 år frem med både italiensk politik 
og verdensbegivenheder som kulisse. In-
struktøren Gabriele Muccino har vævet 
en elegant historie sammen omkring si-
ne 4 hovedpersoner om, hvordan de bli-
ver påvirket af held, uheld, tiden, kær-
ligheden og meget mere i de 40 år, som 
handlingen spænder over. Især er filmen 
en fortælling om hovedpersonernes 
kamp for at finde den rette hylde og part-
ner i livet. Italiens og den internationale 
politiske udvikling er også flettet løst ind 
i bagtæppet og giver den til tider højtrå-
bende karakterfortælling et bredere per-
spektiv. Filmens styrke er dens energi og 
de overbevisende skuespillere, men den 
fremstår mest som en Tv-serie, som bå-
de starter og slutter lidt tilfældigt. Det 
er svært at få en film til at spænde over 
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mange årtier, og som et middel hertil la-
der instruktøren sine personer kigge ind i 
kameraet og fortælle handling og tanker 
direkte til os. Med disse midler er det lyk-
kedes for ham at skabe en engagerende 
film om de år, der er smukke og dem, som 
først bliver det, når man har dem på god 
afstand. PÆ

[11] DRUK
Instr: Thomas Vinterberg Manus: Tobias 
Lindholm, Thomas Vinterberg Medvk: 
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars 
Ranthe, Magnus Millang og Maria Bonne-
vie Længde: 115 min. Prem: 24.9.2020 
Udlej: Nordisk Film.

En gruppe midtvejskriseramte, mandli-
ge gymnasielærere kommer på den ide 
at afprøve en norsk psykiaters teori om, 
at mennesket for at agere optimalt bør 
være alkoholpåvirket. De begynder altså 
at drikke i hverdagen. Det er grundideen 
bag Vinterbergs nye film Druk. Og man-
ge, måske nok mest mænd, kan da sag-
tens genkende den tanke, at de ved be-
stemte lejligheder, hvor de har haft en 
lille skid på, også har været mere vellyk-
kede i deres samvær med andre menne-
sker, fået omgivelserne til at le, charmeret 
damerne etc. I filmen gælder det natur-
ligvis primært om at blive mere autenti-
ske og rigtige udgaver af sig selv, så man 
kan leve fuldt ud. Filmen er Oscarnomine-
ret i flere kategorier. Lad os nu se om den 
hyldest til ”berusende livsudfoldelse” som 
filmens instruktør Thomas Vinterberg, si-
ger, at den er, også falder i Oscarjuryens 
smag. PB og LG 

[12] ECHO
Island, Frankrig, Schweiz 2020
Instr: Rúnar Rúnarsson Manus: Rúnar 
Rúnarsson Medvk: Sigurmar Albertsson, 
Bent Kingo Andersen, Sif Armarsdóttir 
Længde: 79 min. Prem: 3.12.2020 Udlej: 
Øst for Paradis.

En islandsk julefilm? Tja, de 56 korte vig-
netter i Rúnar Rúnarssons lavbudgetfilm 
har julemåneden tilfælles, men ellers er 
de en række banale, tragiske, morsomme 
eller grandiose fortællinger om menne-
skers mange forskellige gøremål i løbet 
af en december i Island fra narkomanen, 
der får julegave af personalet på fikserum-
met over de gamle mænd i garagen, der 
koger fermenteret fisk, til bedstemode-
ren, der forbløffet får et headset i julegave. 
Den eneste forbindelse mellem de mange 
små fortællinger er højtiden, der nærmer 
sig og siden går. Som Rúnarsson selv har 
sagt, er det en film ikke om enkeltmenne-
sket, men om det islandske samfund. Der-
for har han også fortrinsvis betjent sig af 
amatører, som alle optræder under eget 
navn i filmen. Alligevel er filmen ikke en 
dokumentar, men bevæger sig i sin kred-
sen om klassiske temaer som liv, død, sorg, 
lykke, ensomhed og fællesskab i en grå-
zone mellem virkelighed og fiktion, pas-
sende illustreret af de gråtonede billeder 
og det statiske kamera. Selvom den kan 
lyde lidt artyfarty, er det en i ordets bed-
ste forstand folkelig og hjertevarm (jule-)
film. AJ

[13] ERNA I KRIG 
Danmark 2020

Instr: Henrik Ruben Genz Manus: Hen-
rik Ruben Genz og Bo Hr Hansen Medvk: 
Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Anders 
W Bertelsen og Sylvester Byder. Længde: 
100 min Prem: 29.10-2020 Udlej: Scan-
box.

I foråret 1918 under Første Verdenskrig 
har Tyskland brug for alle sine unge mænd 
som soldater i skyttegravene på Vestfron-
ten. Reserverne udskrives, også i Nordsles-
vig, d.v.s Sønderjylland, hvis duelige unge 
mænd må i krig for et land, som de ikke kan 
se som deres. Enlige mor Erna vil for alt i ver-
den undgå, at hendes let retarderede søn 
Kalle skal død i krigen, og forklædt som 
mand drager hun til fronten for at redde 
ham helskindet hjem. Men tingene kom-
pliceres, da hun må byttet identitet med en 
desertør og bliver til menig Julius Rasmus-
sen (!), og delingens mænd betragter hen-
de snart som deres Mutti og skytsengel. En 
dansk film med en kvinde i frontlinien kun-
ne meget vel være endt som et kunstigt, 
fortænkt og utroværdigt projekt. At resul-
tatet er overraskende vellykket kan vi takke 
nogle visionære filmskabere og en hånd-
fuld af vores bedste skuespillere for. PÆ

[14] FALLING
Canada, England, Danmark 2020
Instr: Viggo Mortensen Manus: Viggo 
Mortensen Medvk: Viggo Mortensen, 
Lance Henriksen og Laura Linney Læng-
de: 112 min Prem: 5.11.2020 Udlej: Nor-
disk Film.

John Peterson bor med sin partner Eric 
og deres adoptivdatter Monica i det syd-

De smukkeste år, udlej. Another World Entertainment
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lige Californien. Da hans aldrende far Wil-
lis ikke længere kan passe sin gård i Mid-
vesten og lever i et forvirret flimmer af 
fortid og nutid, må sønnen hente ham til 
Californien, så de sammen kan finde en 
beskyttet bolig til ham. Men faderen er 
grov, voldsom og vulgær, så hans ophold 
hos sønnen, hans mand og deres datter 
bliver ulykkeligt og ubehageligt. Lance 
Henriksen er voldsomt god som den de-
mente far, med bøssehad og væmmelse 
ved alle former for afvigelser, og her over-
for står Viggo Mortensen som en urokke-
lig klippe, der tålmodigt tager imod de 
verbale tæsk, hver gang faderen tryner 
ham.  Indtil han en dag siger fra og får 
sat ord på alle uudtalte frustrationer. Hi-
storien kan forekomme lidt ujævnt for-
talt, men skuespilpræstationerne er fæ-
nomenale.   PÆ

[15] FAMILIEFESTEN
Frankrig, Belgien 2019
Instr: Cédric Kahn Manus: Fanny Burdi-
no, Samuel Doux og Cédric Kahn Medvk: 
Catherine Deneuve, Vincent Macaigne og 
Emmanuelle Bercot Længde: 101 min. 
Prem: 30.7.2020 Udlej: 41 Shadows.

Man kender godt film om familiefester, 
hvor skeletter falder ud af skabene og lig 
kommer op fra kælderen. Men at der fak-
tisk kan komme nyt i bordplanen og på 
menukortet, viser denne film. Udgangs-
punktet er det traditionelle: bedstemors 
fødselsdagsfest i sol og sommer, hvor-
til hun har inviteret hele den pukkelryg-
gede ude på landet nær ved Bordeaux. 
Men instruktøren har undgået de værste 
klichéer, beholdt de bedste og skabt en 
uforudsigelig handlingsudvikling; der er i 
historien lidt af en teaterstruktur med ak-
ter og en fastholdt handlingstråd, som i 
veldisponeret ensembleteater. Spillet er 

solidt og smittende, centeret om Catheri-
ne Deneuve som bedstemoderen, og gør 
filmen om ikke stor, så underholdende og 
med eftertænksomme nuancer. PÆ

[16] FORFØRT
Frankrig, Belgien 2019
Instr: Saffy Nebbou Manus: Saffy Nebbou 
og Julie Peyr Medvk: Juliette Binoche, Ni-
cole Garcia og Francois Civile Længde: 
101 min. Prem: 13.8.2020 Udlej: Came-
ra Film.

Juliette Binoche spiller den ca. 50-årige 
litteraturprofessor Claire, der forsøger at 
komme sig ovenpå en grim skilsmisse, 
hvor hendes mand har forladt hende for 
en yngre kvinde. Hun er kriseramt, sta-
dig smuk, men føler sig slidt og træt. Hun 
indleder så et intenst on-line forhold til 
en ung fotograf, overfor hvem hun præ-
senterer sig som 24-årig, for i den vestlige 
kultur lever der stadig en hårdfør forestil-
ling om, at en kvindes største attraktion 
er hendes ungdommelige ydre. Så selvom 
Claire er gudindesmuk, føler hun sig kas-
seret og tvunget til at bruge løgne for igen 
at kunne blive begæret. Hendes følelser 
for den unge Faccbook elsker er ægte nok, 
men det er hendes identitet jo ikke.  (den 
franske titel Celle que vous croyez betyder 
”den som I tror”). Filmen er til dels en un-
derholdende romantisk thriller, men nok 
mest en fortælling om sociale og kønslige 
identiteter i en digital virkelighed. PÆ  

[17] GREENLAND
USA, England 2020
Instr: Ric Roman Waugh Manus: Chris 
Sparling Medvk: Gerald Butler, Morina 
Baccarin, Scott Glenn, David Denman 
Prem: 13.8.2020 Længde: 119 min. Ud-
lej: UIP.

En komet er på vej med kurs mod jorden 
og har potentiale til at udrydde 90% af alt 
liv på jorden. Katastrofen nærmer sig. Men 
bygningsingeniøren John, hans kone og 
7-årige diabetessyge søn er udvalgt til at 
blive evakueret. Hvorfor skal vi være vid-
ner til dette? I genren katastrofefilm bliver 
helten normalt klogere og mere ansvars-
bevidst om væsentlige værdier i livet. Det 
sker ikke her. Filmen er et klichéfyldt hel-
tekvad, som man aldrig kan engagere sig 
i. Hvis filmen havde fokuseret på mode-
ren og sønnen i stedet for på den patetiske 
stuntmand Gerald Butler, der spiller John, 
kunne den måske være blevet værd at se. 
Man er da helt ligeglad med, om familien 
overlever og igen bliver en lykkelig fami-
lie.  LG 

[18] GRETA (DOK)
Sverige, USA, Tyskland, England 2020
Instr: Nathan Grossman Medvk: Gre-
ta Thunberg, Svante Thunberg, Arnold 
Schwarzenegger Længde: 97 min. Prem: 
26.11.2020 Udlej: Camera Film.

I dokumentarfilmen ’Greta’ har instruktø-
ren Nathan Grossman fulgt Greta Thun-
berg fra hun i starten 2018 begynder at 
skolestrejke for klimaet foran det svenske 
parlament, til hun holder sin tale ved FN`s 
generalforsamling foran hele verdens po-
litiske ledere i december 2018. Den 15. 
årige Greta stillede de voksne det enkle 
spørgsmål: ”Hvis ikke I interesserer jer for 
planetens fremtid, hvorfor skal jeg så inte-
ressere mig for min skolegang?” Budska-
bet breder sig hurtigt og hun bliver et for-
billede for en hel generation af unge, der 
føler, at de må rydde op efter deres foræl-
dre i en klimakrise, der er global. Alle vil 
have selfies med hende i FN, men hvem 
lytter reelt, når der er store økonomiske 
interesser på spil? Vi kommer helt tæt på 
personen Greta, der både er stålsat og de-
termineret og en helt almindelig skrøbelig 
teenager. Hun har aspergers syndrom og 
har ikke let ved social interaktion, og alli-
gevel påtager hun sig et voksent ansvar. 
Når de voksne ikke gør det!! Hendes far er 
fint portrætteret. Han er i starten skeptisk, 
men lader sig overbevise og støtter hende 
senere gennem tykt og tyndt. ”Greta” er en 
vigtig, lidt for lang film - både om personen 
Greta og om den generation af unge, der 
må bære klimabyrden på sine skuldre. RK

[19] GUD EKSISTERER OG 
HENDES NAVN ER PETRUNYA
Nordmakedonien, Belgien, Frankrig, Kro-
atien, Slovenien 2019

Instr: Teona Strugar Mitlevska Manus: 
Teona Strugar Mitlevska Medvk: Zorica 
Nusheva, Labina Mitlevska, Stefan Vujisic 
Længde: 100 min. Prem: 12.11.2020. Ud-
lej: Øst for paradis.

