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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 snigpremierer 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 skulle
fortælle, hvad filmen drejer sig om og egner sig til.
Nye titler er de film, som havde premiere i Danmark fra marts 2021 og til og med april
2022. Øvrige titler er lig med nye titler fra filmkatalog 2021-2022.

Filmomtalerne er skrevet af:
Lonni Gelsdorf (LG), Annette Hørdahl Jensen (AJ), Frans Pærregaard (PÆ),
Peter Breinholt (PB), Ruth Krog (RK) og Steen Grønlund (SG)

Nye titler
[1] ALT GIK GODT
Frankrig 2021
Instr: Francois Ozon Manus: Francois
Ozon Medvk: Sophie Marceau, Charlotte
Rampling, André Dussolier, Hanna Schygulla. Prem: 25.11.2021 Længde: 113
min. Udlej: Scanbox.
Emanuelle er romanforfatter og har succes både professionelt og privat. Hun får
at vide, at hendes far, industrilederen André, har fået en hjerneblødning, og skynder sig til hospitalet sammen med sin søster Pascale. Faderen har overlevet, men
ønsker at dø , og vil have sine døtres hjælp
til at virkeliggøre sit ønske. Men hvem er
denne far? Tydeligvis en narcissistisk person med en vilje af stål, som altid har sat
sine egne behov over andres, også sine
døtres. Så for dem er faderens sygdom og
dødsønske et smerteligt sidste kapitel i et
forhold, som aldrig har været nemt. Det
er en film, man vedbliver at se, trods den
modvilje, den vækker, fordi den er eminent velspillet og i øjeblikke nærmer sig
farce. Og fordi dens dilemma er så åbenlyst genkendeligt i sin problematik. PÆ
[2] ANNETTE
Frankrig, Belgien, Tyskland, USA 2021
Instr: Leos Carax Manus: Ron Mael, Russell Mael Medvk: Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Heiberg. Prem: 16.12.2021
Længde: 140 min. Udlej: Another World
Entertainment.
Annette er en opfindsom og uforudsigelig musical af den franske instruktør Leos
Carax (De elskende fra Pont-Neuf ) lavet i

Alt gik godt, udlej. Scanbox

samarbejde med den gamle popduo The
Sparks, der debuterede tilbage i 1971. Den
kontroversielle stand-up-komiker Henry (Adam Driver), en langsomt falmende
og udbrændt stjerne, og den stadigt mere succesfulde operasanger Ann (Marion
Cotillard) gennemlever en stormfuld forelskelse og får en lille pige, der viser sig at
besidde et exceptionelt talent. Dukkebarnet Baby Annette synger opera allerede i
vuggen og Henry er ikke sen til at udnytte
interessen for barnet til at lave penge. Filmen er spækket med sangnumre af Ron
og Russel Mael og vil gerne på samme tid
være en rockopera, en farce om moderne
stjernedyrkelse og et tragisk familiedrama. Det er en ambition, der ikke helt indfries trods spilletiden på hele 139 minutter, men auteuren Carax er som en kritiker
skrev ’visuelt legesyg’ og hans skuespillere ganske kompetente sangere, så filmen
er bestemt et gennemsyn værd.
AJ
[3] APPLES
Grækenland 2020
Instr: Christos Nikou Manus: Christos Nikou, Stavros Raptis Medvk: Aris Servetalis,
Sofia Georgovassili, Anna Kalaitzidou, Argyris Bakirtzia Prem: 2.12.2021 Længde:
86 min. Udlej: Scanbox.
Vi er i en verden, hvor en mystisk pandemi
raser. Folk mister pludselig deres hukommelse og ved ikke længere, hvad de hedder eller hvem de er. Aris rammes pludseligt af denne sygdom, og da ingen familie eller venner henter ham på hospitalet, bliver han sendt til genoptræning eller rehabilitering. Han er indadvendt og
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lukket. Her møder han den yngre Anna,
der er hans modsætning: udadvendt og
energisk? Er det så dette møde, filmen udforsker? Nej, filmen vil have os til at overveje, hvad det er, der gør os til mennesker. Aris gennemgår sammen med Anna
et program, hvor man sættes i situationer,
som man bagefter skal dokumentere med
polaroidkameraet, så man kan få opbygget en ny identitet. Der kommer et væld
af pudsige absurde situationer ud af det,
som f.eks. da Aris er på stripklub. Hvad skal
han der? Han mangler de kompetencer,
der er nødvendige for at kunne gebærde
sig i verden. Han elsker dog æbler – så noget husker han altså. Det er en sort humoristisk fin lille film, der både underholder
og sætter tankerne i gang. Måske er der
også et hint til vor tids selfiekultur, hvor
vi kun ønsker at fastholde positive minder. Den minder om landsmanden Yorgos Lanthimos Dogtooth el. The Lobster.
Så hvis man kunne lide dem, så skal man
se Apples.
LG
[4] BELFAST
England 2021
Instr: Kenneth Branagh Manus: Kenneth
Branagh Medv: Jude Hill, Caitriona Balfe,
Jamie Dornan, Judi Dench, Ciarán Hinds
Prem: 24.4.2021 Længde: 98 min. Udlej: UIP
Belfast er hovedstaden i Nordirland, byen
hvor Titanic blev bygget på skibsværftet
Harland & Wolff i begyndelsen af 1900-tallet, og byen hvor instruktøren Kenneth
Branagh voksede op i 1960erne.
Filmen Belfast skildrer livet for en prote-
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stantisk arbejderfamilie fra deres ni-årige
søn Buddys perspektiv under The Troubles (1969-1970). Buddys far (Pa) arbejder
i England, mens familien, Ma, storebror
Will og bedsteforældrene, bor i Belfast.
Under optøjerne i august 1969 angriber
en gruppe protestantiske loyalister katolikkerne i Buddys gade, og der bygges en
barrikade for at forhindre yderligere konflikt. Pa vender hjem til familien fra sit arbejde i England hver anden uge. Buddy
udvikler venskabelige følelser for Catherine, en katolsk pige i skoleklassen, ser
mange film og spiller fodbold. Den sekteriske loyalist Billy Clanton kræver at Pa
vælger side i opgøret med katolikkerne.
Pa nægter, og i mellemtiden kæmper familien med dårlig økonomi. Pa drømmer
om at flytte hustru og børn til England, og
Ma kan ikke længere afvise at de skal forlade Nordirland, da konflikten forværres.
Forældrene forsøger at diskutere sagen
med drengene, men Buddy bryder sammen ved tanken om at forlade Belfast. Billy Clanton dukker op igen, og der opstår
voldelig tumult, indtil det lykkes at arrestere ham. Da familien indser, at de ikke
længere er i sikkerhed i Belfast, beslutter
de sig for at tage til England. Inden Buddy
tager afsted, siger han farvel til skolekæresten Catherine. Mens bedstemor ser på,
stiger familien ombord på en bus til lufthavnen. Filmen slutter med, at bedstemor efterlades alene i Belfast. Belfast er
filmkunst fra øverste hylde. Branagh formår at forbinde de små begivenheder i
Buddys drengeliv med den store tragedie
som den sekteriske vold i Belfast medførte for især den irske arbejderklasse, som
gennem en lang historie har lidt under
undertrykkelse, fattigdom og arbejdsløshed, og for hvem emigration er svaret på
spørgsmålet, om der er et liv før døden. Branaghs Oscar for bedste manuskript er
velfortjent.
SG
[5] BENEDETTA
Frankrig, Belgien, Holland 2021
Instr: Paul Verhoeven Manus: David Birke, Paul Verhoeven Medvk: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia,
Lambert Wilson Prem: 10-3-2022 Længde: 131 min. Udlej: Another World Entertainment.
Vi er i et nonnekloster i Toscana i Italien i
det 17. århundrede, hvor pesten også raser. Nonnen Benedetta oplever syner af
Jesus og hun bliver også stigmatiseret.
Men hun oplever også noget andet, da
hun indleder et forhold til en ung kvinde
netop ankommet til klosteret. Der er heftige lesbiske sex-scener i filmen, og nogle
vil nok mene, at det er for meget – men nu
er man så advaret. Vi ved jo godt, at religiøs
passion og erotisk lidenskab har meget til
fælles, men ønsker vi at blive konfronteret
med det i stærke billeder som i denne film?
Filmen giver et interessant billede af livet
i et kloster, og hvad der kan udspille sig af
følelser af magt og begær mellem kvinderne. Da forholdet mellem de 2 kvinder
bliver kendt, går inkvisitionen i gang. Det
kan ikke være andet end djævelens værk,
som må standses. Der er voldsomme sce-
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ner i filmen, hvor Verhoeven som altid maler med bred pensel. Han er kendt som systemkritiker, og her er det kirken og dens
magtmisbrug og hykleri, der udstilles. Filmen var nomineret i Cannes, men vandt
ikke. Men den er meget seværdig, og ikke
bare kulørt underholdning.
LG
[6] BERGMANS Ø
Frankrig, Belgien, Tyskland, Sverige, Mexico 2021
Instr: Mia Hansen Løve Manus: Mia Hansen Løve Medvk: Vicky Krieps, Tim Rothe,
Mia Vasikowska, Anders Danielsen Lie.
Prem: 13.4.2022 Længde: 112 min. Udlej: Angel Films.
Den kvindelige franske instruktør med de
danske aner, Mia Hansen-Løve, har lavet
en endnu bedre film end den, hun slog
sit sære navn fast med for nogle år siden,
skilsmisse-filmen Dagen i morgen. I Bergmans ø er det amerikanske filmskaberpar
Chris og Tony taget på ”skrive-retreat” på
Fårø, den lille ø nord for Gotland, som Ingmar Bergman gjorde til sit hjem, og hvor
han lavede mange af sine berømteste film.
Som dagene går inspireres især Chris af
den mytiske ø og Bergmans kærlighedsverden, og i næsten halvdelen af filmen
fortæller hun manden om den film om
brændende ung kærlighed, hun er blevet
inspireret til – og vi ser den i indspillet form
som film i filmen! Bergmans ø er en meget
raffineret og spændende film om kærlighedens forskellige former, ja om kærlighedens kraft, inspireret af Bergman fra
Sommernattens smil til Scener fra et ægteskab og alle hans andre film om den
svære og vidunderlige kærlighed. Den er
blændende spillet især af de to kvindelige hovedpersoner og med et vidunderligt
lydspor. Se den!
PB
[7] CENTERVAGT
Danmark 2021
Instr: Rasmus Heide Manus: Rasmus
Heide Medvk: Rune, Klan, Josephine Park,
Kirsten Lehfeldt og Martin Brygmann
Prem: 10.6.2021 Længde: 85 min. Udlej:
Nordisk Film.
De 2 centervagter Glen og M.C har fået
at vide af deres boss og centerleder, at 1
af dem skal fyres, og de skal selv finde ud
af hvem inden centerets årlige fest. Hvad
skal de gøre? De må vise lederen Krans,
spillet ondt af Kirsten Lehfeldt, at der er
brug for dem begge. Derfor må de opfinde eller finde på noget, der kan forhindre,
at en af dem bliver fyret. Der er naturligvis
store problemer, for de 2 makkere er ikke
for kloge. Det er en film i stil med Blå Mænd
og Alle for en, hvor lavkomik er i højsædet.
De to vagter er ikke særligt snedige eller
charmerede og sådan fremstilles de heller ikke. Nogle vil synes, at det er pinligt at
udstille folk med lav IQ, mens andre sikkert vil grine af de mange totalt pinlige og
kiksede optrin med både prutten og bøvsen. Rune Klan der er stand up komiker gør
sit bedste, men det er ikke godt nok. Men
er man til helt fjollede og gakkede, ja læs
dumme indfald, så er det filmen.
LG