I en lille makedonsk by er det hver januar 
en tradition, at den lokale præst smider et 
kors i floden, hvorefter byens mænd sprin-
ger i vandet efter det. Den, der får fat i kor-
set, vil få held og succes resten af livet. Ved 

Familiefesten, udlej. 41 Shadows
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et tilfælde får den ugifte, hjemmeboende, 
arbejdsløse, 32-årige historiker Petrunya, 
fat i korset – og så er fanden løs. En kvinde 
er ikke en del af ritualet. Lokalsamfundet, 
kirken politiet og ikke mindst Petrunyas 
forældre reagerer vidt forskelligt. Men Pe-
trunya holder fast ved sin ret. Hun har brug 
for held. Og så er der lagt op til en genre-
blanding af morsom satire og indigneret 
drama om kvinders hårde liv i en mande-
verden, og mediernes jagt efter sensati-
oner. Instruktøren Teona Strugar Mitevs-
ka er oprindelig fra Skojpe, har studeret 
kunst og er uddannet filminstruktør i USA. 
Det kommer der en række velkompone-
rede billeder ud af fra et forarmet, men 
smukt østeuropæisk land. Hun har lidt for 
mange bolde i luften, men hovedrollein-
dehaveren Zorica Nusheva bærer filmen 
godt igennem. Ublufærdig og rørende vi-
ser hun hele Petrunya. Både når hun trod-
ser, lader stå til, er stærk og bliver ydmyget. 
En underholdende, varm, feministisk film, 
der har meget på hjerte. RK

[20] HERSELF
Irland, England 2020
Instr: Phyllida Lloyd Manus: Clare Dunne, 
Malcolm Campbell Medvk: Clare Dunne, 
Molly McCann, Ruby Rose O´Hara, Con-
leth Hill, Harriet Walter. Længde: 97 min. 
Prem: 26.11.2020 Udlej: UIP.

Filmen handler om en irsk mor til to små 
piger, der endelig får nok af sin voldeli-
ge mand. Hun får hjælp af kommunen til 
en ussel lejlighed ude ved lufthavnen og 
klarer sig på bedste beskub med småjobs. 
Nok er hun slået, men ikke slået ud. Hun 
får ideen til at bygge sit eget hus…! Den 
stærke kvinde spilles glimrende af Clare 
Dunne, men man fatter ikke hvorfor hun 
er blevet 10 år i det voldelige forhold. Fil-
men er en varm og ægte angelsaksisk so-
cialrealistisk film a la Ken Loach og Mike 
Leigh, nu med et feministisk tilsnit. Man 
er grebet af historien. PB

[21] HONEST THIEF
USA 2020
Instr: Mark Williams Manus: Steve Allrich, 
Mark Williams Medvk: Liam Neeson, Kate 
Wallsh, Jai Courtney og Jeffrey Donovan 
Længde: 99 min. Prem: 3.12.2020 Udlej: 
Scanbox.

Historien er, at den garvede tyv Tom Do-
lan, der gennem 8 år har formået at stjæle 
over ni millioner dollars fra banker uden 
at blive opdaget, nu har bestemt sig for 
at melde sig selv, tage sin straf og fortæl-
le hvor pengene er. Han har nemlig mødt 
Anne og vil leve anstændigt med hende. 
Men det er ikke så simpelt, for de 2 korrup-
te FBI agenter, der skal fastslå hans iden-
titet, beslutter sig for selv at få fat i pen-
gene. De myrder deres chef og forsøger 
at hænge Tom op på mordet. Så må Tom 
selvfølgelig tage affære, og det er her fil-
men bliver en action thriller med det hele. 
Der er biljagter, nævekampe og løbeture 
og alt hvad man forventer af actiongen-
ren. Liam Neeson, der nu er 68, har god 
erfaring med denne genre. Men netop i 

denne film bliver det ikke rigtigt spæn-
dende. Karaktertegningen er for sort hvid 
og filmen bliver banal og triviel. Men hvis 
man er Liam Neeson fan, så vil man sik-
kert glæde sig også over denne lille action 
thriller. LG 

[22] I WALK (DOK)
Danmark 2019
Instr: Jørgen Leth Medvk: Jørgen Leth, 
Ole Ritter, Torben Ulrich Længde: 90 min. 
Prem: 22.10.2020 Udlej: Camera Film.

Er der noget Jørgen Leth kan, så er det at 
se – så verden bliver ny og anderledes for-
underlig, når han bringer det han ser ind 
i filmen. Hans film I Walk er hans livstesta-
mente, og den rummer da også noget af 
alt det der har optaget ham i de mange 
værker, han har skabt i mange forskellige 
genrer: poesi, kunstværker, film af forskel-
lig ofte eksperimenterende slags, samt 
kommentatorspor (ved Tour de France) 
og meget andet. Sammen med Sønnen 
Asger har han lavet et selvportræt af en 
83-åriig kunstner, der har problemer med 
at gå. Det startede ved jordskælvet på 
Haiiti, der lagde hans hus i ruiner. Med 
sin nysgerrighed, passion, og interesse 
går han til opgaven. Som altid leger han 
med formen, så man undertiden forvirres 
– men det er jo også meningen med kunst, 
at den skal ændre og røre. Han siger selv, 
at han vil bringe orden i kaos. Hvordan må 
man selv opleve i denne meget personli-
ge, rørende og ærlige film. Hvis det er hans 
sidste film, så er den et værdigt og meget 
Lethsk punktum. LG

[23] LA BELLE EPOQUE
Frankrig 2019
Instr: Nicolas Bedos Manus: Nicolas Be-
dos Medvk: Daniel Auteuil, Guillaume Ca-
net, Doria Tillier Prem: 27.8.2020 Læng-
de: 110 min. Udlej: Filmbazar.

Et veldrejet komedie-drama om en æg-
teskabelig krise og, som terapi, en tids-
rejse til fortiden. Titlen henviser dels til 
en historisk periode (tiden op til 1. Ver-
denskrig), dels til livets højdepunkt for 
det enkelte menneske. Et firma har for-
mået at genskabe historiske teaterkulis-
ser fra alle epoker, og kan mod (meget 
høj) betaling placere kunderne i præcis 
den tid og det miljø de ønsker. Filmens 
hovedperson, Victor (Daniel Auteuil), 
har mistet sit arbejde som bladtegner 
og bliver smidt ud af sin hustru, psyko-
terapeuten Marianne, fordi han er ble-
vet en trist og kedelig ægtemand. En 
mulig vej ud af dødvandet er et gene-
røst tilbud om for en stund at vende til-
bage til fortiden for at genopdage de 
skønne ungdomsdage - den personlige 
Belle Epoque. Victor vælger den 16. Maj 
1974 - den dag han mødte Marianne på 
en café i Lyon, og ved hjælp af professi-
onelle skuespillere og en naturtro isce-
nesættelse af miljøet genskabes dagen 
for Victor ned til mindste detalje. Victors 
lykkelige dag er iscenesat og betalt af 
firmaets ejer, som er en stor beundrer 
af Victors tegnekunst. Instruktørens kæ-
reste spiller Marianne så overbevisende 
at Victor er på nippet til at glemme at 
det hele kun er virtual reality. Det med-
fører en serie af komplikationer: Vil Vic-
tor blive forelsket igen - i den skuespil-
ler der spiller Marianne? Kan fiktionen 
holde, når både skuespillerne og Victor 
ved at hele setupet er fiktion? Hvordan 
påvirkes skuespillerne af deres respek-
tive roller? Filmen leger i flere lag og fa-
cetter med forholdet mellem fiktion og 
virkelighed, mellem nutid og fortid, og 
stiller samtidig spørgsmålet om person-
lig identitet og eksistens. Tilhører man 
generationen som var ung i 1970erne, er 
her en nostalgisk men også livsbekræf-
tende tur ned ad memory lane - både 
billedmæssigt og musikalsk - som man 
ikke må snyde sig selv for. SG

Gud eksisterer og hendes navn er Petrunya, udlej. Øst for Paradis
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[24] LILLE SOMMERFUGL
Danmark 2020
Instr: Søren Kragh-Jacobsen Manus: 
Søren Kragh-Jacobsen, Rasmus Birch 
Medvk: Jesper Christensen, Karen-Lise 
Mynster, Peder Thomas Pedersen, Mia Ly-
hne Længde: 102 min. Prem: 3. 12.2020 
Udlej: Nordisk Film.  

Kragh-Jacobsens nye film er på mange 
måder en meget dansk film, der skildrer 
et traditionelt guldbryllup på landet. Det 
varer fra morgenvækning til de sidste ful-
de gæster går hjem ved solopgang næ-
ste dag og omfatter foruden guldbrude-
parret alle generationer og alle familie- 
og bekendtskabstyper. Vi er på landet, og 
gommen er storsvinebonde, som netop 
samme morgen får at vide, at nu er han gå-
et konkurs. Start- og slutscene viser ham 
bogstaveligt talt ”på røven”! Så filmen er 
også en barsk samfundsskildring ude fra 
et bondeland i opløsning. Filmen er uhyre 
velspillet og -klippet, og det lykkes på nor-
mal spillefilmslængde forbløffende godt 
at karakterisere de mange forskellige gæ-
ste-typer og deres historier parallelt med 
hovedhistorien om guldbrudeparret. Fil-
men får en til at tænke på så forskellige 
snart 40 år gamle film som Morten Arn-
freds Der er et yndigt land, hvad angår den 
kritiske samfundsskildring fra bondelan-
det, og Bergmanns Fanny og Alexander, 
hvad angår den mangfoldige og festlige 
forsamlingshusfest. PB

[25] LITTLE JOE
Østrig, England, Tyskland, Frankrig 2019
Instr: Jessica Hausner Manus: Jessica 
Hausner og Géraldine Bajard Medvk: 
Emily Beecham, Ben Wishaw, Kit Connor 
og Kerry Fox Prem: 9.7.2020 Længde: 105 
min Udlej: Øst for Paradis.

Østrigske Jessica Hausner (Miraklet i Lour-
des, Amour fou) har lavet en eksperimen-
terende film om et eksperiment, som Alice 
(Emily Beecham), der er seniorforsker, 
planteavler og ikke nødvendigvis en god 
enlig mor til Joe (Kit Connor), gennem-
fører med en speciel plante, som har gi-
vet filmen navn. Little Joe har en duft, der 
skal skabe glæde, lidt som antidepressiva. 
Men det er farligt at eksperimentere med 
menneskers humør, for planten påvirker 
også personligheden og forandrer bl.a. 
sønnen – eller er det bare hans teenage-
hormoner, der slår igennem? Den sort-
humoristiske Hausner broderer i denne 
let scifi-inspirerede plante-gyser videre 
på sin yndlingstematik: enkeltmenne-
skets påvirkelighed og deraf følgende ad-
færdsændring. I Little Joe spejler det sig i 
sønnens ændrede adfærd, som forbliver 
gådefuld for moderen. Hausner eksperi-
menterer selv på livet løs i filmen og le-
ger endnu mere med æstetikken end tid-
ligere – her er såvel lys, lyd, klipning og 
farvesætning en spejling af Alices ekspe-
rimenter – hvordan bør man selv se i bio-
grafen.   AJ 

[26] LITTLE WOMEN
USA 2019

Instr: Greta Gerwig Manus: Greta Gerwig 
Medvk: Meryl Streep. Laura Dern og Em-
ma Watson Prem: 4.6.2020 Længde: 135 
min Udlej: SF Studios-Sony. Obs: kan kun 
lejes til 4.6.2022. 

Den roman af Louisa May Alcott, som fil-
men bygger på: ”Little Women” (1869) (på 
dansk: ”Pigebørn”) er i USA et nationalt 
klenodie. Instruktør og manuskriptforfat-
ter Greta Gerwig har valgt at præsentere 
os for hovedpersonen Joe Marche og hen-
des tre søstre som voksne og så fortælle 
baglæns med brudstykker af deres barn-
dom, et fint indfald fordi det tvinger os til 
at tage hovedpersonerne alvorligt; trods 
romanens danske titel består Marche-
firkløveret af komplekse kvinder, ikke af 
småpiger. Joe er en rebelsk, litterært be-
gavet drengepige, der spiller efter egne 
regler og ikke er indstillet på at træde ind 
i den skabelon, som skæbnen har tildelt 
hende som kvinde, og med hendes søstre 
og deres talenter som sammenlignings-
grundlag bliver filmen Joes udviklingshi-
storie. Det er en fremragende filmatise-
ring, varm, vred, romantisk, solidarisk og 
aldrig resigneret. PÆ  

[27] LIVETS BEDSTE ÅR
Frankrig 2019
Instr: Claude Lelouch Manus: Claude Le-
louche og Valèrie Perrin Medvk: Jean-
Louis Trintignant, Anouk Aimèe og Souad 
Amidou Længde: 90 min. Prem: 9.6.2020. 
Udlej: Filmbazar.

I 1966 skabte instruktøren Claude Lelou-
che filmen Manden og kvinden med skue-
spillerne Jean-Louis Trintignant og Anouk 
Aimèe i rollerne som de to elskende. Den 
vandt både guldpalmerne i Cannes og en 
Oscar for bedste udenlandske film. Den 
blev en ikonisk filmklassiker, en film der 
hyldede livet og kærligheden. Her 53 år 
efter i Livets bedste år lader instruktøren 
de samme nu aldrende skuespillere mø-
de hinanden igen. Han er kommet på ple-
jehjem og er begyndende dement. Hans 
søn har så fået Anne til at besøge ham 
der, fordi faderen bliver ved med at tale 
om hende ”som sit bedste minde”. Hvor-
dan mødet forløber, må man selv se. Kan 
han genkende hende, eller tror han blot, 
at han kan genskabe tiden. Filmen er på en 
gang sentimental og alt for meget, men 
der er stadig kemi mellem skuespillerne 
på henholdsvis 89 og 88. Filmen benyt-
ter hæmningsløst klip fra den første film 
fra 1966 og såmænd også fra den anden 
fra 1986 Manden og Kvinden efter 20 år. 
På denne måde bliver Livets bedste år en 
slags metafilm. Man kan vælge at se fil-
men som en poetisk kærlighedsfortæl-
ling, men også som et nostalgisk billede 
på tidens gang. Filmen stiller spørgsmå-
let: Hvad er virkelighed og hvad er drøm? 
Budskabet i Livets bedste år er at livets 
bedste år er i det evige nu, hvor kærlighe-
den får mennesker til at leve. LG  

[28] MADKLUBBEN
Danmark 2020
Instr: Barbara Topsøe-Rothenborg Ma-

nus: Anne-Marie Olesen Thinghuus 
Medvk: Kirsten Olesen, Kirsten Lehfeldt, 
Stina Ekblad og Ramus Botoft Længde: 98 
min Prem: 22.10.2020 Udlej: SF Studios.

Marie (KIrsten Olesen), Vanja (Kirsten Leh-
feldt) og Berling (Stina Ekblad) har kendt 
hinanden siden skoletiden og har nu i de-
res livs efterår i høj grad brug for nærhed, 
for de har bestemt hver deres at slås med: 
Maries mand har forladt hende til fordel 
(?) for en yngre kvinde, Vanjas mand døde 
fra hende for et par år siden, og den ugifte 
Berling synes, at det er på tide, at der sker 
noget. De bliver enige om, at et madlav-
ningskursus i Syditalien kunne være den 
rigtige idé for dem alle, og på kokkesko-
len hos Alessandro i Apulien genoplives 
venindeskabet, ikke uden knirken i fu-
gerne, men i sine bedste øjeblikke tør fil-
men behandle tabuer lige på og gå ind i 
det liv, som kvinder over 60 lever, og som 
er ret ubeskrevet på film. Det er der kom-
met en tilforladelig og fornøjelig ”det er 
aldrig for sent” komedie ud af, en hyldest 
til sammenholdet og til den lige så ædle 
som svære kunst at ældes på egne præ-
misser. ”Er alt OK?” spørger Vanja hen mod 
slutningen ”Nej, men det lader vi os ikke 
slå ud af!” svarer Marie smilende.  PÆ

[29] MARYAM – DEN PERFEKTE 
KANDIDAT
Saudi-Arabien, Tyskland 2019
Instr: Haifa Al-Mansour Manus: Haifa Al-
Mansour og Brad Niemann Medvk: Mila 
Al-Zahrani, Dae AL-Hilali, Nora AL Awad 
Prem: 2.7.2020 Længde: 104 min Udlej: 
Angel Films.

I Haifaa al-Mansours nye folkelige kome-
die forhindres den unge saudiske læge 
Maryam en dag pga. sit køn i at tage til 
konference i Dubai, fordi hun ikke kan 
stille med en værge – den flyvske musi-
ker-far er på arbejde! I forvejen diskrimi-
neres hun på sit arbejde i en lille by på en 
klinik, hvis indgang generes af en defekt 
vandledning og det mudder, den skaber. 
Dette lille irritationsmoment, et problem, 
som let kunne løses af en effektiv kommu-
nalpolitik, bliver et sindbillede på de po-
litiske tilstande i landet. Da Maryam lidt 
tilfældigt stiller op til kommunalvalget, 
møder hun naturligvis hurtigt modstand 
fra lokalsamfundet. Modkandidaten er en 
korrupt, elitær politiker, som straks udnyt-
ter hendes opstilling som argument for, at 
Saudi-Arabien har ligestilling. Mansours 
film er ikke stor filmkunst, men finder en 
fin, underfundig (og nødvendig af hensyn 
til censuren) balance i sin behandling af 
kønsproblematikken og samfundskritik-
ken og formår samtidigt at underholde 
med sit humoristiske indblik i en kultur, 
hvor religion og frihedstrang har svært 
ved at finde hinanden.  AJ

[30] MILLA
Australien 2019
Instr: Shannon Murphy Manus: Kalnejais 
Medvk: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Es-
sie Davis, Ben Mendelsohn Længde: 120 
min. Prem: 5.11.2020 Udlej: Angel Films.
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Purunge Milla (Eliza Scanlen) har cancer, 
er i kemo og forelsker sig hovedkulds i 
pusheren Moses (Toby Wallace) på stati-
onen, lige før hun måske, måske ikke ka-
ster sig ud foran toget. Det lyder måske 
bekendt. Imidlertid er Shannon Murphys 
film en coming-of-age film, der ikke foku-
serer så meget på den dødelige sygdom, 
men humoristisk skildrer Millas kompli-
cerede teenage-liv, hvor hver dag kan 
være den sidste, med en fortvivlet psy-
kiater-far (Ben Mendelsohn) og en de-
sperat mor (Essie Davis) på antidepres-
siver i baggrunden, og forelskelsen i den 
smålurvede og -luskede Moses i forgrun-
den. Om det alt sammen er ganske tro-
værdigt, må være op til den enkelte be-
skuer, men filmen, der er baseret på et 
teaterstykke af Rita Kalnejais, gør i hvert 
fald et hæderligt forsøg på at være et al-
ternativ til de mange romantiske sick-
flicks fra de sidste 10 år. AJ 

[31] MIT TUNESISKE EVENTYR
Frankrig, Tunesien 2019
Instr: Manele Labidi Manus: Maud Ame-
line og Manele Labidi. Medvk: Golshifteh 
Farahani, Majed Mastoura og Aisha Ben 
Miled Længde: 88 min. Prem: 25.6.2020 
Udlej: Another World Entertainment. 

Psykoanalytikeren Selma Derwich kom-
mer ”hjem” fra Paris til Tunesien, som fa-
milien forlod, da hun var ti. Nu er hun 
midt i trediverne og har planer om at 
praktisere i Tunis. Alle siger til hende, 
at den praksis, som hun åbner på taget 
af sin onkels hus, vil mislykkes, men ret 
hurtigt viser det sig, hvor mange almin-
delige tunesere der har brug for at tale 
om, hvem de egentlig er. Selmas største 
vanskeligheder er at forklare, hvad psy-
koterapi er, samt få tilladelse til at prak-

tisere. Det er forsøget på at løse disse to 
vanskelige opgaver, som driver filmens 
handling. Det er en underholdende og 
uhøjtidelig fortælling om folk fanget i 
mellem tradition og fornyelse i et land 
under hastig forandring. Den går ikke ef-
ter de store dybder, men er godt tilfreds 
med at tage os med ind i Selmas tune-
siske hverdagseventyr og dets brogede 
persongalleri. PÆ  

[32] MYSTERIET OM HENRI PICK
Frankrig, Belgien 2019
Instr: Remí Bezancon Manus: Remí Be-
zancon og Vanessa Portal Medvk: Fabri-
ce Luchini, Camille Cottin og Alice Isaaz 
Længde: 100 min. Prem: 20.8.2020 Ud-
lej: Another World Entertainment.

Titlen præsenterer filmen som en detek-
tivhistorie, en art spændingsfilm. På et lil-
le bibliotek i en landsby i Bretagne finder 
en ung redaktør et uudgivet romanma-
nuskript, og da det bliver trykt og udgi-
vet, bliver romanen udråbt som en litte-
rær triumf. Bogen er tilsyneladende skre-
vet af den lokale, nu afdøde pizzabager 
Henri Pick, og det kommer bag på alle, 
også hans enke og datter, at den fåmæl-
te mand skulle kunne skrive andet end 
en indkøbsliste. TV-værten og litteratur-
kritikeren Jean-Michelle Rouche siger det 
højt for åben skærm, som ingen andre vil 
sige: at historien er for god til at være 
sand. Det koster ham både job og ægte-
skab, og nu bliver han naturligvis besat af 
at finde ud af sandheden om romanens 
herkomst. Denne jagt på fakta følger en 
klassisk krimistil med ledetråde, blindgy-
der og forviklinger, stemningen er let og 
billederne varme og smukke. Filmen pla-
cerer sig i kategorien: finurligt underhol-
dende.  PÆ

[33] MÆLKEKRIGEN 
Island, Danmark, Tyskland, Frankrig 2019
Instr: Grimur Hakonarson Manus: Grimur 
Hakonarson. Medvk: Arndis  Hrönn Egils-
dottir, Sveinn Olafur Gunnarsson og Thor-
stienn Bachmann Længde: 92 min. Prem: 
30.7.2020 Udlej: Scanbox.

Efter ægtemandens fatale soloulykke på 
en islandsk landevej står den efterladte 
hustru Inga tilbage med ansvaret for det 
hjem og den familie, de to har haft sam-
men. Med sin gældstyngede besætning 
af malkekøer er hun overladt til den lokale 
brugsforenings nåde og unåde, så filmen 
handler om fællesskab i et lille samfund. 
Andelsforeningen blev oprindeligt stiftet 
for at give egnens bønder større selvbe-
stemmelse, men den har udviklet sig til et 
handelsmonopol, hvis ledelse i praksis be-
stemmer over bønderne og deres gårde. 
Denne mafiaautoritet tager den handle-
kraftige Inga kampen op imod og får de 
resignerede naboer med sig ved sin ugla-
mourøse og sympatiske troværdighed. 
En vis forudsigelighed i handlingsforlø-
bet opvejes af den vedkommende og 
nuancerede skildring af almindelige, lav-
mælte menneskers både alvorlige og let 
komiske kampe for overlevelse. Lige som 
succesen ”Blandt mænd og får” (2015) af-
spejler denne film med lune og følsom-
hed befolkningens frygt for en globalise-
ring, der udglatter markeder og tromler 
mennesker ned.  PÆ

[34] OFFICER OG SPION
Frankrig, Italien 2019
Instr: Roman Polanski Manus: Roman 
Polanski, Robert Harris Medvk: Jean Du-
jardin, Louis Garrel, Emanuelle Seigner 
Længde: 132 min Prem: 18.9.2020 Ud-
lej: Filmbazar.