[8] CHARLATAN
Tjekkiet, Polen, Irland, Slovakiet 2020
Instr: Agnieszka Holland Manus: Marek
Epstein Medvk: Ivan Trojan, Josef Trojan,
Juraj Jaroslava Pokorna. Prem: 18.11.2021
Længde: 118 min. Udlej: Another World
Entertainment.
Filmen er baseret på historien om den
tjekkiske plantehealer Jan Mikolasek. I første halvdel af det 20. århundrede opbyggede han med udstrakt brug af urte-ekstrakter og et sikkert talent for at diagnosticere en stor privat praksis. Ved filmens
start anklages han som ældre for mord
af de kommunistiske myndigheder, som
overtog magten efter 2. Verdenskrig; han
og hans assistent Frantisek beskyldes for
at have forgivet 2 kommunister. Herefter
klippes der mellem hans snak med politiet, samtaler med forsvareren og endelig hans fortid. Allerede som ganske ung
erkender han sine helbredende evner, en
kraft i ham, som er dæmonisk, men også
uden for hans kontrol. Da Jan forelsker sig
i Frantisek, bliver det et kærligt men også meget manipulerende forhold, for vil
han også ofre kærligheden for helingen?
Kan man ofre sin menneskelighed for at
helbrede menneskeheden? Charlatan er
nøgternt filmet, men har sin egen rå sanselighed; der er en svælgen i kød, koldbrand, sår og heling, en interesseret præcision om det, der er filmens emne. Charlatan eller ej!
PÆ
[9] C’MON, C’MON
USA 2021
Instr: Mike Mills Manus: Mike Mills
Medvk: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman. Prem: 21.4.2022
Længde: 108 min. Udlej: Scanbox.
Radiojournalisten Johnny må tage sig af
sin 9-årige nevø Jesse, da hans mor Johnnys søster har brug for hjælp. Johnnys arbejde består i at drage fra stat til stat, hvor
han interviewer børn og unge om deres
liv og drømme. Han producerer en podcast. Han spørger dem f.eks ”Hvad drømmer du om?” eller ”føler du dig ensom?”
Nogen personlig erfaring med børn har
Johnny ikke, så hvordan mon det vil gå,
når han og Jesse skal være hinandens
hverdag? Det bliver man selv nødt til at
se i denne varme og kærlige film. Den er
filmet i nostalgisk sort-hvid og rummer så
mange fine og overraskende scener med
snak og uventede reaktioner, så man næsten ikke kan få nok. Nogle anmeldere
mener, at vi har med en ny klassiker at
gøre, hvor der stilles spørgsmål til det
perfekte forældreskab. Det er en fim, der
ikke giver entydige svar, men lader en opleve tilværelsens tvetydighed. Så C´mon!
Se den – også for Joaquin Phoenixs præstation.
LG
[10] COSTA BRAVA LEBANON
Libanon 2021
Instr: Mounia Akl Manus: Mounia Akl
Medvk: Ceana Reston, Nadia Charbel,
Nadine Labaki, Salh Barki Prem: 22.6.2022
Længde: 106 min. Udlej: Øst for Paradis.

Nye titler
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Bergmans ø, udlej. Angel Films
Jeg ved ikke, hvorfor filmen har dens navn.
Det skal velsagtens opfattes ironisk. Den
foregår i en smuk bjergegn ikke så langt
fra Beirut i Libanon. Her har en lille familie, der - må man forstå - tidligere har spillet en vis rolle i hovedstadens kulturliv, nu
bosat sig i et lækkert bjerghus omgivet af
natur. De lever lykkeligt i deres paradis,
som de er flygtet til på grund af storbyens sociale uro, korruption og forurening.
Men ak! Hvad de er flygtet fra, kommer til
dem! En losseplads af værste art placeres
i deres skønne dal, og filmen følger den
magtesløshed, familien står i, og den følgende splittelse og nedbrydning af familiens medlemmer. Særlig den 10-årige piges vrede er bevægende at følge. Det er en
varm og rørende film, hvor man desværre som tilskuer selv sidder tilbage med en
magtesløshed. Hvad gør vi dog ved vores
jord!
PB

DA HITLER STJAL DEN
LYSERØDE KANIN

[11]

Tyskland, Schweiz, Italien 2019
Instr: Caroline Lenk Manus: Anna Brúggemann Medvk: Riva Krymalowski, Marinus Hohmann , Carlo Juri og Oliver Masucci Længde: 119 min Prem: 12.5.2021
Udlej: Angel Films.
Oscarvinderen Caroline Link (Fortabt i
Afrika) har her filmatiseret Judith Kerrs
erindringer om en barndom i nazismens
skygge. De jødiske børn, 9-årige Anna (Riva Krymalowski) og 11-årige Max (Marinus
Hohmann) må kort før Hitlers magtovertagelse sammen med deres intellektuelle
og velstående forældre, hhv. berømt tea-

teranmelder (Oliver Masucci) og komponist (Carla Juri), flygte til Zürich og siden
Paris og London til et stadigt mere fattigt
eksil, præget af omskiftelighed, angst og
glimt hjemmefra af de eskalerende antisemitiske overgreb. Det meste skildres
gennem den opvakte Annas bevidsthed,
og selvom bagtæppet er dramatisk, er
den velspillede, teknisk set meget ferme
films fortælletempo roligt og stemningen
usentimental og ofte humoristisk. Som
pædagogisk familiefilm (ingen voldsscener!) om at miste (noget af ) sig selv og lære at navigere i et liv på flugt og i konstant
forandring er filmen ganske vellykket og
relevant også i nutiden, omend den ikke
er på højde med Fortabt i Afrika.
AJ
[12] DE GAULLE
Frankrig 2020
Instr: Gabriel Le Bomin Manus: Gabriel Le Bomin, Valèrie Ranson-Enguiale
Medvk: Lambert Wilson, Isabelle Carrè, Olivier Gourmet, Catherine Mouchet.
Prem: 15.7.2021 Længde: 108 min. Udlej: Another World Entertainment.
Charles De Gaulle har altid været en kontroversiel person i sit hjemland. Han var
befrieren, der reddede Frankrigs ære under 2. Verdenskrig, men også forhadt af
både højre og venstrefløj. Privat var han
et indadvendt familiemenneske, som dog
satte Frankrigs vel i første række. Hans
menneskelighed var en hemmelighed for
offentligheden, men filmen finder frem til
den. Den handler om den fatale sommer
1940, hvor Frankrig bryder sammen under den tyske invasion. Man mærker på

præsentationen, at instruktøren oprindelig er dokumentarist. Filmen er behersket, redeligt og sobert sat op. Nationale
symboler som Marseillaisen og Tricoloren
er stort set fraværende. Billedet af tyskere og englændere er klart fransksindet,
de første er barbarer, de andre arrogante.
Lambert Wilson fremstiller De Gaulle som
koldblodig og stålsat, hvilket når sit højdepunkt i den tale, han holder over BBC til
sine landsmænd d. 18. juni 1940: Slaget
er tabt, men krigen venter endnu forude.
En sagtmodig finale, neddæmpet, underspillet og nøgtern, men ikke useriøs. PÆ
[13] DEN GODE SPION
England 2020
Instr: Dominic Cooke Manus: Tom
O`Connor Medvk: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Bosnahan
og Jessie Buckley Prem: 8.7.2021 Længde: 111 min. Udlej: Scanbox.
I 1960 bliver forretningsmanden Greville
Wynne hyret af M16 til at være spion eller
kurer i Rusland og således skaffe englændere og amerikanere oplysninger om det
sovjetiske atomvåbenprogram. Hvorfor
bliver en mand som Greville Wynne hyret
til en sådan opgave? Det er netop fordi
han er så ganske almindelig, lidt drikfældig og med hang til omgang med damer.
Han kan som forretningsmand tage til
Moskva uden at nogen vil finde det påfaldende. Han ved intet om spionage, og det
er kun godt. Der sker dog noget med ham
bl.a i mødet med den russiske Oleg, som
han bliver ven med. I løbet af filmen sker
der en ændring med ham fra småborger-
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Niels Schneider, Emilie Déguenne,Vincent
Macaigne, Jenna Thian. Prem: 16.9.2021
Længde: 123 min. Udlej: Another World
Entertainment.
Den franske bagatel ’De ting, vi siger og
de ting, vi gør’ (titlen er direkte oversat fra
fransk!) af Emmanuel Mouret er et romantisk drama om gravide Daphné (Camélia
Jordana), hvis kæreste Francois (Vincent
Macaigne) afbryder deres fælles ferie på
landet. I hans fravær dukker fætteren Maxime (Niels Schneider) op, og mens de to
udveksler kærlighedshistorier om brudte forhold, sker der en tilnærmelse, som
bliver stadigt mere intim. Imens træffer
den fraværende kæreste andetsteds sin
ekskone Louises (Émilie Dequenne) ny
forlovede og får historien om deres brud
fra konens vinkel. Filmens noget pseudofilosofiske overvejelser over forhold, lyst
og utroskab iscenesættes i første halvdel som flashbacks, men derefter opgives
denne struktur uden at det ændrer meget på grundfortællingen om forelskelse
og bedrag i denne meget talende og meget franske kærlighedskarrusel. Filmen
er smukt fotograferet med skøn natur og
dejlige vinmarker som baggrund.
AJ

Der findes ingen ondskab, udlej. Camera Film
lig patriot til ansvarsfuld idealist. Filmen
er baseret på Greville Wynnes erindringsbog fra 1967, så det er altså en ”sand”historie, hvis man ellers abonnerer på en sådan
forestilling. Filmen er utroligt velspillet og
fint kammerspilsagtigt instrueret. Det er
både spændende og medrivende at følge
med i det psykologiske spil mellem karakterer samt at konfronteres med de moralske dilemmaer. Det er mellem dramaet i
den enkeltes liv og dobbeltagentens mission for at redde verden. Et utrolig seværdig film.
LG
[14] DEN NÆSTSIDSTE
Danmark 2021
Instr: Jonas Kærup Hjort Manus: Jonas
Kærup Hjort Medvk: Joen Højerslev, Joen
Bille, Annie Fletting, Malene Melsen, Anders Plougman, Niels Plougman. Prem:
25.11.2021 Længde: 120 min. Udlej: Solaris Film.
En ikke navngivet vandaflæser lukkes ind i
en trist beton boligblok, der viser sig at være en Kafkask labyrint af lukkede rum. Han
møder mærkelige og foruroligende mennesker på sin vej, og snart vil han ud igen.
Men han finder aldrig viceværten, der siges at have nøglen til udgangen. Selvfølgelig er filmen en allegori over menneskelivets meningsløshed. Er vandaflæseren en mand i midtvejskrise? eller handler filmen om det moderne menneskes
fastlåsthed i en bureaukratisk relationsløs
verden? Filmen minder stilistisk om svenske Roy Andersons tableauer, men i modsætning til ham er der ingen forsonende
humor i filmen. Filmen er eksperimenterende, og det er i sig selv spændende, men
grebet af dette grå mareridt blev jeg nu aldrig. Filmen minder i sin stil om teater og
nogle kommer til at tænke på Michael Kviums groteske mennesker i hans malerier,

når de ser denne film. Men jeg syntes, at var
meget Lang tid, man skulle bruge på at opholde sig i absurditetens teater. Jonas Kærup Hjort er spillefilmsdebutant, og vi kan
sikkert vente os andre spændende eksperimenter ligesom hans prisvindende afgangsfilm ”Om en måned” (2018).

DER FINDES INGEN
ONDSKAB

[15]

Iran, Tyskland, Tjekkiet 2020
Instr: Mohammad Rasouluf Medvk: Ehsan Mirhousseini, Kaveh Ahangar og
Mahtab Serbati Prem: 30.9.2021 Længde: 151 min. Udlej: Camera Film.
Filosoffen Hannah Arendt skrev om ”ondskabens banalitet”, der omhandler problematikken: Er mennesket født ondt eller kan ondskab ”læres” i et system? Filmens titel rummer svaret. I 4 fortællinger
møder vi mennesker i Iran, som alle har et
liv med etiske dilemmaer. Der er en læge,
en soldat og en ung naiv pige. Filmen skildrer i et lavmælt nærmest realistisk sprog
almindelige menneskers liv i umulige og
ubærlige situationer. Filmen rummer
også poetiske og symbolladede scener,
og den bæres af den Berufsverbotramte
iranske instruktør Mohammad Rasoulufs
stædige mod og tro på medmenneskelighed. Den vandt Guldbjørnen i Berlin 2020
og er et humanistisk dokument. Filmens
overordnede emne er måske nok dødsstraf og modstanden mod den, men det
er en mesterligt fortalt film, der berører
en dybt.
LG

[17] DET LILLE BAGERI
England 2020
Instr: Eliza Schroeder Manus: Jake Brunger, Mahalia Rimmer og Eliza Schroeder
Medvk: Shelley Conn, Shannon Tarbet,
Celia Imrie og Rupert Penry-Jones. Prem:
8.7.2021 Længde: 99 min. Udlej: Another
World Entertainment.
Tre generationer af kvinder Clarissa, Isabella og Mimi har fundet sammen om et
fælles projekt: at omdanne en faldefærdig
forretning i bydelen Notting Hill til et succesfuldt bageri. De har hver især private
problemer at slås med, og de må kæmpe
hårdt for at finde sammen. Med tiden støder et par mænd til, og vi ser, hvordan bageriet skaber muligheder og ny mening
for dem alle sammen, Filmen viser, hvordan menneskeligt fællesskab kan åbne for
nye veje og muligheder, og hvordan vore
medmennesker kan hjælpe os videre i livet, selvom vi ikke selv tror på det. Men filmens mange langsomme scener fra storbyens oaser tager opmærksomheden fra
det travle- og beskidte hverdags London,
så hyggen breder sig lidt vel rigeligt. Det
bliver derfor de gode skuespillere, der
med deres troværdige personportrætter
redder filmen. Det er en hyggeoplevelse,
som de gode præstationer har gjort seværdig.
PÆ

[16]

[18] DE USKYLDIGE
Norge 2021
Instr: Eskil Vogt Manus: Eskil Vogt Medvk:
Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf, Mina Yasmin Bremseth
Ashaeim Prem: 18.11.2021 Længde: 117
min. Udlej: Camera Film.

Frankrig 2020
Instr: Emmanuel Mouret Manus: Emmanuel Mouret Medvk: Camélia Jordana,

Et forældrepar med to døtre flytter ind i et
etagebyggeri. Ida på 9 år føler sig overset
i de krævende rutiner omkring storesøste-

DE TING VI SIGER
OG DE TING VI GØR

Nye titler

ren Anna, som er autist. Forældrene etablerer en hverdag; de har et godt indbyrdes
forhold, men er præget af processen med
Anna, så Ida tager egentlig ikke fejl: hun
er overset i familien. Indflytningen finder
sted i sommerferien, hvor kvarteret er ret
affolket, så de to søstre strejfer omkring
for sig selv og støder på Ben på 12, en mut,
dominerende dreng med specielle evner:
han kan bøje vand og flytte ting ved tankens magt. Og så piner han dyr ret modbydeligt. Men Aisha på 7 år er hans modsætning; hun inkarnerer empatien og kan
se og høre, hvad andre oplever. I forhold til
Anna bliver hun som en antenne: hun taler på den autistiske piges vegne. Først er
Ida splittet mellem Ben og Aisha, men hun
vælger side, da søsteren blomstrer op. Så
vi møder Ida i en individuationsproces:
hun finder ud af hvem hun er. Filmen er
ikke en frydefuld gyser eller en fabel om
godt og ondt, snarere et gådefuldt billede
af en barndom.
PÆ
[19] DRIVE MY CAR
Japan 2021
Instr: Ryusuke Hamaguchi Manus: Ryusuke Hamaguchi, Takamase Oe Medvk:
Hidetochi Nischijima, Toku Miura, Reika
Kirischima Prem: 31.3.2022 Længde: 179
min Udlej: Camera Film.
Den tre timer lange film er en fortælling
om to mennesker, der begge forsøger at
forstå, hvordan de kom u af kurs i tilværelsen. Skuespilleren og instruktøren Yusuke
Kafuku savner sin afdøde kone Oto, som
havde affærer med flere mænd, selvom
ægteskabet fungerede. Hvad fik hende
til at vælge andre mænd? Hans kvindelige chauffør, den unge Misaki, søger også svar: hendes far forlod hende, da hun
var barn – hvorfor? Ingen af de to får et
konkret svar, men de finder refleksion under Kafukus opsætning af Tjekhovs Onkel
Vanja på teatret. Oprindelig er Drive My
Car en novelle af den japanske forfatter
Haruki Murakama, men Hamaguchi har
strakt fortællingen til et større og dybere
format. Den er som en strøtanke eller et
øjebliksbillede, der bliver forstørret op på
et gigantisk lærred. Den vandt flere Oscars
i 2022. Det er en gribende filmatisering
om det, der gør livet svært og smukt. PÆ

og også til at kunne tilpasse sig hendes
ønsker fremover. Hun er meget skeptisk,
men godtager en prøvetid, et samliv med
”ham” på 3 uger. Selv om man umiddelbart også selv er skeptisk over for muligheden for kunstigt at konstruere svaret på
ens partner-ønsker, så udvikler filmen sig
meget spændende og afslører en filosofisk åbenhed over for, at det måske er muligt at udvikle ”drømmemanden” artificielt. Det er en tankevækkende, velspillet
film.
PB
[21] DUFTEN AF ROSER
Frankrig 2020
Instr: Pierre Pinaud Manus: Fadette
Drouard, Blandine Jet og Philippe Le Guay Medvk: Catherine Frot, Manel Foulgue
og Fatsah Bonuyahmed Prem: 1.7.2021
Længde: 94 min. Udlej: Angel Films.
Eve, spillet af Catherine Frot – som vi husker fra filmen Margueritte - har brugt hele sit liv på at drive det rosengartneri, som
hun arvede efter sin far. Hun er en nørd til
at skabe nye unikke roser, men hun står
nu med en virksomhed, som nærmest er
på fallittens rand. Hun har et købstilbud
fra en industriel rosenfabrikant, men hun
vil hellere dø end lade sig opkøbe og ansætte af en sådan type. Så hvad gør hun
for at blive i stand til at deltage i den årlige rosenkonkurrence om den bedste rose? Hendes sekretær Vera får en god idé.
Hun hyrer billig arbejdskraft fra det lokale
rehabiliteringscenter. De ved intet om roser, men de kan noget andet, som viser sig
brugeligt. Man må se filmen for at finde ud
af hvad, og hvordan det går med Eves projekt. Det er en lille, smuk og meget fransk
feel-good film. Plottet er ikke særligt engagerende, men Eve og specielt den unge tyv, som viser sig at kunne dufte de fineste nuancer, er værd at være i selskab
med. Man behøver ikke at være rosenavler
for at nyde de smukke landskaber. Det er

[20] DRØMMEMANDEN
Tyskland 2021
Instr: Maria Schrader Manus: Jan Schomburg, Maria Schrader Medvk: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller, Hans
Löw, Wolfgang Hübsch Prem: 10.2.2022
Længde: 108 min. Udlej: Camera Film.
Hovedpersonen er en meget selvstændig, moderne og klog kvinde omk. de 40,
som arbejder som arkæologisk forsker på
Pergamonmuseet i Berlin. Men midt i sin
selvsikre fremtræden, mærker vi hurtigt,
at hun også er ensom og seksuelt frustreret med flere kærlighedslig i lasten. Filmen
foregår i den nære fremtid uden egentlig
meget science-fiction-præg. En dag tilbydes hun en meget menneskelig mandlig robot, som er konstrueret til hende