Mit tunesiske eventyr, udlej. Another World Entertainment
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Roman Polanski har lavet denne film, som 
han noget #MeToo-kontroversielt fik in-
struktørprisen for ved Cesar-uddelingen i 
Paris. Filmen omhandler Dreyfus-affæren, 
hvor den jødiske kaptajn Alfred Dreyfus 
(Louis Garrel) i 1894 idømmes fængsel på 
ubestemt tid for at have spioneret til for-
del for Tyskland. Lederen af den franske 
efterretningstjeneste (Jean Dujardin) op-
dager dog, at spionagen forsætter trods 
Dreyfus’ fængsling, og at der således er 
sket et justitsmord, men den forbenede 
franske hær vil ikke indrømme fejlen, og 
dermed er grunden lagt til et plot, som 
er en blanding af retssalsdrama, detekti-
visk efterforskningsarbejde og fordækte 
antisemitiske konspirationer. Polanski er 
en både kompetent og stilsikker instruk-
tør, filmens tema er universelt, og filmen 
er velspillet og elementært spændende, 
også selvom man skulle kende historien 
bag den gamle franske retsskandale. AJ

[35] PALM SPRINGS
USA 2020
Instr: Max Barbakow Manus: Andy Siara 
Medvk: Andy Samberg, Christin Miloti, 
J.K. Simons, Peter Gallagher og mange fle-
re Længde: 90 min Prem: 8.10.2020 Ud-
lej: Another World Entertainment.

Den tilbagelænede Nyles er til bryllup i 
Palm Springs, hvor han møder Sarah – og 
så? Er det endnu en romantisk komedie, 
som normalt er helt forudsigelig? Nej, fil-
men lader Nyles og Sarah være fanget i 
en tidslomme, hvor hver dag bliver lige-
som den forrige. I 1993 så man temaet i 
filmen Groundhog Day (en ny dag truer) 
med den altid fantastiske Bill Murray. Er 
Palm Springs bare en remake af den? Nej 
for den har en anden humor fyldt med en 
egen vitalitet, en egentlig sort humor og 
mange afsindige optrin. Er der en morale 
i denne film? Lærer Nyles og Sarah noget 
som sig selv og livet? Jo, Nyles vil blot le-
ve i nuet, men Sarah må vel erkende, at 
uheldige valg i fortiden har konsekvenser 
for nutiden. Det er nok primært en film for 
teenagere og ungdom. Så hvis man er til 
fjollet underholdning med egentlig gan-
ske gode skuespillere, så se den.  LG     

[36] PARASITE  (SORT/HVID)
Sydkorea 2019
Instr: Bong  Joon-Ho Manus: Bong Joon-
Ho og Jin Won- Han Medvk: Song Kang-
Ho, Lee Sun-Kyun, Jo Yeo-jeong Prem: 
11.6.2020 Længde: 132 min. Udlej: Ca-
mera Film. Obs: er kun med engelske un-
dertekster! 

Auteuren Bong Joon-ho , der allerede har 
fået Guldpalmerne for farveversionen af 
Parasite, har nu udgivet en sort/hvid ver-
sion af filmen. Parasite er en dybt foruro-
ligende historie om den fattige, men ud-
spekulerede Kim-familie, bosiddende i 
et slumkvarter i storbyen, der langsomt 
overtager den velhavende Park-families 
arkitekttegnede luksusbolig og -liv, da 
sønnen får job som engelsklærer for rig-
mandsdatteren. Efterhånden fortrænger 
og erstatter Kim-familiens medlemmer 

husets tjenestefolk og begynder som pa-
rasitter at udsuge den intetanende værts-
familie. Den ny sort-hvide udgave af fil-
men lægger ikke noget til selve det nar-
rative forløb, som er identisk med farve-
versionen, men visse elementer står tyde-
ligere tegnet i den ny udgave, fx den usle 
fattigdom, Kimfamilien lever i, og uhyg-
gen i det store, kolde designerhjem. Med 
den sort-hvide udgave lægger filmen, og 
dermed Joon-ho Bong, sig tydeligt i for-
længelse af 1950’ernes europæiske neo-
realistiske bølge og ikke mindst japansk 
film fra samme periode, og det er måske 
i dette (selvbevidste!) lys, vi skal se udgi-
velsen af den. Filmen er stadig stærkt se-
værdig uanset kulør. AJ

[37] PENINSULA
Sydkorea 2020
Instr: Yeon Sang-So Manus: Park Joo-Suk 
og Yeon Sang-So Medvk: Gang Dong-
won, Lee Jung-hyun og John D. Michaels 
Længde: 116 min. Prem: 30.7.2020 Ud-
lej: UIP.

Vi er i genren koreansk zombie-film lavet 
af instruktøren Yeon Sang-So, som også la-
vede Train to Buzan i 2016. Sagen er den, at 
den del af Sydkoreas befolkning, der ikke 
enten er døde eller forvandlede til zombi-
er efter en virusepidemi, nu lever som for-
hutlede flygtninge i de omkringliggende 
lande. Alt er stærkt foruroligende. Helten 
i filmen er den tidligere soldat Jung-Seok, 
der sammen med sin svoger og et par an-
dre eksilkoreanere bliver hyret til at tage 
tilbage til Sydkorea for at hente en last-
bil fyldt med dollars. Behøver man at vide 
mere om plottet og karaktererne? Nej for 
dette er en dommedags action film med 
uhyggelige zombier, der på monsterlig-
nende facon dræber alt og alle. Der er og-
så horder af overlevende, der iscenesæt-
ter bestialske kampe. Filmen handler selv-
følgelig om overlevelse, og man håber da 
også, at Jung-Seok får held med at redde 
en bedstemor, en mor og to døtre. Det ly-
der slemt og tungt, men det er jo bare ac-
tion og underholdning. Så hvis man kan 
lide noget sådant og også tåle det, er der 
smæk for skillingen. Nogle synes filmen 
både er klam og sentimental, hvad den 
også er, men fed action er den altså. LG    

[38] PROXIMA
Frankrig, Tyskland 2019
Instr: Alice Winocour Manus: Alice Wino-
cour Medvk: Eva Green, Zélie Boulant 
og Matt Dillon Længde: 107 min. Prem: 
16.7.2020 Udlej: Angel Films.

Sarah har hele livet drømt om at komme 
ud i rummet. Hun har trænet hårdt og 
vedholdende, og nu skal hun med på en 
rumfart, der skal vare et år. Hun bor ale-
ne sammen med sin 7-årige datter Stella, 
som hun så skal være adskilt fra i et år. Den-
ne film er anderledes end så mange andre 
rumfartsfilm, vi har set, hvor der fokuseres 
på det eventyrlige og skæbneomstyrten-
de møde med det uendelige. Filmens an-
liggende er at skildre en eksistentiel kon-
flikt som den Sarah befinder sig i. Kan Sa-

rah klare at skulle være adskilt fra Stella i 
et år? Nogle ser filmen som et feministisk 
indlæg og et opgør med det traditionelle 
heltebillede af astronauten, der selvfølge-
lig altid er en mand. Proxima er en stilsik-
ker fornem film om at træffe nødvendige 
valg for at forfølge sin drøm. Sarah spilles 
af Eva Green, der får os til at mærke den 
hårde fysiske træning i forberedelsen til 
rumfærden. Det er en på alle måder over-
bevisende og vedkommende film om til-
værelsens eksistentielle valg. LG 

[39] REJSEN TIL UTOPIA
Danmark, Norge 2020
Instr: Erland E Mo Manus: Erland E. Mo 
Medvk: Erland E. Mo, Ingeborg Fangel 
Mo, Aslaug Fangel Mo, Solbjørg Fangel 
Mo og Arve Fangel Mo. Længde: 90 min. 
Prem: 3.9.2020 Udlej: Filmbazar.

Dokumentarfilmen Rejsen til Utopia skil-
drer, hvordan et dansk-norsk forældrepar 
forsøger at tage konsekvens af deres uro 
for de globale klimaforandringer. Instruk-
tøren Erlend Mo filmer sin familie med 3 
børn – og sig selv- fra da han og konen 
beslutter sig for at rejse fra deres idylli-
ske norske slægtsgård, til de endelig flyt-
ter ind i Permatopia, der er et selvforsy-
nende, økologisk, Co2neutralt landsby-
kooperativ i Karise i Danmark. Proble-
met er bare, at husene i Danmark ikke 
er færdigbyggede, og familien må i lang 
tid bo i forskellige sommerhuse. Under-
vejs bølger deres tro på projektet op og 
ned. Erland Mo er meget lidt præcis om-
kring, hvad det er, der gør, at byggeriet 
til slut står med en kæmpegæld. Filmens 
styrke er hverdagsskildringerne i famili-
en med de sammenstød, der opstår mel-
lem idealisme og virkelighed, frihed og 
fællesskab og mellem forældre og børn. 
Moderen forsøger ihærdigt at engagere 
børnene i klima- og flygtningeproblema-
tikken, mens de er fyldt af folkeskolelivet 
og hellere vil have parabol tv og høre Ju-
stin Bieber end rense grønsagsmarker. 
Men da forældrene er tæt på at give op, 
er det alligevel teenagepigen, der har fat 
i den lange ende. Rejsen til Utopia er en 
varm og menneskelig film, der viser, at det 
kan lade sig gøre at leve mere miljørigtigt, 
men at det er hårdt arbejde.  RK

[40] RETFÆRDIGHEDENS 
RYTTERE
Danmark 2020
Instr: Anders Thomas Jensen Manus: An-
ders Thomas Jensen Medvk: Mads Mik-
kelsen, Nikolas Lie Kaas, Lars Brygmann, 
Nicolas Bro, Andrea Heick Gadeberg, Ro-
land Møller Længde: 116 min. Prem: 
19.11.2020 Udlej: Nordisk Film.

Markus’ kone omkommer i en togulyk-
ke, og han afbryder sin udstationering 
som soldat for at hjælpe sin teenagedat-
ter med at bearbejde sorgen over tabet. 
Men han er selv helt knækket. Da dukker 
der tre excentriske venner op med en te-
ori om, at tragedien var et nøje planlagt 
attentat. Filmen starter altså som et al-
vorsdrama. Men der går ikke længe, før 
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instruktørens kulsorte humor og forkær-
lighed for tossetyper sprænger den seriø-
se ramme. Der er den barnlige computer-
nørd (Nicolas Bro), den forfængelige pral-
røv (Lars Brygmann) og den ensomme in-
valid  (Nikolai Lie Kaas), som alle egentlig 
hører hjemme i komedien, men er skildret 
med nok sympati til at fungere. Tre vidt 
forskellige genrer - drama, komedie og 
action-men Anders Thomas Jensen be-
hersker kombinationen. Det er en me-
ningsfuld fortælling om livets menings-
løshed. PÆ

[41] SAGEN COLLINI
Tyskland 2019
Instr: Marco Kreuzpaintner Manus: Chri-
stian Zübert, Robert Gold og Jens-Frede-
rik Otto Medvk: Fanco Nero, Elyas M`Barck 
og Alexandra Maria Lara. Længde: 123 
min. Prem: 6.8.2020 Udlej: Filmbazar.