Drømmemanden, udlej. Camera Film
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en lidt gammeldags film om betydningen
af familie, venskab og troen på at noget
nytter. Det bliver sagt i filmen ”at den der
vier sit liv til at dyrke skønheden, aldrig vil
spilde livet”. Man går fornøjet fra denne
film.
LG
[22] DU SOM ER I HIMLEN
Danmark 2021
Instr: Tea Lindeburg Manus: Tea Lindeburg Medvk: Flora Ofelia Hofman Lindahl, Thure Lindhardt, Kirsten Olsesen,
Ida Cæcilie Rasmussen Prem: 10.2.2022
Længde: 86 min. Udlej: Scanbox.
Filmen er en filmatisering af en mere end
hundrede år gammel, realistisk roman
af Marie Bregendahl ”En dødsnat”. Den
foregår på en stor gård, hvor vi oplever et
døgn, der starter optimistisk med glæden
over en ventende fødsel, morens syvende
barn, og hendes ældste pige, den 14 årige
Lises forventningsfulde afrejse til en skole, hun mod farens vilje, men stærkt opmuntret af moren har fået mulighed for
at gå på. Men den starter også med en
stærk symbolsk ”blodsky”, der forudsiger
hvordan døgnet vil ende for mor og datter. Filmen følger primært den unge Lises
udvikling i dette døgn, og giver lige som
bogen ikke blot en realistisk skildring af
landbokvindens begrænsede muligheder i slutningen af 1800tallet, men fremfører også som bogen en kritik heraf. Lise
spilles fremragende af den helt unge Flora Ofelia Hofmann Lindahl, men ellers er
det, selv om man har fundet en flot gammel bindingsværkgård at optage på, som
oftest med historiske film svært at udfolde den historiske tid realistisk. Filmen har
flere gribende scener og har fået mange
roser med på vejen, men for undertegnede bliver det en underlig dokumenterende ”gammeldags” film, som man har lidt
svært ved at se, hvad den debuterende
kvindelige instruktør vil med i dag.
PB
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FABIAN: GOING TO THE
DOGS

[23]

Tyskland 2021
Instr: Dominik Graf Manus: Dominik
Graf, Constantin Lieb Medvk: Tom Schilling, Saskia Rosendahl, Albrecht Schuch
Prem: 20.1.2022 Længde: 176 min Udlej: Another World Entertainment.
Erich Kästners forbudte roman Fabian
– Die Geschichte eines Moralisten, som
nationalsocialisterne brændte på deres
autodafeer, danner udgangspunkt for
denne film af prisbelønnede Dominik
Graf om Weimarrepublikkens dekadente Tyskland, hvor reklamemanden Jakob Fabian (Tom Schilling) mister sit job
og tuller ørkesløst rundt i Berlins kulørte
natteliv med kabareter, brunskjorter og
bordeller sammen med vennen, den velhavende venstreradikale Stephan ( Albrecht Schuch) blandt andre desperate
eksistenser i søgen efter en mening i metropolens moderne kaos. Lige indtil han
møder skuespilleraspiranten Cornelia
(Saskia Rosendahl) og forelsker sig. Men
er det overhovedet muligt at være lykkelig i Tyskland i 1931 med økonomiske
problemer og gryende nazisme? Grafs
opdaterede version af Kästners roman
kan i passager minde om tv-serien Babylon Berlin, der også foregår i Weimartiden. Filmen er næsten tre timer lang og
anvender en række eksperimentelle stilistiske variationer, splitscreen, to fortællerstemmer, forskellige optageformater
og autentiske arkivklip, varierende klippehastighed og flydende tidsangivelser,
men de mange formmæssige greb gør, at
fokus af og til diffunderer. Periodisk er filmen dog ganske fascinerende og giver i
sine bedste øjeblikke anledning til refleksioner over, om vi har lært tilstrækkeligt af
historien.
AJ
[24] FLUGT (DOK)
Danmark, Frankrig, Sverige og Norge
2021
Instr: Jonas Poher Rasmussen Manus:
Jonas Poher Rasmussen Medvk: Amin,
Kasper, Jonas Poher Rasmussen Prem:
17.6.2021 Længde: 83 min. Udlej: Reel
Pictures.
Amin kommer alene til Danmark som
flygtning i 1996. Her møder han og bliver
ven med Jonas Poher Rasmussen. De har
et nært og tæt venskab med megen gensidig respekt, så derfor efter mange år i Danmark vil Amin fortælle sin historie til Jonas.
Jonas interviewer Amin om de erindrede
begivenheder fra fortiden, som fik ham på
flugt. Vi ser og hører om barndommen i
Kabul, der både var præget af tryghed og
foruroligende oplevelser. Vi ser det hele
gennem Jonas linse. Filmens form er animation, som med sine klare bløde farver
og forenklede streger meget engagerende og ja, realistisk formidler Amins følelser
og erindringer. Den æstetiske form er meget væsentlig for filmens tone. Der er dog
også klip af tv-nyheder og live action, men
den animerede form er det bærende. Den
giver nemlig mulighed for nærhed og di-
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stance på samme tid. Filmen handler om
Amins personlige rejse for at finde sin sande identitet efter i så mange år at have fortrængt de traumatiske oplevelser på den
evige flugt. Filmen er nok Amins historie,
men også alle flygtninges historie. Det er
en væsentlig og nødvendig film, som alle
bør se. Desværre fik den ingen af de tre
Oscars den var nomineret til.
LG

lykkelige liv og konstant fanger mennesker i alvorlige moralske dilemmaer, er filmens grundtema – sic transit gloria mundi. Guédiguains socialrealisme kan minde
om britiske Ken Loachs, men franskmanden er ikke helt så stilsikker, selvom han
også i trilogiens finale støttes af de eminente skuespillere, vi allerede kender fra
de to første film.
AJ

[25] GAGARINE
Frankrig 202
Instr: Jeremy Trouilh, Fanny Liatard Manus: Benjamin Charbit, Jeremy Trouilh,
Fanny Liatard Medvk: Alseni Bathily, Lyna
Khoudri, Jamil McCraven, Dennis Lavant.
Prem: 21.10.2021 Længde: 98 min. Udlej: Angel Films.

[27] GUNDA
Norge, USA 2021
Instr: Victor Kossakovsky Prem: 1.7.2021
Længde: 93 min. Udlej: Øst for Paradis.

Fanny Liatard og Jérémy Trouilhs fabulerende franske debutfilm følger 16-årige
(Alséni Bathily), der efter faderens død lever forladt af moderen i Parisforstadens
asbestfyldte slumbyggeri Cité Gagarine,
som trues af nedrivning. Han sætter sig
for at istandsætte bygningen, hvis beboere er hans reservefamilie og eneste
holdepunkt i livet, og kaster sig sammen
med vennen Houssam (Jamil McCraven)
og roma-kæresten Diana (Lyna Khoudri)
passioneret ud i det absurde projekt med
samme dødsforagt, som hans og byggeriets navnebror, russiske Gagarin, rejste
mod stjernerne. Intergalaktiske fantasier
er netop Youris eneste tilflugt, inspireret
af hans stjernekikkert, og han indretter
efterhånden sin lejlighed, som var det en
rumkapsel, komplet med en UV-belyst indendørs have. Om hans projekt lykkes, må
man selv se i denne poetiske drømmende
og magisk-realistiske lille perle, der var en
af de udvalgte Sélection Officielle-film på
Cannes-festivalen i 2020.
AJ
[26] GLORIA MUNDI
Frankrig, Italien 2019
Instr: Robert Guédiguian Manus: Robert
Guéguian Medvk: Ariane Ascaide, JeanPierre Darroussin, Gerard Meylan og Anaïs
Demoustier Prem: 27.5.202 Længde: 107
min. Udlej: Camera Film.
Robert Guédiguains familiedrama Gloria
Mundi er sidste del i den trilogi, der også består af ’Kilimanjoros sne’ og ’Huset
ved havet’. Filmen starter i Marseille med
barnet Glorias fødsel, en glædelig begivenhed for forældrene, butiksmedarbejderen Mathilda (Anaïs Demoustier) og
Uber-chaufføren Nicolas, og for bedsteforældrene, rengøringskonen Sylvie (Ariane Ascaride) og buschaufføren Richard
(Jean-Pierre Darroussin). Næsten samtidigt løslades Sylvies eksmand Daniel (Gérard Meylan) efter 20 års fængsel. Men
glæden siver ligeså langsomt bort, for alle fire lever med økonomiske vanskeligheder på randen af arbejdsløshed og ruin
i et samfund uden socialt sikkerhedsnet.
Alene Mathildas søster Aurore og hendes
mand Bruno har penge, men kun gennem
skånselsløs udnyttelse af pengetrængende stakler i deres secondhand kontantbutik. Hvordan pengemangel udfordrer det

Dokumentarfilm er ikke virkelighed, men
virkeligheden oplevet gennem et temperament. Det er Victor Kossakovskys seneste film et stilfærdigt smukt eksempel på,
for i den opleves nogle bondegårdsdyrs
verden gennem et visuelt begavet menneske. Den er filmet i Sort/hvid og har
hverken dialog, musik eller mennesker.
Hver scene står så længe, at tilskueren må
reagere og nå at gøre sig tanker på den anden side af langsomheden. Filmen åbner
med en sekvens med soen Gunda og hendes små pattegrise, som vælter rundt og
gennem en åbning i ladevæggen smutter ud i verden og oplever fornemmelser,
farver, lys og skygge. Det lykkes Kossakovsky at sætte tilskueren i dyrenes sted:
dyr er individer. Bedst er de scener, hvor
dyrene standser op og gengælder vores
blik. Da ser man en medskabning. Og filmens spørgsmål er: med hvilken ret råder
vi mennesker over naturen? Man kan kalde Gunda for ”politisk filmkunst”, der med
en sublim æstetik åbner vore øjne. PÆ
[28] HAPPY TOGETHER
Hong Kong, Japan, Sydkorea 1997
Instr: Wong Kar-wai Manus: Wong KarWai Medvk: Leslie Cheung, Tony ChiuWai Leung, Chen Chang Prem: 24.6.2021
Længde: 96 min Udlej: Camera Film.
Filmen følger det homoseksuelle par Ho
Po-wing og Lai Yiu-fai, der for 117 gang
prøver at redde deres turbulente forhold,
denne gang ved at tage på rejse fra deres
homofobe hjemby Hong Kong til Argentina for at være sig selv og dyrke hinanden Men svigtende stedsans, en nedslidt
lejebil og manglende sprogkundskaber
umuliggør projektet, og de søger mod
Buenos Aires for at tjene penge til hjemrejsen. Filmen er egentlig en fragmenteret fortælling om stemninger og følelser;
det er scenerne mellem de to elskende,
der er det bærende. Men samtidig må
det tilføjes, at der egentlig ikke er tale
om en homofilm; den har bare tilfældigvis to bøsser som hovedpersoner. Dens
tema er at elske og smerten ved at vokse
fra den, man elsker. En besættende oplevelse i mol, endnu 25 år efter filmens oprindelige premiere.
PÆ
[29] HOUSE OF GUCCI
USA, Canada 2021
Instr: Ridley Scott Manus: Becky Johnston, Roberto Bentivegna Medvk: Lady
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Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto,
Jeremy Irons. Prem: 2.12.2021 Længde:
158 min. Udlej: SF Studios.
Filmen er baseret på bogen af Sara Gay
Forden: The House of Gucci. A sensational Story of Murder, Madness, Glamour
and Greed. Bedre kan det nok ikke siges,
for det er jo en dramatisk, ja nærmest utrolig historie, vi kommer til at opleve på lærredet. Der er det hele: en splittet familie,
vanvid, virkelig ondt blod, magtbegær,
svigefuld kærlighed, stigen og fald, intriger – og så luksus og igen luksus. Som altid leverer Ridley Scott solidt håndværk,
og en perlerække af skuespillere, bl.a. Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino og Jeremy Irons leverer portrætter af excentriske
personer i Gucci familien. Filmen er blevet et melodrama, nogle kalder den også en gangsterkomedie a la Godfather.
Der er ellers stof nok, men jeg syntes altså ikke, at det var særligt vedkommende.
Selvom man følger Patrizias og Maurizios
stormende kærlighedsforhold, der ender
i mord, blev jeg ikke grebet. Filmen har en
skinnende overflade, og måske er der ikke
nogen nedenunder. De 2 timer og 39 minutter var i hvert fald meget lange – også for lange til at man kunne indfanges af
denne sæbeopera. Det skal lige tilføjes, at
den virkelige Gucci familie helt har taget
afstand fra filmen og kalder den smertelig og foruroligende. Men sådan er det jo
med film: det er altså ikke virkelighed. Og
godt det samme.
LG