I en tysk retssal skal den nyudklækkede 
advokat Casper Leinen forsvare italiene-
ren Fabrizio Collini, som er anklaget for 
mordet på den vellidte forretningsmand 
Hans Meyer. Som tilskuere får vi fuld vis-
hed om, at han har begået mordet, så 
spørgsmålet er altså ikke om men hvorfor 
Collini har dræbt Meyer. Denne viser sig 
at have en mørk fortid i nazismens Tysk-
land, og filmen bliver et lødigt og over-
bevisende retssalsdrama om en forsvars-
advokat, som er nødt til selv at opklare 
motivet bag drab et i håb om, at hans kli-
ent kan få en lavere straf end, hvis der var 
tale om koldblodigt mord. Filmen graver 
i en ikke ny, men stadig vedkommende 
problematik i den tyske selvransagelse af 
krigens og eftertidens traumer, og som 
den mordtiltalte Collini formidler Franco 
Nero med gennemtrængende øjne sit in-
dre helvede. Filmen er bygget på en ro-

man fra 2011 af Ferdinand von Schirac af 
samme navn. Der er mange lag i filmen 
og spændende er det også at få de man-
ge både personlige og politiske lag til at 
gøre os klogere på mennesker og deres 
motiver. Man må selv se filmen for at op-
leve udfaldet. PÆ

[42] SANDHEDEN
Frankrig, Japan, Schweiz 2019
Instr: Hirokazu Kore-eda Manus: Hiroka-
zu Kore-eda Medvk:  Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, Ethan Hawke. Længde: 
lo6 min Prem: 8.10.2020 Udlej: Øst for Pa-
radis.  

Fabienne er fransk films store stjerne, el-
sket og beundret. Da hun udgiver sine 
erindringer, kommer hendes datter hjem 
fra New York med sin skuespillermand og 
deres datter. Men stemningen mellem 
dem bliver hurtigt anstrengt: Datteren 
kan ikke se sandheden i selvbiografien, 
hvortil moderen svarer, at hun som skue-
spiller ikke finder sandheden interessant; 
man kan ikke stole på sine minder, og li-
vet kan ikke måle sig med kunsten. Det er 
i dette krydsfelt at filmen bevæger sig, og 
hele tiden vendes og drejes nutidens og 
fortidens begivenheder. Det er et virtu-
ost og rentonet kammerspil.  Den japan-
ske Kore-Eda, som lavede den forrygende 
Shoplifters, instruerer for første gang en 
film i et andet land, og stjernerne Cathe-
rine Deneuve og Juliette Binoche funk-
ler. LG og PÆ

[43] SANGKLUBBEN
England 2019
Instr: Peter Cattaneo Manus: Rosanne 
Flynn og Rachel Tunnard Medvk: Kristin 
Scott Thomas, Sharon Horgan og Em-

ma Lowndes Længde: 110 min Prem: 
25.6.2020 Udlej: Scanbox.

Instruktøren af ”Det` bare mænd” (The 
Full Monty) Peter Cattaneo har skabt end-
nu en britisk feel-good komedie om fæl-
lesskabets betydning i en krisetid. Vi er 
i året 2011 på en militærbase i England, 
hvor mændene er taget til Afghanistan, 
og kvinderne ladt alene tilbage på ba-
sen med deres savn og frygt. Men tiden 
skal altså gå med aktiviteter, som kan dri-
ve de mørke tanker på flugt. Ingen gider 
at strikke eller starte en bogklub- men 
så lykkes det den reserverede, kølige og 
dominerende officersfrue Kate – spillet 
med elegant nerve og menneskelighed 
af Kristin Scott Thomas sammen med Lisa, 
som godt nok er en helt anden type- at få 
stablet et kor på benene. Det slår gnister 
mellem Kate og Lisa, men de vil begge 
projektet. Filmen bygger på en sand hi-
storie, og i dag findes der lidt over 70 Mi-
litary Wives Choirs i England. Koret bliver 
så godt, at de skal synge ved en koncert i 
Royal Albert Hall. Nok er filmens plot for-
udsigeligt, og personerne noget stereo-
type, men man er godt underholdt og for-
lader biografen fyldt med ægte varme og 
en fornyet tro på værdien af fællesskab. 
Filmen er jo lavet før Coronaen, men fø-
les endnu mere aktuel her hvor vi alle og-
så har oplevet fællessangens samlende 
kraft. LG  

[44] SHORTA
Danmark 2020
Instr: Anders Ølholm, Frederik Louis Hviid 
Manus: Anders Ølholm og Frederik Louis 
Hviid Medvk: Jacob Hauberg Lohmann, 
Simon Cears, Tarek Zayat, Özlem Saglan-
mak. Længde: 108 min. Prem: 8.10.2020 
Udlej: Nordisk Film.

Sandheden, udlej. Øst for Paradis
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Shorta er arabisk slang for politi, men fil-
men foregår i Danmark, rigtignok i den 
fiktive ghetto Svalegården, hvor de 2 be-
tjente Jens og Mike patruljerer. De er ret 
forskellige, den ene en regelrytter uden 
ghettoerfaring, den anden en korrupt ve-
teran, der har lært, at man ikke med hu-
manistiske idealer kan gøre en forskel i et 
hårdkogt miljø. Så der er uenighed i pa-
truljevognen om, hvor meget man kan la-
de sig begrænse af gældende regler, når 
man kører rundt og prøver at opretholde 
lov og orden. De er også hvert sit sted i li-
vet: Jens er gift, barnløs, men med frem-
tiden foran sig, mens Mike har ladt fami-
lielivet bag sig og er en ensom ulv med et 
beskidt sprog. Og da de stopper en ung 
gut for at visitere ham, går det galt, og de 
må tage flugten fra ghettoens kriminel-
le. Disse skildres konsekvent som maske-
rede flokdyr, fordi filmen netop handler 
om 2 betjente og deres fordomme om de 
fremmede. ”Det her er ikke Danmark”, si-
ger Mike. Men jo, det her er også Danmark. 
Og på den måde ligner ”Shorta” en ny slags 
Danmarksfilm. PÆ   

[45] SUMMERLAND
England 2020
Instr: Jessica Swale Manus: Jessica Swale 
Medvk: Gemma Aterton, Gugu Mbatha-
Raw, Lucas Bond Længde: 99 min. Prem: 
20.8.2020 Udlej: UIP.

Året er 1940. I en landsby I Kent, England 
bor Alice alene, mens hun arbejder på sit 
akademiske speciale om folkesagn og 
det hedenske paradis kaldet ”Summer-
land”. En dag bliver denne kæderygende, 
børneskyende kvinde bedt om at tage 
sig af den 14-årige Frank, som skal evaku-
eres fra det krigshærgede London. Hun er 
først kontant afvisende, men ender med 
modvilligt at tage imod ham, og som ti-

den går, udvikler de et særligt bånd. Han 
er en almindelig frisk dreng med hang til 
modelfly og friluftsliv, men deres fælles 
dagligdag får Alice til at mindes sin ellers 
fortrængte sommeraffære med Vera, et 
forhold, som sluttede, da Vera besluttede 
sig for i stedet at gå efter mand og børn. 
I disse små glimt af levet liv, som Alice nu 
forsøger at fortrænge, forstår vi omfanget 
af svigt og kærlighed. Man kan beskrive fil-
men som en krigstidsfortælling fortalt fra 
et kvindeligt perspektiv. Filmens billeder 
er smukke og Gemma Aterton fremragen-
de som den selvoptagne og af samfundet 
udstødte særling Alice. PÆ 

[46] SYSTEMBRYDER
Tyskland 2019
Instr: Nora Fingscheidt Manus: Nora 
Fingscheidt Medvk: Helena Zengel, Al-
brecht Schuch, Lisa Hagmeister og Ga-
briela Maria Schmeide. Længde: 125 min 
Prem: 3.9.2020 Udlej: Angel Films.

Den tyske instruktør Nora Fingscheidts 
debutfilm, der vandt Sølvbjørnen i Ber-
lin 2019, handler om det forsømte niårige 
svingdørsbarn Benni (fantastisk spillet af 
den 12-årige Helena Zengel), som cirku-
lerer mellem forskellige institutioner, der 
ikke har andet svar på det traumatiserede 
barns ukontrollable raserianfald og ag-
gressive adfærd end medicinering. Ben-
ni længes efter at bo hos moderen, som 
imidlertid ikke kan håndtere den ubereg-
nelige datter. Mødet med en ny pæda-
gog Micha (Albrecht Schuch) giver Benni 
mulighed for at knytte sig til et voksent 
menneske, og mens pædagogen forsø-
ger at balancere professionel distance 
og personligt engagement, udvikler de 
to en tæt relation, som nødvendigvis må 
sprænge de institutionelle rammer for at 
kunne fastholdes. Fingscheidt anvender 
en næsten dokumentarisk stil, der forle-

ner filmen med en særlig autencitet i den-
ne stærkt seværdige fremstilling af sam-
menstødet mellem børnepsykologi og 
socialvæsen.  AJ

[47] SØSTRENES GUSMAOS 
USYNLIGE LIV
Brasilien 2019
Instr: Karim Aïnouz Manus: Murilo Hau-
ser, Inéz Bortagaray, Karim Aïnouz Medvk: 
Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gus-
mäo. Længde: 139 min. Prem: 19.11.2020 
Udlej: Camera Film.

Vi er i Rio de Janeiro i 1951, og filmen er 
et epos om 2 tvangsadskilte søstre, intimt 
forbundne, men vidt forskellige, og deres 
mangeårige kamp for at genfinde hinan-
den. Da storesøsteren Guida vender hjem 
gravid efter en affære med en græsk sø-
mand, slår faderen hånden af hende og 
bilder hende ind, at lillesøster Euridice er 
flyttet til Wien for at uddanne sig til kon-
certpianist. Lillesøsteren fortæller han, at 
Guida bor i Grækenland hos sin sømand. 
I virkeligheden bor de nærmest dør om 
dør, mens årene og deres uheldige ople-
velser slider dem op. Kun håbet om at mø-
des igen holder dem i gang, og da deres 
veje omsider krydser hinanden på en til-
fældig restaurant er det både bevægen-
de og bittersødt. Filmen skildrer en ver-
den i forandring, hvor intet går som plan-
lagt, og mennesker fanget i denne over-
gang. Den er et gribende portræt af ellers 
usynlige kvindeskæbener i en tid, hvor få 
kvinder kunne forme deres eget liv.  PÆ

[48] THE FAREWELL
USA Kina 2019
Instr: Lulu Wang Manus: Lulu Wang 
Medvk: Shuzhen Zhao, Awkwafina, Tzi 
Ma, X Mayo Prem: 20-8.2020 Længde: 
100 min. Udlej: Angel Films. 

Søstrene Gusmaos usynlige liv, udlej. Camera Film
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Bedstemor Nai Nai i Kina har fået konstate-
ret kræft, men har ikke selv fået det at vide; 
familien, hvis fleste medlemmer er emi-
greret, mener, at det er frygten for kræft og 
ikke kræften selv, som slår folk ihjel. Men 
de bruger diagnosen som anledning til at 
samles med bedstemoderen med en ne-
vøs bryllup som påskud. Filmens hoved-
person, barnebarnet Billi, hvis forældre 
udvandrede til New York, har brug for at 
tage afsked og dukker uanmeldt op ved 
festen. Historien er set gennem hende og 
stiller skarpt på den splittende oplevelse 
at have sine fødder solidt plantet et sted 
og sine rødder et andet. Det er denne in-
telligente, grotesk-humoristiske og em-
patiske familieskildring, som gør filmen til 
en sjældent nærværende globaliserings-
historie. LG

[49] THE KINDNESS OF 
STRANGERS
Danmark, Canada, Sverige, Frankrig, Tysk-
land og England.
Instr: Lone Scherfig Manus: Lone Scher-
fig Medvk: Zoe Kazan, Tahar Rahim og Bill 
Nighy Længde: 112 min. Prem: 18.6.2020 
Udlej: SF-Studios.

Ved første daggry flygter Clara og hendes 
to mindreårige sønner fra den voldelige 
ægtemand og far for at tage til New York 
i bil. Hun har ingen egentlig plan, men 
satser på at klare sig ved hjælp af venlige 
medmennesker. I et vinterkoldt Manhat-
tan møder hun (vi) en række mennesker i 
andre arter af krise, folk hvis indre kompas 
i tilværelsen er gået itu, men som i kon-
frontationen med andre skæbner på bun-
den finder frem til en ny genløst mening 
med livet. Filmen er ikke blind for menne-
skets mørke side; det er den, der domine-
rer i det store billede, som dens karakterer 
finder deres små lommer i. Det er en varm 
og velskreven film. Det er vigtigt at se den 
i den rette ånd og den rette stemning som 
et hverdagseventyr, der forener empatisk 
realisme med besværgende hverdags-
magi. PÆ

[50] THE KING OF STATEN 
ISLAND
USA 2020
Instr: Judd Apatow Manus: Judd Apatow, 
Pete Davidson og Dave Sirus Medvk: Pe-
te Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr Pame-
la Adlon og Steve Buscemi Længde: 136 
min Prem: 10.9.2020 Udlej: UIP.

Judd Apatows halvbiografiske King of Sta-
ten Island beskæftiger sig med den fader-
løse Scotts (Pete Davidson) opvækst i New 
York. Den umodne, rodløse Scott, der lever 
sammen med sin mor og søster og drøm-
mer om at blive tatovør, lever et udstenet 
liv, indtil Ray (Bill Burr) dukker op i mode-
rens (Marisa Tomei) liv, efter Scott har tato-
veret hans 9-årige søn. Ray er brandmand 
ligesom Scotts afdøde far, og det lukker op 
for Scotts egne traumer. Han tvinges til at 
bearbejde sorgen, alt imens han rivalise-
rer med Ray om moderens gunst, inden de 
to antagonister kan nærme sig hinanden 
i et gryende venskab, og Scott begynde 

et voksenliv. Som nævnt er filmen delvist 
biografisk – standup-komikeren Pete Da-
vidsons personlige historie ligner hoved-
personens meget, og Davidson har også 
været medforfatter på manuskriptet. Det 
er der kommet en morsom, men også no-
get ujævn og meget lang film (137 min.) 
ud af. AJ

[51] THE OUTPOST
USA Bulgarien 2020
Instr: Rod Lurie Manus; Eric Johnson 
Medvk: Scott Eastwood, Caleb Landry Jo-
nes og Orlando Bloom Længde: 123 min: 
Prem: 9.7.2020 Udlej: UIP.

Vi er med 54 amerikanske soldater i Af-
ghanistan i oktober 2009 i lejren Com-
bat Outpost Heating. Der er ganske få 
dage til soldaternes hjemsendelse, da 
det forfærdelige sker: Taliban angriber. 
Lejren er beliggende i en dal, faktisk et 
helt umuligt sted, hvor der aldrig skul-
le have været anlagt en forpost, som da 
heller ikke viste sig at have en strategisk 
betydning.  Det er en filmatisering af den 
dokumentariske bog ”The Outpost, an 
Untold story of American Valor” af CNN 
journalisten Jake Tapper. Filmen er altså 
”helt” autentisk, og den gør da også sit 
for at vise og være det. Man er bogstave-
lig talt fanget i helvedets forgård, og fil-
mens lange indstillinger uden klip er for-
uroligende ubehagelige. Selvom filmen 
helt entydigt er på amerikanernes side, 
bliver den aldrig bombastisk patriotisk. 
Vi forstår, at de 54 ganske almindelige 
soldater uden specialuddannelse kæm-
per for at overleve og redde hinanden. 
Men man skal være til krigsfilm som Pa-
triots` Day eller Black Hawk for at kunne 
tåle at se endnu en film om krigstragedie 
og meningsløshed. Så er man advaret. 
Det er ubærligt. LG

[52] THE PAINTED BIRD
Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine 2019 
Instr: Václav Marhoul Manus: Václav Mar-
houl Medvk: Petr Kotlár, Udo Kier, Lech 
Dyblik, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel 
Længde: 169 min Prem: 19.11.2020 Ud-
lej: Another World Entertainment.

Den uafrystelige, sort-hvide og 3 timer lan-
ge krigsfilm The Painted Bird af tjekken Vá-
clav Marhoul er bygget over Jerzy Kosin-
skis roman fra 1965. Vi følger i et krigshær-
get Østeuropa en jødisk dreng Joska (den 
velspillende Petr Kotlár) på en odyssé gen-
nem det besatte Polen og en endeløs ræk-
ke af overgreb og fornedrelser, både mod 
ham selv og andre. Kun en tysk soldat (Stel-
lan Skarsgaard), en sovjetisk officer (Barry 
Pepper) og en præst (Harvey Keitel) viser 
ham glimt af venlighed, alle andre udviser 
forskellige grader af depravation og bru-
talitet overfor den næsten tavse dreng og 
hinanden. Marhouls scoop er at vælge bar-
nets blik til at give beskueren et fuldstæn-
digt usminket og rystende, til tider næ-
sten erotiseret billede af krigens rædsler 
og menneskelig ondskab. På den led kan 
filmen minde om Schlöndorffs gamle fil-
matisering af Günter Grass’ Die Blechtrom-

mel. The Painted Bird er som et langt vå-
gent mareridt, mørk, uhyggelig og samti-
digt forunderlig smuk og poetisk i sin visu-
elle overdådighed. AJ

[53] THE PERSONAL HISTORY OF 
DAVID COPPERFIELD
England, USA 2019
Instr: Armando Lannucci Manus: Arman-
do Lanucci og Simon Blackwell Medvk: 
Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, 
Morfydd Clark, Rosalind Eleazar Længde: 
119 min Prem: 10.9.2020 Udlej: Scanbox.

Filmen er endnu en filmatisering af Dick-
ens delvist selvbiografiske klassiker fra 
1850. Dickens siger selv om romanen 
at ”den er vævet af sandhed og påfund”. 
Instruktøren Iannucci bruger dette til at 
skabe vanvittige, komiske og helt mærk-
værdige fantasifulde karakterer og re-
plikker. Filmen er jo fortællingen om, 
hvordan David/Dickens blev forfatter og 
fik sig en identitet. Man kan finde episo-
der, der både er groteske og ”for meget”. 
Men der er både Dickens`s sociale indig-
nation og hans vittige og satiriske por-
trætter af ekcentrikere. Det er sjovt, ele-
gant, underholdende og vedkommen-
de. Det er Dickens på en ny og overra-
skende måde. LG og PÆ

[54] TIL SAMA (DOK)
Syrien, England, USA 2019
Instr: Waad Al-Khaleab Medvk: Waad 
Al-Khateab, Hamza Al-Khateab og Sama 
Al-Khateab Længde: 100 min Prem: 
10.9.2020 Udlej: Øst for Paradis. 

Dokumentarfilmen Til Sama giver et uaf-
rysteligt indblik i den virkelighed, som 
mange syrere har stået- og stadig står i. 
Derfor er det en vigtig film - et historisk 
dokument for eftertiden. Ingen, der har 
set den, kan være i tvivl om, hvilke uhyr-
ligheder almindelige mennesker blev 
udsat for i Aleppo. Til Sama er filmet af 
den unge Waad al- Kateab. Det er både 
en dygtig journalistisk afdækning af kri-
gens rædsler, samtidig med, at det er en 
personlig fortælling tilegnet datteren 
Sama, der blev født midt i et de hårde 
kampe i 2017. Waad begynder sit film-
projekt med at filme fra de demonstra-
tioner for et mere retfærdigt samfund, 
som hun selv deltog i. Hun møder læ-
gen Hamza, der knokler på et nedslidt 
hospital for at redde de mange sårede, 
der bringes ind. De forelsker sig, gifter 
sig, og da Waad bliver gravid bliver film-
projektet til en kærlighedsfortælling til 
Sama om, hvordan hendes forældre le-
vede, hvad de drømte om, og hvorfor de 
valgte at blive i Aleppo. Filmen er rå med 
mange hjertegribende, ubærlige scener, 
men også fyldt med varme, glæde og 
kærlighedsfyldte øjeblikke. RK

[55] TYSKTIME
Tyskland 2019
Instr: Christian Schwochow Manus: 
Heide Schwochow Medvk: Ulrich No-
ethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter 
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Længde: 130 min Prem: 1.10.2020 Ud-
lej: Camera Film.

Filmen foregår lige efter anden verdens-
krig, hvor den unge utilpassede Siggi er 
endt i en anstalt for adfærdsvanskelige 
unge. Da klassen skal skrive en stil om 
”pligtens glæder”, afleverer han blankt og 
sættes i enecelle. Nu vælter erindringerne 
frem om den splittelse, han som barn har 
oplevet omkring, hvad pligt, moral og an-
stændighed er. Hans far er en streng land-
betjent, der blindt og brutalt adlyder or-
drerne fra det nazistiske styre. I modsæt-
ning til det er der højere til loftet og andre 
tanker i kunstnerhjemmet hos maleren 
Max Nansen, hvor drengen ofte kommer. 
Nansen får maleforbud, og Siggis far skal 
overvåge, at det følges. Tysktime er base-
ret på en roman af Siegfried Lenz og in-
struktøren Christian Schwochow lykkes 
med en sammenhængende og vedkom-
mende historie omkring opgør og forso-
ning med fortiden med samme tone og 
stemning som i bogen. Filmen foregår i 
Friesland lige syd for den danske grænse 
og skildrer en kultur, hvor der ikke bruges 
mange ord. Derimod taler naturen. Visu-
elt er det en meget flot film med billeder 
af naturens skønhed med marsklandskab, 
fugle, høj himmel og vadehav. En både 
barsk og smuk film, der varmt kan anbe-
fales. RK

[56] UNDTAGELSEN
Danmark 2020 
Instr: Jesper W Nielsen Manus: Christi-
an Torpe Medvk: Danica Curcic, Amanda 
Collin, Sidse Babett Knudsen og Lene Ma-
rie Christensen Længde: 110 min. Prem: 
2.7.2020 Udlej: SF Studios.  

Denne filmatisering af Christian Junger-
sens roman fra 2004 veksler mellem at 
være et kammerspillignende psykolo-
gisk drama og en international thriller, 

mellem 4 kvinders hæmningsløse intri-
ger mod hinanden på et kontor og det 20 
århundredes værste folkedrab. Den store 
ondskab i verden er svær at begribe, men 
enkel at forholde sig til; den lille er deri-
mod hård at tage på sig. Filmens mål er at 
vise, hvordan der ikke er forskel. Forbin-
delsen mellem de to miljøer/verdener lig-
ger i, at kontoret hvor kvinderne er ansat 
tilhører Dansk Center for Information om 
Folkedrab, og der er et omslag undervejs 
i handlingen, som bliver et stort filmøje-
blik. Filmen bæres af 4 stærke skuespil-
præstationer, men man går ud af biogra-
fen fyldt med en følelse af ubehag efter 
mødet med så megen ondskab. PÆ 

[57] UNGE AHMED
Belgien, Frankrig 2019
Instr: Jean-Pierre Dardenne og Luc Dar-
denne Manus: Jean-Pierre Dardenne og 
Luc Dardenne Medvk: Idir Ben Addi, Oli-
vier Bonnaud, Myriem Akheddiou Prem: 
18.6.2020 Længde: 90 min. Udlej: Øst for 
Paradis. 

De belgiske Dardenne-brødres kontro-
versielle nye drama Unge Ahmed hand-
ler om en radikaliseret teenager, der in-
spireret af en lokal ekstremist kæmper for 
islamistiske renhedsidealer og udtænker 
et angreb mod sin lærer, vandt prisen for 
bedste instruktion i Cannes. Den unge 
Ahmed kommer ellers fra en helt almin-
delig kulturmuslimsk familie og er egent-
lig ganske blød, men måske derfor også 
modtagelig for de sort-hvide budskaber, 
der i sidste ende gør ham voldsparat og 
får ham til at bryde med både kammerater 
og familien. Da han anbringes i forvaring i 
et ungdomsfængsel, tvinges han som en 
del af resocialiseringen til at arbejde på en 
gård, og håbet er selvfølgelig, at Ahmed 
i mødet med en fredelig, sekulær verden 
og fysisk arbejde sammen med venlige 
mennesker kan afradikaliseres, men hvor-

dan kan sådan indædt fanatisme egent-
ligt udryddes? Filmen udfolder sig lang-
somt og eftertænksomt og er et vægtigt 
og seværdigt indlæg i debatten om unge 
og radikalisering. AJ 

[58] VORES MAND I AMERIKA
Danmark 2020
Instr: Christina Rosendal Manus: Kristian 
Bang Foss, Dunja Gry Jensen og Christina 
Rosendal Medvk: Ulrich Thomsen, Mikkel 
Boe Følsgaard, Denise Gough og Zoë Tap-
per Længde: 115 min. Prem: 13.8.2020 
Udlej: SF Studios.