HVIDSTENGRUPPEN II
– DE EFTERLADTE

[30]

Danmark 2021
Instr: Anne-Grethe Bjarup Riis Manus:
Torvald Lervad Medvk: Marie Bach Han-

Flugt, udlej. Reel Pictures

sen, Bodil Jørgensen, Laura Winther Møller og Ellen Hillingsø Prem: 10.3.2022.
Længde: 130 min. Udlej: Regner Grasten
Film.
Anne-Grethe Bjarup Riis’ Hvidstengruppen II fortæller den heroiske og tragiske historie om den berømte jyske modstandsgruppe, der anført af mændene fra
familien Fiil på Hvidsten Kro var aktive under den tyske besættelse og blev henrettet i 1944. Hvidstengruppen II - De efterladte handler, som titlen viser, om kvinderne fra familien, af hvilke de to søstre
Tulle og Gerda blev dømt til tugthus i tyske kvindefængsler. Filmen, som bygger
på den hårdtramte familie Fiils egne papirer, noter og dagbøger, følger deres rædsler fra fængsel til fængsel mens vi samtidig
følger de overlevende kvinder hjemme på
kroen i Hvidsten. Handlingen udspiller sig
fra juli 1944 til maj 1945 og er et fængselsdrama om at overleve på trods, hvis synsvinkel ud fra de ellers oversete kvinder er
dets klare styrke. Hvad der trækker afgørende ned i helhedsindtrykket, er et konsekvent skurkagtigt billede af tyskere i almindelighed, alle til hobe sadister. Filmen
er i sin kerne en virkelig god historie, og
det er synd, at så flot en film skal tynges af
ureflekteret tyskerhad og unuanceret nationalisme.
PÆ
[31] HVOR KRAGERNE VENDER
Danmark 2021
Instr: Lisa Jespersen Manus: Sara Isabella Jønsson Vedde, Lisa Jespersen Medvk:
Rosalinde Mynster, Bodil Jørgensen, Jens
Jørn Spottag, Anne Sofie Wanstrup, Thomas Hwan, Jesper Groth, Adam Ild Rohweder. Prem: 27.7.2021 Længde: 91 min.
Udlej: Nordisk Film.
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Laura har forladt sin ”bondske” hjemegn
til fordel for et bohemeagtigt liv i København. Hun har endda skrevet en roman om
dette forfærdelige, indskrænkede landliv, så da hun inviteres tilbage til gården
til brorens bryllup, udvikler det hele sig til
et voldsomt familieopgør og kultursammenstød. Især da hun opdager, at brorens
kommende ægtefælle er ingen ringere
end den pige, der mobbede hende i skolen. Det er en underholdende og velspillet
film, som på mange måder tegner et fint
billede af de store kulturforskelle, der er i
vores lille land. Og det lykkes – næsten –
den debuterende instruktør at vise både
fejlene på begge sider, og hvor svært det
er i en familie, hvor alle jo i grunden elsker
hinanden, at forstå og respektere de udviklinger, der sker.
PB
[32] IN THE MOOD FOR LOVE
Hong Kong, Kina 2020
Instr: Wong Kar-wai Manus: Wong Karwai Medvk: Tony Chiu-wai Leung, Maggie
Cheung og Ping Lam Siu Prem: 12.5.2021
Længde: 98 min. Udlej: Camera Film.
Filmen foregår i kronkolonien Hong Kong
i 1960erne. Mange velhavende kinesere er
flyttet hertil, da deres priviligerede liv blev
stoppet af kommunistpartiet i 1949, og
her hersker en utilpashed ved dette ufrivillige eksil, der er ved at blive permanent.
To ægtepar lejer sig ind i hver sit værelse
i en stor lejlighed bestyret af en årvågen
værtinde. D.v.s af begge par er kun den
ene part til stede, sekretær og hustru Su og
journalist og ægtemand Chow. Livet udspiller sig på få kvadratmeter, og privatlivet er ensomt. Men så går det op for dem
begge, at hendes mand har en affære med
hans kone. PÅ dette tidspunkt har de alle-
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rede nærmet sig hinanden, men selvom
ægtefællernes utroskab kan siges at give
dem frit lejde, går de næsten i stå. Kun en
langsom tavs udforskning af, hvad deres
relation kan gøres til, foregår; på én gang
dans og ensomhed. Hvad der holder dem
tilbage, er filmens centrale spørgsmål,
mens den transplanterer savn og sorg fra
mennesker over i stillestående rum. LG
[33] I SOLSORTENS LAND
Nordmakedonien, Kosovo, Albanien,
Schweiz 2021
Instr: Bierta Basholli Manus: Bierta Basholli Medvk: Yilka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi, Kumanjie Hoxha, Adriana Matoshi Prem: 13.4.2022 Længde: 84 min.
Udlej: Reel Pictures.
Det er virkelig en dejlig film! Den kommer
fra Kosovo, der efter den jugoslaviske borgerkrig i halvfemserne rev sig løs fra både
Serbiens og Albaniens dominans. Og den
fortæller om følgerne af de forfærdelige
etniske udrensninger, som vi nok bedst
kender fra Bosnien med Srebrenica som
det værste eksempel. Filmen foregår i en
fattig kosovoalbansk landsby, hvor mange mænd stadig år efter borgerkrigens
ophør er savnet og ved FN’s hjælp eftersøges. Enkerne i landsbyen kæmper ikke
blot med sorgen og uvisheden, men også med savnet af den økonomiske forsørger, og filmen fortæller historien om hvordan en gruppe enker med vores virkelig
seje heltinde i spidsen stabler en forretning med hjemmelavet ajvar på benene.
Men bare at se en kvinde køre bil, for slet
ikke at se hende som selvhjulpen forretningskvinde, er for meget for mændene
i det gammeldags, patriarkalske lokalmiljø. Så det er virkelig op ad bakke. Filmen
fortæller altså om både sorgbearbejdning
i den centrale familie, vi følger, og feministisk sammenhold i den lille landsby. Det
er altså så gribende at følge, og filmen gør
et stort indtryk.
PB
[34] JAPANSKE FORTÆLLINGER
Japan 2021
Instr: Ryusuke Hamaguchi Medvk: Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima og Fusako
Urabe Prem: 29.7.2021 Længde: 121 min.
Udlej: Reel Pictures.
Filmen består af tre 40 minutter lange fortællinger (skæbnenoveller kan man kalde dem) om afgørende valg og tankevækkende tilfældigheder. I den første lytter en
ung kvinde til en venindes begejstrede
fortælling om en ny kæreste og opdager,
at det er hendes egen ekskæreste og må
opsøge ham for at finde ud af, om hun stadig er forelsket i ham. I den anden prøver
en ung kvindelig studerende at bringe
en universitetslærer, som har givet hendes kæreste en dårlig karakter, i en kompromitterende situation, men episoden
udvikler sig helt anderledes end planlagt. Den tredje fortælling skildrer et tilfældigt men livsbekræftende møde mellem to kvinder, som først tror, at de kender
hinanden fra skoletiden, men som efter
at have indset, at de ikke gør det, allige-
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vel får sagt de ting til hinanden, som de
ville have sagt til den ”rigtige” person. Der
er ingen umiddelbar forbindelse mellem
karakterer eller situationer i de tre fortællinger, men omdrejningspunktet for dem
alle er de valg og relationer med andre
mennesker, som præger os resten af livet.
LG
[35] KAMMERATER
Rusland 2020
Instr: Andrei Konchalovsky Manus: Elena Kiseleve, Andrei Konchalovsky Medvk:
Julia Vysotskaya, Vladislav Komakov, Andrei Gusev Prem: 15.7.2021 Længde: 121
min. Udlej: Angel Films.
Andrei Konchalovsky fortæller i Kammerater historien om massakren i Novocherkassk ca. 1000 km fra Moskva i 1962
på strejkende russiske arbejdere, der
protesterer mod lønnedgang, mens fødevarepriserne stiger. Den trofaste partifunktionær i det lokale byråd, Lyuda
(Julia Vysotskaya), der savner Stalin-tiden, kræver, at der slås hårdt ned på de
ansvarlige for strejken, men da en KGBledet hærenhed åbner ild mod demonstranterne, forsvinder hendes 18-årige
datter Svetka (Julia Burova) i tumulten.
Bagefter forties sandheden, og alle spor
slettes – ingen strejker i det sovjetiske
arbejderparadis - mens Lyuda desperat
leder efter sin datter, der nu betragtes
som landsforræder og derfor skal slettes af annalerne, så illusionen kan opretholdes. Lyudas fortvivlende dilemma bliver filmens omdrejningspunkt: Kan hun
fastholde partidisciplinen og den blinde
loyalitet overfor den elitære ledelse, når
den statsligt organiserede vold rammer
hendes egen datter? Og hvor efterlader
det hende i forhold til det kommunistiske projekt og en menneskefjendsk ideologi, som der allerede er sået tvivl om i
hendes sind efter Khrusjtjovs fjernelse af
Stalin fra mausoleet og blotlæggelsen af
hans forbrydelser? Svaret må man selv se
i denne stærke og velkomponerede film,
der er ret lang (121 min.), skudt i sort/hvid
og anvender det gammeldags format 4:3
for at forstærke fornemmelsen af autencitet.
AJ
[36] KANDIS FOR LIVET (DOK)
Danmark 2021
Instr: Jesper Dalgaard Manus: Jesper
Dalgaard Medvk: Johnny Hansen Prem:
23.9.2021 Længde: 85 min. Udlej: Camera Film.
Dokumentarfilmen Kandis for Livet får sit
særpræg ved, at den fokuserer på fansene
og forsangeren Johnny Hansen; ikke på de
musikalske meritter, men på den menneskelige relation til musikken og til forsangeren. Instruktøren Jesper Dalgaard maler et sjældent Danmarksportræt i filmen
og får i det vist, i hvor høj grad sangeren
og hans fans lever gennem hinanden. Der
eksisterer en subkultur af søgende sjæle,
for hvem Johnny og hans musikere betyder alt. Men for hovedpersonen Johnny kan så megen opmærksomhed være

svær at håndtere. Filmen opretholder en
fin balance mellem at være solidarisk med
sine karakterer og udstille dem. Skildringen kan godt være undrende, men aldrig
ukærlig; på samme tid afdækkende og jovial. Det er skæbnefortællinger vi møder
her, og vi rammes af deres sorg, smerte og
glæde. Det er en perle af en dokumentarfilm.
PÆ og LG
[37] KLIENTEN
Danmark 2022
Instr: Anders Rønnow Klarlund Manus:
Anders Rønnow Klarlund, Jakob Weinreich Medvk: Signe Egholm Olsen, Anton
Hjejle, Dan Zahle Prem: 24.3.2022 Længde: 95 min. Udlej: Scandinavian Film Distribution.
Susanne, praktiserende psykolog, har i
nyhederne hørt om en seriemorder, der
dræber gravide kvinder og skærer fosteret ud af dem. I sin praksis opsøges hun
af en ung mand, som viser sig at være seriemorderen i egen høje person, og han
giver hende præcis 1 time til at få hans
indre dæmoner under kontrol. Egentlig
er det en ret enkel konfliktsituation, men
filmen har talrige flashbacks, konfrontationer og udspekulerede planer, og bliver en durkdreven, spektakulær og snoet
fortælling, som langsomt forvandler sig
til et overlæsset skæbnedrama. Når dertil føjes mindre moralprædikener og demonstrativ underlægningsmusik, forstår
man, hvorfor filmen trods fine skuespilpræstationer ikke kommer helt op at ringe.
PÆ
[38] KUPÉ NR 6
Finland 2022
Instr: Juho Kuosmanen Manus: Andris
Feldmanis, Juho Kuosmanen, Rosa Liksom Medvk: Yully Borisov, Seidi Haarla, Dinara Drukanova Prem: 27.1.2022
Længde: 107 min. Udlej: Filmbazar.
Filmen er både en rejse- og kærlighedshistorie. Den fortæller om en ung finsk kvindelig arkæologi-studerende, der efter et
ophold i Moskva med et kompliceret forhold til en kvindelig kæreste og hendes
slæng, begiver sig alene ud på en rejse til
Murmansk. Formålet er formelt at opleve
nogle tusindvis af år gamle helleristninger
deroppe i det arktiske, men reelt er rejsen
et forsøg på at finde ud af sig selv. I toget
møder hun sin medrejsende, en på alle
måder forskellig russisk minearbejder på
vej til sit arbejde. Man kan ikke sige at sød
musik opstår, men alligevel bliver rejsen
langsomt for begge en øjenåbner. Nogle
vil synes filmen er for lang og ”klaustrofobisk”, meget af tiden foregår faktisk i kupé
nr. 6, og når vi gør ophold er det i den mørke vinter i deprimerende post-sovjetiske
omgivelser. Men filmen og de to skuespillere giver os et rørende indblik i de to ensomme og usikre menneskeskæbner, og
fortæller en meget smuk og gribende historie. Med god grund gav den en Grand
Prix i Cannes og er som finsk bidrag indstillet til en Oscar for bedste internationale
film.
PB
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Lamb, udlej. Camera Film
[39] LAMB
Island 2021
Instr: Valdemar Johansson Manus: Sjon,
Valdemar Johansson Medvk: Naomi Rapace, Hilmir Snær Gudnason, Bjørn Hlynur
Haraldsson. Prem: 27.1.2022 Længde:
106 min. Udlej: Camera Film.

Smith, Terence Stamp, Diana Rig. Prem:
25.11.2021 Længde: 116 min. Udlej: UIP.

Bradley Cooper Prem: 17.3.2022 Længde: 133 min. Udlej: SF Studios.

Vi er på Island, hvor parret Ingvar og Maria lever et afsondret sted, men nærmest
i pagt med naturen. Eller det er, hvad vi
tror. De er barnløse, så da de en dag i stalden finder et lam, der er født med pigekrop og fårehoved, tager de hende til sig
som deres eget og kalder hende Ada. De
er lykkelige, men hvordan er det gået til?
Det er nok resultatet af en voldtægt, men
hvem er voldtægtsmanden? Det får vi aldrig at vide, men konstant høres i filmen
en foruroligende lyd, som af et væsen, der
overvåger dem. Filmen handler naturligvis om menneskers forhold til naturen. Vi
er en del af den, men samtidig forsøger
vi konstant at betvinge og beherske den.
Det må selvfølgelig gå galt. Naturen svarer
igen. Maria skyder moderfåret, og Ingvar
dræber også for ikke at miste Ada, Det er
ikke en gyser, men en meget islandsk film,
der trækker på mytisk folketro og overtro
på vætter og nisser. Dens budskab er klart:
Lad være med at ”fucke”med naturen. Der
spilles intenst af de 2 hovedpersoner, og
filmen er både smuk og skræmmende, fotograferet som den er i et sanseligt filmsprog. Det er en film, man enten fascineres
eller frastødes af.
LG

Edgar Wrights nye film har svært ved at
bestemme sig for, om den skal være gyser eller en coming-of-age-historie, og
det bliver i længden filmens svaghed.
Derudover er det en fornøjelig stilistisk
tour-de-force, hvor 18-årige Eloises (Thomasin McKenzie) fascination af 1960’ernes Swinging London når nye højder, da
hun optages på den heftigt begærede designskole og flytter ind en lille 60’er-tidslomme hos Mrs. Collins (Diana Rigg) trods
mormors (Rita Tushingham) bekymringer
for hendes nedarvede psykiske skrøbelighed. I værelset drømmer hun livagtige
drømme om sangerinden Sandie (Anya
Taylor-Joy), der aflægger audition på en
natklub og møder agenten Jack (Matt
Smith), der imidlertid viser sig at være en
skidt fyr, der udnytter tidens seksuelle frigørelse til at ødelægge stakkels Sandie.
For Eloise smelter virkelighed og drømmeverden langsomt sammen, og den
kulørt-nostalgiske vision af the swinging
sixties åbenbarer sig som et rædsomt mareridt. Wrights film imponerer med virtuose kamerature og heftig brug af zoom
og krydsklipning, understøttet af et superbt soundtrack. Hvor godt det hænger
sammen, og hvor gyseligt det er, er nok
en smagssag, men filmen kan ses som en
ekvilibristisk, stærkt stiliseret, kalejdoskopisk hyldest til britiske filmgysere fra 60’erne.
AJ

Vi er I 1973 I San Fernando Valley I Californien, hvor den 15-årige high-school elev
Gary forelsker sig i den 25-årige fotografassistent Alana, der keder sig i et uinteressant job. Er filmen så bare et ungdomsdrama om to meget umage personer? eller
en film om at gå fra barn til voksen? Nej,
den er så meget mere, fordi dens stil er
sådan, at man som tilskuer nærmest kan
dufte, smage, mærke og ikke mindst lytte
til, hvad der foregår på lærredet. Filmens
titel refererer til navnet på en kæde af pladebutikker i 70ernes sydlige Californien.
Og filmen er da også nostalgisk. Men det
er de stemninger som instruktøren Paul
Thomas Anderson fremmaner for os sammen med de mange bizarre bipersoner,
der pludselig dukker op i ligeledes barokke scener, der gør filmen seværdig. Men
måske skal man kunne huske 70erne og tiden med vandsenge, flippermaskiner og
trompetbukser og musik fra the Doors, for
at kunne værdsætte denne – synes jeg –
meget charmerende og seværdige film,
hvor man virkelig kommer ”down memory lane”.
LG

[40] LAST NIGHT IN SOHO
England 2021
Instr: Edgar Wright Manus: Edgar Wright,
Krysty Wilson-Caims Medvk: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matth

[41] LICORICE PIZZA
USA 2021
Instr: Paul Thomas Anderson Manus: Pail
Thomas Anderson Medvk: Alana Haim,
Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits,

[42] MARCO EFFEKTEN
Danmark 2021
Instr: Martin Zandvliet Manus: Anders
Frithiof August og Thomas Porsager
Medvk: Ulrich Thomsen, Zaki Youssef og
Sofie Torp. Prem: 27.5.2021 Længde: 125
min. Udlej: Nordisk Film.
Kriminalkommisær Mørck har en personlig krise, og som en slags terapi får han
overdraget en ellers henlagt sag om en
forsvunden, pædofilianklaget embeds-
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at fange en gerningsmand, koste hvad det
vil, fører kun til frustration. Symptomatisk
ignoreres de informationer og ledetråde,
som kvinderne i betjentenes omgangskreds finder i den sump af koreansk macho-kultur, som vedholdende spænder
ben for efterforskningen. Bong Joon-Hos
raffinerede komiske thriller fortælles i et
hæsblæsende tempo med mange plottwists og megen humor og er fuldt på
højde med Joon-Hos Parasite. En absolut
seværdig film, selvom den har været længe undervejs.
AJ
[45] MINARI
USA 2020
Instr: Lee Isaac Chung Manus: Le Isaac
Chung Medvk: Steven Yeun, Yeri Han,
Alan S Kim og Youn Yh-jung Længde: 115
min Prem: 15.4.2021 Udlej: Scanbox.