Henrik Kauffmann var Danmarks ambas-
sadør i USA d. 9. april 1940 ved den tyske 
besættelse af Danmark. Mens den dan-
ske regering overgav sig efter et par timer, 
nægtede Kauffmann at lytte til ordrerne 
fra udenrigsministeriet og gøre det sam-
me. Tvært imod starter han et samarbej-
de med den amerikanske regering og gi-
ver som det mest bemærkelsesværdige 
på Danmarks vegne USA ret til at etablere 
sig militært på Grønland. Dette er den hi-
storiske baggrund for denne ”bio-pic” om 
Kauffmann, som logisk nok er lavet af Chri-
stina Rosendal, der tidligere har lavet den 
glimrende historiske film Idealisten  fra 
2015 om netop USAs Thulebase, hvor et 
amerikansk atombombevæbnet fly styr-
tede ned i 1968. Ulrich Thomsen portræt-
terer Kauffmann glimrende, og filmen 
fremstiller et vigtigt stykke Danmarkshi-
storie. Filmen åbner for spørgsmålet, om 
Kauffmann var en helt, en skurk, en idea-
list, eller en egenrådig magtspiller?  PB 

[59] WILD ROSE
England, USA, Canada 2018
Instr: Tom Harper Manus: Nicole Tay-
lor: Medvk: Jessie Buckley, Julie Water, 
James Harkness Længde: 100 min. Prem: 
23.7.2020 Udlej: Scanbox.

”tre akkorder og sandheden” har den 
23-årige Rose-Lyn tatoveret på armen. 
Det er essensen af Country-musikken, og 
det er faktisk det eneste, der betyder no-
get i Rose-Lyns liv. Selvom hun har 2 børn, 
som hun ikke magter at tage sig af, og lige 
er kommet ud af fængslet med fodlænke, 
er drømmen om at komme til Country-
musikkens arnested Nashville helt intakt. 
Vi er i Glasgow og her har hun da haft et 
sangjob på Grand Ol Opry, men hun synes 
ikke, det er helt rigtigt. Hun vil til Nashville. 
Hun spilles af Jessie Buckley, der både kan 
synge og charmere. Selvom hun i filmen 
både er umulig, impulsiv og ofte ganske 
utilregnelig, kan man ikke lade være med 
at holde af hende, når man følger hendes 
vej mod drømmen i Nashville. Filmen er 
både en feel-good film, men også en klas-
seskildring. Den er dog også en historie 
om en kvinde, der på trods alligevel bliver 
voksen og til sidst kan tage ansvar. Man 
skal også se filmen for Julie Waters skyld. 
Hun spiller den hårdtprøvede mor. Er fil-
men sentimental og Rose-Lyn irriterende 
umulig? ja, men samtidig er den fyldt med 
ømhed og humor, som rører en. Men man 
skal også kunne lide Country-musik.  LG

Unge Ahmed, udlej. Øst for Paradis
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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 populæ-
re kvindelige skuespillere, modtager en 
optagelse på sin mobil, som viser en ung 
pige Marziyeh, der tager sit eget liv; hun 
drømmer om at blive skuespiller, men 
hendes familie vil ikke tillade hende at vir-
keliggøre det. Benahz kontakter sin ven 
(og instruktør) Jaffar Panahi, og sammen 
drager de ud for at opspore pigen i områ-
det op til den tyrkiske grænse. De når frem 
og spørger sig for. Marziyeh lever, men in-
gen vil give sig; hun skal blive hjemme og 
gifte sig godt. Hun og Behnaz er de 2 før-
ste kvinder i titlen. Den tredje er Shahr-
zad, feteret skuespiller inden den islami-
ske revolution 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 men-
nesker. 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



20 Filmkatalog Øvrige titler  

[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] 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

[11] 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

[12] 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

[13] 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.

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

[14] 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 

Britt Marie var her, udlej. SF Studios
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hos Richard Linklater på hans Before Sun-
set (1995). for ligesom de to hovedpersoner 
i den film taler og taler om livets store pro-
blemer, så møder vi det samme i Camper 
303. Men historien er kort, at Jule, der stude-
rer biologi og er kæreste med Alex, der be-
finder sig i Portugal for at studere bioøkolo-
gi, opdager, at hun er gravid. Hun tager der-
for resolut den gamle autocamper for at kø-
re fra Tyskland til Portugal for at snakke med 
Alex om den nye situation. Undervejs mø-
der hun Jan, der læser statskundskab, og li-
ge nu er blevet efterladt af den delebil, som 
skulle have ført ham til Spanien for at mø-
des med sin biologiske far for første gang. 
De er et umage par med meget forskelli-
ge 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 in-
teresse. På vejen mod deres mål diskuterer 
de alle de store livsspørgsmål på en måde, 
som kun unge mennesker kan gøre det. Fil-
men er jo en romantisk roadmovie, og den 
skabelon følger den. Vi ved, at de vil forel-
ske 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 men-
nesker. LG

[15] 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

[16] 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 
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

[17] 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  

Cinema Paradiso, udlej. Another World Entertainment
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virkelighed. Men Cathrine Deneuve og 
hendes datter spiller foruroligende beta-
gende. LG og PÆ

[18] 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 metro-
byggeri har brug for god publicity midt i 
et stort antal arbejdsulykker og anklager 
om social dumping og sender en naiv pr-
assistent, Rie, ned i tunnelboremaskinen 
for at skabe en positiv historie om ’euro-
pæisk 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 risiko-
fyldte branche. Noget går galt, og de 3 er 
pludseligt fanget i en underjordisk luft-
lomme i en kamp for overlevelse, hvor den 
civilisatoriske fernis slides væk i takt med, 
at ilten svinder, og panikken sætter ind.  
Det er oplægget til spillefilmdebutanten 
Rasmus Kloster Bros ganske ferme thril-
ler, hvis bedste feature er det bemærkel-
sesværdige og meget effektive lydde-
sign. AJ

[19] 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

[20] 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

[21] 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

[22] 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

[23] 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 
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

[24] 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. 



24 Filmkatalog Øvrige titler  

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

[25] 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

[26] 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

[27] 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  

[28] 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

[29] 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.

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

[30] 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 
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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

[31] 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 udviklingshistorie 
i filmen, og hun ender med at se sine med-
mennesker på en ny måde. Hun bliver fak-
tisk et offer for sine egne intriger som Kir-
sten giftekniv. Det er ikke den første filma-
tisering af romanen, og denne udmærker 
sig ved et overdådigt setdesign. Humoren 
skinner klar igennem, men dialogen lider 
til tider under de medvirkendes forsøg på 
dramatisk sjov med deres replikker. 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

[32] 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.
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

[33] 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

[34] 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-

Emma, udlej. UIP
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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

[35] 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

[36] 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: 
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

[37] 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

[38] 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 drenge-
krop. Hun drømmer om en karriere som 

Flugten fra Østtyskland, udlej. Another World Entertainment
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balletstjerne, men mest om at være som 
de andre piger. At høre til i en gruppe. 
Det er en lille, underfundig perle af en 
film, som klart, naturligt og nærværen-
de fortæller om en usædvanlig persons 
liv og følelser. Den er et godt eksempel 
på, at den største gennemslagskraft of-
te opnås, når der fortælles underspillet 
og med så små armbevægelser som mu-
ligt. Ad denne vej giver filmen et indblik 
i et ungt menneskes sammenbidte iden-
titetskamp, men samtidig er den en uni-
versel fortælling om ensomhed, afhæn-
gighed og mod. PÆ 

[39] 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 skuespilpræsta-
tioner, om (endnu) en katolsk pædofili-
skandale i Lyon. Melvil Poupaud spiller 
Alexandre, misbrugt som barn, der først 
forsøger at få kirken i tale med indignere-
de breve, men som, da han spises af med 
et tilbud om at mødes med præsten bag 
overgrebene, i stedet begynder at opsø-
ge andre ofre og kommer i kontakt med 
barndomsvennerne François (Denis Mé-
nochet) 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 doku-
mentarisk og filmen selv i øvrigt hyper-
aktuel, for ved optagelsernes afslutning 
verserede den sag, filmen bygger på, sta-
dig ved de franske domstole, og en del af 
Ozons ærinde er da også at gennemlyse 
det franske retssystems forhold til både 
ofrene og kirken. Ozons vellykkede, men 
lidt vel lange film fik Sølvbjørnen ved Ber-
linalen. AJ

[40] 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

[41] 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 
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    

[42] 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 
notoriske wildcard Shia LaBeouf beor-
dret til at skrive om de personlige trau-
mer, som tidligt gjorde ham arbejdsløs 
og til filmbyens enfant terrible. Det er i 
Alma Har’els regi blevet til en ganske 
vellykket film om et turbulent far-søn-
forhold, en parafrase på LaBeoufs egen 
dysfunktionelle opvækst. Faderen James 
(Shia LaBeouf ), en falleret rodeoklovn 
og alkoholiker, mangler basale færdig-
heder som forælder, og tidligt må søn-
nen Otis (Noah Jupe) forsørge både sig 
selv og den fordrukne og hårdtslående 
fader som barneskuespiller. Der klippes 
mellem barndommen og tiden i terapi-
forløbet, hvor den nu 22- årige Otis (Lucas 
Hedges) skal sætte ord på årsagen til sit 
eget misbrug af sprut og galar. Det er fil-
mens 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 selvmedliden-
de, selvom den jo altså også diskulperer 
den voksne LaBeouf.  AJ

[43] 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.

Gud være lovet, udlej. Camera Film
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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

[44] 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

[45] 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

[46] 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

[47] 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

[48] 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

[49] 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 Bel-
la, hvoraf de første to er i midtvejskrise. 
Eva, fordi hendes mand har forladt hen-
de for den unge, smarte og perfekte Bel-
la, og Marlene, som ellers er lykkelig gift, 
men er blevet forelsket i Peter, far til en 
pige i datterens klasse. Bella, som kan kla-
re alt, siger til Eva og Marlene, at proble-
merne blot ”skal knaldes væk”, og derfor 
tager de tre kvinder på wellness weekend 
i nærheden af den fasanjagt, som Peter 
skal deltage 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 situationer og episoder, og tallø-
se fortærskede klicher står i kø. Det er en 
Klassefesten for kvinder. Som kvinde kan 
man blive deprimeret over det småbor-
gerlige og tomhjernede kvindesyn, der 
vises i filmen. Vi er i damebladsverden, 
og der er der, ligesom med de popcorn 
man putter i munden under filmen, slet 
ingen næring. LG
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[50] 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

[51] 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

[52] 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 
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

[53] 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) 

I trygge hænder, udlej. Another World Entertainment
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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

[54] 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 
efter 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 fa-
milie i opløsning. Leo er ingeniør og nu 
direktør 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 ulykke efter den anden kom-
mer væltende. Der er utroskab, skilsmis-
se, PTSD psykose, kidnapning og skud 

for blot at nævne nogle. Der er store fø-
lelser involveret, men selvom filmens 
genre er et familiemelodrama, så for-
mår 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

[55] 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 København, en ved kulturhuset Krudt-
tønden på Østerbro, en anden ved Syna-
gogen i Krystalgade. Filminstruktør og 
manuskriptforfatter til denne film har 
sat sig for at skabe et præcist billede af, 
hvordan landet lå, og hvordan byen så 
ud, da skuddene faldt. Det har givet en 
sober og taktfuld film om to mænd, der 
blev dræbte midt i livet, om et Danmark 
som mistede sin uskyld. Skiftet mel-
lem lange talescener og korte sekven-
ser, mellem selskaber i middelklasse-
hjem og overvågningsbilleder af Paral-
leldanmark, skaber filmisk fremdrift og 
virkningsfulde personportrætter. Nogle 
vil kritisere filmen for ikke at dæmonise-
re Omar el-Hussein nok. Men ved ikke at 
forklare hans handlinger fjerner filmen 
netop enhver mulighed for tilgivelse. 
Det er en på en gang respektfuld og ra-
sende film. PÆ

[56] 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

[57] 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 

Les Misérables, udlej. Filmbazar
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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

[58] 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

[59] 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-
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

[60] 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

[61] 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

[62] 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

[63] 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 
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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