Minari, udlej. Scanbox
mand. Det fører til et krimidrama med mislykkede fader-søn forhold og knuste familierelationer i stil med det, man kalder en
”chaser”. d.v.s. en spændingshistorie bygget op som en flugt. Den røde tråd er, at de
egentlige skurke er at finde blandt samfundets elite, der i sidste ende har svigtet, så filmen afspejler tidens mistillid til
politikerne og finansverdenen, hvis øjne
er fokuseret på vindingen frem for loven.
Om Mørck giver Ulrich Thomsen indtrykket at en mand, som konstant balancerer
helt ude på kanten, småmumlende i en
stadig indre dialog og observerende sig
selv og de mange menneskelige fejl, han
begår. Det lidt komiske skær, som kastes
over ham , er det tætteste, filmen kommer
på humor, for det er en mørk og smertefuld rejse, som filmen tager os med på. Filmen er smukt fotograferet, men hvad plot
og selve historien, som filmen rummer, vil
det være en fordel først at have læst Jussi
Adlers Olsens roman.
PÆ
[43] MARGRETHE DEN FØRSTE
Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tjekkiet,
Island 2021.
Instr: Charlotte Sieling Manus: Jesper
Fink, Maya Ilsøe, Charlotte Sieling Medvk:
Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee
Andersen, Jakob Offebro. Prem: 16.9.2021
Længde: 121 min Udlej: SF Studios.
Hvis man tror man skal se en historisk
”biopic” over dronning Margrethes liv,
som strakte sig fra 1353 til 1412, med Anne Lise Marstrand Jørgensens glimrende
historiske roman-biografi fra sidste år som
forlæg, ja så bliver man skuffet. For bortset fra en kort prologagtig scene, hvor den
8-årige Margrethe lærer magten at kende
på skulderen af sin far, Valdemar Atterdag,
der lige i 1361 har slagtet de gotlandske
bønder foran Visbys mure, så handler den-

ne stort anlagte historiske film om nogle
ganske få uger i Margrethes liv på Kalmar
slot i år 1402. Her udsættes hun, mens hun
er ved at arrangere bryllup for sin adoptivsøn, den senere Erik af Pommern, for
en mand, som udgiver sig for hendes søn
Oluf, som alle ellers troede død 15 år tidligere. Filmen udspiller sig i nogle retssalsscener, der stiller modsætningerne op, og
i samtaler mellem Margrethe og hendes
nærmeste rådgiver, biskop Peder, og vi lærer grundigt, hvad magtens pris er. Det er
en velspillet film med hele det store, flotte
historisk udtræk, som sjældent ses i danske film, men derudover lader den denne
tilskuer ret ligegyldig.
PB
[44] MEMORIES OF MURDER
Sydkorea 2003
Instr: Bong Joo-ho Manus: Bong Jooho, Shim Sung-bo Medvk: Song Kangho, Kim Sang-Kyung, Kim Roe-ho Prem:
20.5.2021 Længde: 131 min Udlej: Camera Film.
Bong Joon-Hos gennembrudsfilm og nyklassiker, den sardoniske Memories of
Murder fra 2003, har hermed fået dansk
premiere. Filmens særlige koreanske
blanding af krimi og klovnekomik dækker over en ætsende kritik af det samfund
og de myndigheder, hvis overgreb på det
folk, de har ansvar for og burde beskytte, er langt værre end de forbrydelser,
de foregiver at bekæmpe. Filmens afsæt
er den virkelige sag om seriemorderen
Lee Choon-Jae, der myrdede 14 kvinder
fra 1986 til 1991. To enfoldige kriminalbetjente (Kim Roe-ha og Song Kang-Ho)
efterforsker uden held et drab i et landdistrikt i Sydkorea. De får hjælp af en arrogant storbydetektiv (Kim Sang-kyung),
men kombinationen af mangel på beviser, udstrakt politibrutalitet og ønsket om

Minari er en koreansk spiselig plante, som
i hvert fald bedstemoderen i filmen mener, kan kurere alt. Filmen er skrevet ud fra
instruktøren Lee Isaac Chungs egne erindringer fra midt-80erne. Vi møder den lille
koreanske familie med far Jacob, mor Monica og de to børn Anne og David. David
er hjertesyg og skal konstant passe på ikke at overanstrenge sig, og der er utrolig
mange skønne scener med den lille dreng
- filmet i børnehøjde. Faderen tror på ”the
American way”: hårdt arbejde og drømme, så skal alt nok lykkes. Og drømmen er
at blive selvstændig med egen gård, hvor
han vil dyrke koreanske grønsager. Derfor
flytter familien fra Californien til Arkansas,
men Monica har svært ved at støtte ham.
Hun har forladt trygheden og vennerne,
og synes, at det nærmeste hospital er alt
for langt væk. Så det er ikke let, hverken
for de voksne eller børnene at finde sig
til rette i en ny egn af Amerika, og for at
hjælpe på familiens situation rejser Monicas mor fra Korea for at bo hos dem. Hun er
ret speciel, og børnene synes, hun lugter
af Korea. Alt dette kommer der en god og
menneskelig fortælling ud af – fyldt med
humor og drama og utrolig flot filmet. En
seværdig film, der er tankevækkende: både i forhold til forholdet mellem børn og
forældre og i forhold til, hvordan det er at
prøve at slå rødder i et helt andet samfund
end det, man kommer fra.
LG og RK
[46] MISS OSAKA
Danmark 2021
Instr: Daniel Dencik Manus: Daniel Dencik, Sara Isabella Jønsson Vedde Medvk:
Victoria Carmen Sonne, Mikkel Boe Følsgaard, Mirai Moriyama. Prem: 9.9.2021
Længde: 90 min. Udlej: Øst for Paradis.
Hvem vill du være, hvis du kunne være
hvem som helst? Filmen begynder i Norge, hvor Ines er på rejse med sin forretningsmandskæreste. Man mærker hurtigt, at de er et umage par, og hvad er der så
galt? I Norge mødes Ines den spændende
kvinde Maria, der arbejder som værtinde
i den japanske klub Miss Osaka. Ines bliver besat af at blive som Maria, ja at være
Maria. I filmen møder vi de parallelle verdener: i Norge den vilde natur og i Japan
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den polerede, skinnende overflade, hvor
intet er, som vi tror. Hvordan skal det ende? Hvem er Ines/Maria og hvorfor skal vi
se dette? Det skal vi på grund af Victoria
Carmen Sonnes helt fremragende præstation. Hun rummer det hele. Filmen er
meget fornemt fotograferet i noir stil og
imponerer visuelt. Det er ikke historien eller dialogerne, men stemningen man husker.
LG
[47] MISS VIBORG
Danmark 2022
Instr: Marianne Blicher Manus: Marianne
Blicher og Rasmus Birch Medvk: Ragnhild
Kaasgaard, Isabella Møller Hansen og Kristian Halken Prem: 7.4.2022 Længde: 99
min. Udlej: Scanbox.
Filmen kaster et kærligt blik på de mennesker, der bor i almennyttige boligblokke og som muligvis gemme sig bag gnavne facader, men alligevel har en trang til
at hjælpe hinanden, når det brænder på.
Sådanne mennesker er den overvægtige
Solvej, tidligere skønhedsdronning og
genbopigen Kate på 17. Solvej bor i en
stuelejlighed i en ydmyg del af Viborg og
lever af at køre rundt på sin el-scooter og
sælge piller til folk, og alle de lyssky indtægter derfra ligger under sengen og venter på at blive til en ferielejlighed i Malaga.
Kate er skoletræt og grænsesøgende, er
blevet smidt ud af HF og arbejder nu for
Solvej for at få råd til at slippe væk fra sin
mor og Viborg. Et venskab imellem dem
begynder at spire, ikke uden anstrengelse, fordi de tvinger hinanden til at få mere ud af livet, og intensiteten stiger, da en
sympatisk langturschauffør med forkærlighed for ”store piger” slutter sig til dem.
Miss Viborg er dog ikke en strengt realistisk film, og et vidt forgrenet plot, hvor
den ene dramatiske begivenhed leder videre til den næste, tynger en del. De to
kvinders øjeblikke sammen er det bedste
ved fortællingen.
PÆ

og nye uventede og ikke behagelige forhold afsløres. Som i Bong Joo.hos andre
film er der dyb kulturkritik, men her i Mother udforskes også det arketypiske mor/
søn forhold. Man skal ruste sig, og man bliver mindet om, hvad der bliver sagt i Twin
Peaks serien ”The owls are not what they
seem”. En foruroligende raffineret film,
som nok ikke alle vil have lyst til at se. LG
[49] MUIDHOND
Belgien, Holland 2020
Instr: Patrice Toye Manus: Peter Seynaeve, Patrice Toye Medvk: Tjimen Govaerts,
Julia Brown, Line Pilet, Greet Verstraete
Prem: 19.8.2021 Længde: 95 min. Udlej:
Solaris Films.
Den unge 23-årige hovedperson Jonathan (Tjimen Govaerts) i belgiske Patrice
Toyes filmatisering af Inge Schilperoords
roman ’Muidhond’ er en løsladt pædofil, som slås med sine tilbøjeligheder, da
ensomme niårige Elke (Julia Brown) bliver nabo til ham og hans mor og gerne
vil være venner med ham. Samtidig med
arbejdet på fiskefabrikken, hvor han er
socialt isoleret, følger Jonathan et rehabiliteringsprogram, som kræver samtaler
med en psykolog, og at han fører logbog
over tanker og følelser. Netop her ligger
filmens kerne: hvordan ændrer man noget så fundamentalt som tanker og følelsesliv? Og det er dette perspektiv, der gør
Muidhond til så intens og samtidig ubehagelig en oplevelse, fordi den samtidig
med, at vi bare afventer og frygter, hvornår Jonathans selvbeherskelse knækker,
kræver, at vi prøver at forstå ham, når han
kæmper med sin tiltrækning af Elke, uden
at filmen frikender ham for ansvaret for sine handlinger. Tijmen Govaerts ansigt og
kropholdning indfanger præcist smerten
i og afmagten overfor den længsel, der hele tiden truer med at kamme over og give
de forbudte følelser frit løb. Et fint lille por-

[48] MOTHER
Sydkorea 2009
Instr: Bong Joon-ho Manus: Bong Joonho, Park Eun-Kyo Medvk: Kim Hye-ja, Won
Bin, Jin Goo Prem: 8.7.2021 Længde: 209
min. Udlej: Camera Film.
Vi er i en halvstor landsby, hvor filmens
titelperson, der ikke har noget navn, lever sammen med sin lettere evnesvage
søn Do-Joon, der er i 20erne. Hun hulter
sig gennem livet ved at give ulovlig akupunktur og sælge helbredende urter. Så
bliver en ung pige i byen brutalt myrdet,
og beviserne peger på Do-Joon, som faktisk også tilstår. Resten af filmen i denne
krimi thriller, som det er, handler om moderens utrættelige forsøg på at få opklaret mordet og frikendt sønnen. Det fører
os ned i Sydkoreas- ikke bare kriminelle
underverden og klasse, men vi tvinges
også ind i moderens og andre karakterers komplekse og morbide verden. Det
er en svær film, som konstant stiller krav
til tilskueren. Næppe tror man, at sådan
må det være gået til, før en ny brik vendes