[64] 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 
kamp for at starte en fagforening på sin fa-
brik i Bangladesh. Den modige hovedper-
son Shimu trodser råd fra sine medsøstre 
og fra sin dovne mand og går til et fagfor-
eningsmøde. Hun har oplevet lidt af hvert 
på sin arbejdsplads, som alle de andre pi-
ger, og en dødsulykke, der rammer en af 
hendes kolleger på en brandfælde af en ar-
bejdsplads, slår hovedet på sømmet. Ale-
ne oplysningen, at bare en af de T-shirts, 
hun syr hundreder af hver dag, bliver 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 bag-
efter venter kampen mod det offentlige 
bureaukrati, der beskytter arbejdsgiver-
ne i stedet for at opfylde lovens krav. Fil-
men er en socialrealistisk ”kampagnefilm” 
med et klart og enkelt budskab. Filmspro-
get og skuespillet virker ikke særligt udvik-
let. Men man må da håbe, at kvinder og ar-
bejdere i de fattige lande, der producerer 
Vestens tøj, vil se den. For os i Vesten kan 
den nok virke lidt selvfølgelig og velkendt, 
især hvis man husker filmen Norma Rae fra 
engang i 70erne, som den minder meget 
om. PB

[65] 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 kønspolitiske 
interessemodsætninger. Men selvom bil-
lederne er fantastiske og tydeligvis orke-
streret af en teaterinstruktør, så bliver fil-
men for overambitiøs og krukket, til at man 
bevæges af de to dronningers magtkamp. 
Dog er Saoirse Ronan en interessant Maria. 
Filmen er på ingen måder historisk, da de 
to dronninger aldrig mødtes i virkelighe-
den. En anmelder kalder filmen ”et nyfe-
ministisk lærestykke”. Man må selv se den 
for at finde ud af, hvad man skal lære. LG

[66] 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

[67] 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

[68] 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 Mellem linierne, udlej. Camera Film
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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

[69] 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

[70] 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

[71] 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

[72] 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

[73] 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-
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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

[74] 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

[75] 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

[76] 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

[77] 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 skole-
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lærer, og hun beslutter nu at udleve sin 
ungdomsdrøm om at blive cheerleader. 
Filmens budskab om friheden til selv at 
forme sit liv, også dets afslutning er sat 
på spidsen, men er ikke rigtigt sjovt. At 
de gamle kvinder satser på at blive che-
erleadere, selvom de ikke længere er un-
ge, skal selvfølgelig hylde den humør-
fyldte, rebelske benægtelse 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 ungdom-
melig. Det er svært at acceptere budska-
bet. PÆ

[78] 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

[79] 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 Vikto-
ria er tilknappet og kontrolleret. Men det 
er slet ikke, hvad der sker, der er interes-
sant i filmen. Instruktøren Marie Grahtø 
har kaldt filmen ”psykotisk realisme”. Den 
virker egentlig som et poetisk billeddigt, 
der ligner hallucinationer og drømme. Fil-
men vil vise, hvad der foregår inde i ka-
raktererne. Der tales også om liv og død, 
men replikkerne virker teatralske. Det er 
filmens urovækkende stemning, man hu-
sker den for. Det er en personlig, modig 
og ambitiøs film. Formen er eksperimen-
terende og fyldt med filmisk skønhed 
og æstetik. Der spilles overbevisende af 
svenske Lisa Carlehed og Victoria Carmen 
Sonne. LG

[80] 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

[81] 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

[82] 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 
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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-
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

[83] 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

[84] 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

[85] 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 kon-
ventionel biopic om Italiens mediemo-
gul og tidligere præsident, så bliver man 
skuffet. Men filmen er meget mere end 
det og meget mere raffineret. I første del 
af filmen følger vi den unge hustler Ser-
gio, 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-drevet narcissist, men også en 
charmerende og omsorgsfuld person, ja 
han har faktisk sympatiske træk, selvom 
han snyder og bedrager, forfalsker sand-
heden og konstant røvrender alle. Lige-
som Sorrentinos tidligere film Den store 
skønhed og Il Divo er denne film også en 
film om Italien som nation eller om alle 
italieneres indre Berlusconi. På evig jagt 
efter magt, penge og succes, koste hvad 
det vil. Filmen er fyldt med overdådige 
billedtableauer og ufattelig smuk. Men 
der er også en bedrøvet tone af forfald 
over den. Man bliver jo gammel og skal 
dø – og det fornemmer Berlusconi også. 
Filmen skal ses og opleves som det bil-
ledorgie den er. LG

[86] 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

[87] 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

[88] 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-
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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

[89] 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

[90] 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, desil-
lusionerede filminstruktør Salvador Mal-
lo, der neurotisk fokuserer på sit skranten-
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 
ragede 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 erindrings-
billeder fra Salvadors barndom. Man kan 
ikke glemme de syngende arbejdende 
kvinder, der hænger vasketøj op på træ-
erne ved floden. Er det fiktion eller virke-
lighed? Måske er det autofiktion fra Al-
modôvars side. Det er ikke vigtigt. Det er 
en smuk, varm og kærlig film med store 
skuespilpræstationer. Specielt er Antonia 
Banderas fremragende og Penèlope Cruz 
er jo altid dejlig. Nogle anmeldere mener, 
at det er Almodôvars bedste film, og at 
den burde have vundet palmerne i Can-
nes. LG

[91] 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

[92] 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 nord-
østlige England kæmper for at få det hele 
til at hænge sammen. Faderen Ricky kø-
ber en varevogn, så han kan få arbejde 
som selvstændig chauffør for et pakke-
firma, tilsyneladende en fordelagtig ord-
ning, men i virkeligheden en udsat og 
rettighedsløs position. Konen arbejder i 
hjemmeplejen, hvor der aldrig er tid nok 

Sorry we missed you, udlej. Scanbox
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til de syge, gamle og ensomme. Man er 
ikke i tvivl om, hvor instruktør og manu-
skriptforfatter lægger deres sympati, og 
deres evne til at skildre og forstå dyna-
mikken mellem mennesker, både unge 
og gamle og beskrive deres følelser en-
kelt og klart er overbevisende. Filmens 
titel refererer til den seddel, som Ricky 
lægger, når pakkemodtageren ikke er 
hjemme. Men den henviser også til de 
mennesker på bunden, som samfundet 
har valgt at overse. PÆ

[93] 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. El-
ler gør der? Den irske instruktør Neil Jor-
dan, der har lavet bl.a. de to fremragende 
film The Crying Game (1992) og The But-
cher Boy (1997) venter man sig noget af. 
Og så spiller Isabelle Huppert, en af fransk 
films virkelige stjerner en af hovedroller-
ne, så det må da blive godt. Men desværre 
bliver Stalker aldrig vedkommende. Man 
forstår aldrig, hvad der får Greta til at stal-
ke Frances. Filmens tema er selvfølgelig 
moderbinding, 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 
anmelder fraråder faktisk folk at se filmen. 
Men ind i mellem det absurde er der dog 
enkelte scener, der rummer en slags hu-

mor. Så hvis man er Isabelle Huppert fan, 
så er hun her vanvittig for fuld udblæs-
ning. LG

[94] 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-
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

[95] 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

[96] 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 ide-
alistisk, 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 netop den bygning, hvor Florence har 
sin boghandel. Hvordan denne kultur-
kamp udvikler sig, må man selv se. Men 
der er spændende spil af bl.a. Bill Nighy, 
som den sære eneboer Edmund, der bli-
ver hendes støtte og fortrolige. Hun er 
dristig, da hun indkøber 250 eksempla-
rer af Nabokovs bog Lolita, der med sit 
seksuelle frisind bragte sindede i kog i 
1955. Hun fører også bogen Fahrenheit 
451 af Ray Bradbury fra 1953, som er en 
dystopi om et totalitært samfund, hvor 
bøger er forbudt. Ja, Florence Green tror 
på oplysning og litteraturens samfunds-
mæssige og personlige betydning. Fil-
men er en hyldest til en kvinde, der kæm-
per for det, hun synes er rigtigt. Den er 
langsom og smuk og meget engelsk. 
Måske er det primært en film for anglo-
file kvinder over 45, som en anmelder 
antyder. LG

Sunset, udlej. Filmbazar
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[97] 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

[98] 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

[99] 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 (om-
kring år 1900) ankommer to mænd, den 
barkede fyrbøder Wake, der er fyrme-
ster og altså leder, og hans unge med-

hjælp Winslow, som skal tage sig af alt 
det grove. De to mænd er hinandens 
stejle modsætninger, Wake den gam-
le fordrukne søulk med alle sømandsli-
vets fraser og Winslow, den flotte unge 
fåmælte mand med livet for sig; dette 
makkerpar isoleres fra omverdenen af 
stormen, og konflikterne mellem deres 
ulige temperamenter er filmens mo-
tor og egentlige handling. Selve titelfi-
guren (fyrtårnet) fremstår elementært 
dragende som rammen om de to mænd, 
der rivaliserer indædt om adgangen til 
at passe det. Filmen er et stykke visuel 
tryllekunst i sort/hvid og næsten kva-
dratisk 35 mm.  PÆ

[100] 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

[101] 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.

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. 

The Sisters Brothers, udlej. Camera Film
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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

[102] 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

[103] 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

[104] 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-
soner, og der er en naturlighed i skildrin-
gen, der gør, at billederne af de unge lever 
længe i tilskuerens hukommelse. RK

[105] 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 
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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

[106] 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 palæstinen-
siske øjne. Det er en oplysende, lærerig og 
hjerteskærende film, både for større børn 
og voksne. Wardi er 11 år og bor med he-
le sin palæstinensiske familie i en flygtnin-
gelejr i Beirut. Lejren har ligget der siden 
1948 og består nu af betonbygninger, der 
vokser sig højere og højere og ligner tårne. 
Deraf filmens titel. Wardis oldefar 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 fa-
miliens minder og triste historie fra fordri-
velsen i 1948, de følgende års konflikter og 
krige og frem til i dag. Animationsformen 
gør det muligt at få mange nuancer og de-
taljer frem. Nutiden skildres med dukkea-
nimation, og i de forskellige flashbacks er 
det almindelig 2D-animation. Instruktø-
ren Mats Grorud har boet i lejren, og fo-
tografier, som han har fået fra venner og 
familie i lejren, er med til at styrke autenti-
teten. På trods af sit dystre tema om det pa-
læstinensiske folks tragedie er det en hu-
moristisk 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

[107] 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

[108] 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-
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

[109] 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

[110] 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

[111] 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
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[112] 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

[113] 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

[114] 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 skrevet 
manuskript, så man forventer en forry-
gende romantisk feel-good komedie. Hi-
storien 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 aften da han 
cykler hjem rammes hele verden af 12 se-
kunders strømsvigt, hvor alt går i sort, og 
bagefter er intet som før. På uforklarlig, ja 
nærmest magisk vis har hele 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 sange, og alle tror, at han 
har lavet dem, og succesen er i hus. Ja, han 
indgår faktisk en Faustisk pagt med djæ-
velen i form af en grisk manager, så han til 
sidst står i valget mellem succes og magt 
og selvfølgelig kærlighed. Hvordan skal 
det gå? Det er jo et bedrag! Man kan kun 
gætte! Men undervejs gennem hele fil-
men hører vi de kendte Beatles sange som 
Yesterday og All you need is love. Man går 
glad nynnende 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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ANGEL FILMS
Stockholmsgade 43, kl. tv.
2100 København Ø
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. 2993 8559
Helene Tranholm
helene@sandrewmetronome.com
www.sandrewmetronome.com

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

SF STUDIOS OG WARNER BROS.
Wildersgade 8
1408 København K
Tlf. 7026 7626
biotal@sfstudios.dk
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 København K
Tlf. 8838 9292
sekretariat@ekkofilm.dk
www.ekkofilm.dk
Ekko er et magasin om film og 
medier. Ekko udkommer fem  
gange om året.

FILMRETTIGHEDER:

MPLC 
(MOTION PICTURE LICENSING)

Hummeltoftevej 49
2830 Virum
Tlf. 3250 5505
Gitte Rathjen
info@mplc.dk
www.mplc.dk