Miss Viborg, udlej. Scanbox
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træt af et af de mest tabuiserede emner i
vor tid.
AJ
[50] MY SALINGER YEAR
Canada, Irland 2020
Instr: Philippe Falardeu Manus: Philippe Farlardeu Medvk: Margaret Qualley,
Sigourney Weaver og Douglas Booth
Prem: 1.7.2021 Længde: 101 min. Udlej:
Another World Enertainment.
Den unge forfatterspire Joanna Rakoff er i
gang med at skifte bane fra universitetslivet til en litterær bohemetilværelse og får
som et led deri et assistentjob hos en forlægger i New York i midten af 1990erne. En
del af hendes arbejde er at besvare al posten til forfatteren J.R. Salinger (Forbandede Ungdom 1951) som forlaget udgiver.
Hun skal blot udføre det med standardformuleringer, men hun bliver så optaget
af de engagerede fanbreve, at hun begynder at skrive sine egne svar. Hun drømmer
nemlig selv om at blive forfatter, og som
tilflytter fra Berkeley i Californien er hun
ganske betaget af det intellektuelle miljø, hun møder i New York. Så filmen er en
charmerende, storbyromantisk dannelsesfortælling om en ung kvinde, der skal
finde ud af, om forfatterambitionen holder. Og den formår at spejle alle de forestillinger, man måtte have om New York
som kunstnernes og bohemernes by. PÆ
[51] NINJA BABY
Norge 2021
Instr: Yngvild Sve Flikke Manus: Johan
Fasting, Yngvild Sve Flikke Medvk: Kristine Kujaht Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi, Tora Christine Dietrichson
Prem: 12.8.2021 Længde: 103 min. Udlej: Øst for Paradis.
Rakel er 23 år, men slet ikke voksen. Pludselig opdager hun, at hun er gravid og fak-
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tisk 6 ½ måned henne. Hun lever et rodet
uforpligtende liv med 1000 ufuldendte
projekter, og hun drømmer måske om en
karriere som tegneserieskaber, men der er
også mange andre drømme i spil. Er det så
værd at følge hendes bestræbelser for at
acceptere at babyen, som hun kalder Ninja baby er kommet ind i hendes liv? Ja, det
er det for Kristine Kujaht Torp spiller fremragende som Rakel. Nok er hun ekcentrisk og uudholdelig, men samtidig sårbar, hårdfør og alvorlig. Og filmen er frisk
og vittig med sin sorte humor, og specielt
de animerede samtaler med Ninja Baby i
maven er overbevisende. Selvfølgelig er
det en ungdomsfilm, ja, en slags romantisk komedie, men man bliver optaget af
karakteren Rakel og hendes forsøg på at
finde en vej i livet.
LG

voldsomme skuddueller, sexede kvinder
og selvfølgelig en verden der skal reddes
fra en ond superslyngel. Filmen er proppet med smart teknologi og spektakulære eksplosioner, og de velprøvede genremæssige greb er meget underholdende, selvom det selvfølgelig godt kan virke
som tomme kalorier. Men mere af Bonddiæten er jo ikke en dårlig ting, hvis man
er Bond-fan, vel? Men No Time to Die er alligevel en meget mærkelig film, som føles
alt for melodramatisk til at være en rigtig
klassisk James Bond-historie. Den virker
mere som et romantisk drama end som
en spionthriller, ikke mindst på grund af
castingen af Daniel Craig, som en mere følsom type end de tidligere muntre og (selv)
ironiske kvindeforførere. Og så er filmen
altså meeget laang!
SG

[52] NOMADLAND
USA 2020
Instr: Chloé Zhao Manus: Chloé Zhao
Medvk: Frances McDormand, David Strathairn, Bob Wells og Linda May. Længde:
108 min. Prem: 6.5.2021 Udlej: 20th Century Studios.

[54] NOWHERE SPECIAL
England, Italien, Rumænien 2020
Instr: Uberto Pasolini Manus: Uberto Pasolini Medvk: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins. Prem: 23.9.2021
Længde: 95 min Udlej: Scanbox.

Industribyen Empire I USA er død og nedlukket, og den aldrende beboer, kvinden
Fern, som har mistet sin mand, beslutter
at indrette en varevogn til sin bolig. Til at
begynde med lever hun af kortvarige jobs
her og der, men så møder hun ”nomaderne”, ældre mennesker som af personlige
grunde har valgt at campere i ørkenen og
danne små fællesskaber. Dem slutter hun
sig til, og langsomt begynder en heling og
et bevidst valg af en anden måde at leve
på. Filmen er et hybrid mellem dokumentar og fiktion; langt de fleste af de medvirkende personer er faktisk ”nomader”, og
for så vidt kan man godt kalde filmen en
roadmovie. Den er også en hyldest til opfindsomheden og kampgejsten derude
på bunden af det amerikanske samfund,
hvor drømmen om at rejse sig er størst.
Frances McDormand fik en Oscar for sin
udførelse af rollen som Fern og hendes ansigt i filmen er ikonisk. Man kan ikke glemme hendes blik.
PÆ
[53] NO TIME TO DIE
England
Instr: Cary Joji Fukunaga Manus: Neal Purvis, Robert Wade Medvk: Daniel
Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes m.fl.
Prem: 28/9 2021 Længde: 163 min. Udlej: SF Studios
I No Time To Die har Bond forladt aktiv
tjeneste og nyder et roligt liv på Jamaica.
Hans fred er dog kortvarig, da hans gamle
ven Felix Leiter fra CIA dukker op og beder
om hjælp. Missionen er at redde en kidnappet videnskabsmand, men den viser
sig at være langt vanskeligere end forventet, hvilket fører Bond på sporet af en mystisk skurk bevæbnet med farlig ny teknologi. - I en actionfilm som denne skal hverken plot eller slutning beskrives nærmere, for så ryger en stor del af spændingen.
No Time to Die er endnu en hæsblæsende
James Bond-film med hektiske biljagter,

Uberto Pasolinis (Det’bare mænd/The Full
Monty) lavmælte Nowhere Special bygger på en autentisk historie og handler
om den hårdtarbejdende vinduespudser
og alenefar John (James Norton), der er
dødeligt syg med få måneder tilbage og
derfor på jagt efter en god familiepleje til
sin 4-årige søn Michael (Daniel Lamont).
John er en kærlig far, og det tætte forhold
til sønnen vises i en række stilfærdige,
men intense scener, sublimt spillet af begge skuespillere. Guidet af en ung socialrådgiver møder vi forskellige håbefulde
pleje- og adoptionsfamilier, velmenende
par, der demonstrerer det sociale hierarki i
Nordirland og bestemt ikke alle er lige velegnede til at erstatte John som omsorgspersoner. Italienske Pasolinis less-is-more-bud på britisk socialrealisme er trods
emnet dejligt fri for den patos og sukrede
sentimentalitet, som mindre kompetente instruktører kunne havne i, men kun et
betonhjerte røres ikke, når John læser højt
for sin lille søn eller deler en fødselsdagskage med 34 lys, som vi ved er den sidste.
En lille perle af en film.
AJ
[55] NÅR DET BLIVER MORGEN
Japan 2020
Instr: Naomi Kawase Manus: Naomi Kawase, Lzumi Takahashi Medvk: Hiromi
Nagasaku, Arata Lura, Aju Makita Prem:
28.10.2021 Længde: 140 min. Udlej:
Another World Entertainment.
Japanske Naomi Kawase (Månen over kirsebærtræerne, Mod solnedgangen) har
ofte udforsket egne livserfaringer i sine
film. I hendes nye film er afsættet en roman, og her rettes blikket i første omgang
mod det velsituerede, men barnløse par
Satoko (Hiromi Nagasaku) og Kiyokazu
(Arata Iura), der endelig adopterer Asato efter mange genvordigheder og nedslående besøg på fertilitetsklinikken. Så
skiftes perspektiv til den purunge Hikari
(Aju Makita), der er blevet tvunget til at

føde det selvsamme barn i dølgsmål af de
skamfulde forældre, men 6 år senere opsøger parret og kræver Asato tilbage eller penge for ikke at afsløre, at barnet er
adopteret. Men alle ved allerede, at Asato
er adopteret! I flashbacks får vi historien
om Hikaris motiv til den fejlslagne afpresning. Her bliver det vigtigt, at Japan ikke er
Europa, og at begreber som ære, skam, ydmyghed og respekt spiller en central rolle, mens både adoption og abort er ganske ugleset. At filmens handling springer
frem og tilbage i tid og mellem de to kvinder, den biologiske mor og adoptivmoderen, ligesom der introduceres flere sidehandlinger undervejs, betyder desværre,
at den i det lange løb (hele 140 minutter)
lidt mister sit fokus midt i de kontemplativt skønne naturbilleder og smukke, stiliserede interiører. Filmen var Japans bud
på en Oscar i 2021.
AJ
[56] OLD HENRY
USA 2021
Instr: Potsy Ponciroli Manus: Potsy Ponciroli Medvk: Tim Blake Nelson, Steven
Dorff, Scott Haze Prem: 31.3.2022 Længde: 93 min Udlej: Filmbazar.
Filmens titelfigur er en knarvorn hårdtarbejdende bonde, som forsøger at overleve som landmand langt fra omverdenen
på sin gård i Oklahoma anno 1906. Henrys kone er død 10 år tidligere, og han
har ikke noget godt forhold til sin teenagesøn, som ikke kan se nogen fremtid
på gården. En dag kommer en hårdt såret mand til gården bærende på en taske
fuld af kontanter, og straks efter dukker 3
mænd op og vil have manden og pengene, men Henry vil ikke give dem nogen af
delene. Det må ende i vold, for Henry har
tydeligvis en brutal fortid og en væsentlig tilfredsstillelse ved filmen er at se ham
blive til den mand, han var en gang, for nu
er han kun et vrag af et menneske, der plages af sin fortid og forsøger at lære sin søn,
tilværelsens eneste lys, at der forud venter
en verden uden våben i hænderne. Som
hovedrolleindehaver giver Tim Blake Nelson lige præcis det ildevarslende og hemmelighedsfulde præg, som fortællingen
kræver. Men dens fokus på en tid, som nu
er svunden, får en til at forstå, at det vilde
vesten nu er tæmmet, og at mænd som
Henry ikke har nogen plads i den nye verdensorden. Et gedigent bud på en nutidig
western.
PÆ
[57] OM DET UENDELIGE
Sverige, Tyskland, Norge 2019
Instr: Roy Andersson Manus: Roy Andersson Medvk: Martin Serner, Jessica
Louthander, Tatiana De-Launey. Prem:
17.6.2021 Længde: 78 min. Udlej: Camera Film.
Roy Andersson kender vi bl.a fra filmene:
Sange fra anden sal, Du levende og En
due sad på en gren. Film, som jeg er begejstret for. Desværre levede denne sidste
film fra hans hånd ikke op til mine forventninger. Han bruger samme stil som i sine
tidligere film. En række stillestående tab-
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leauer med meget lidt handling. Nærmest
små meditationer over livets finurlige og
groteske sider. Det meste foregår i et trist
svensk bymiljø, med brunlige farver og interiører – andre er fra Tyskland og Rusland
i slutningen af anden verdenskrig. Menneskene er blege, småfede og mimikløse.
Vi møder bl.a. en bedstemor, der nærmest
tvangsagtig fotograferer en baby igen og
igen, et kærestepar, der svæver over en
sønderbombet Køln og en præst, der ikke længere tror på Gud. Der er bestemt
humoristiske scener, bl.a hvor en tjener
med stenansigt skænker vin op. Der er også episoder, der giver stof til eftertanke,
og hvor man ikke ved, om man skal le eller græde. Alligevel er det som om, filmen
bliver for lang. Måske er det forudsigeligheden i den måde de enkelte episoder
præsenteres på: ”Jeg så en dreng, der…..”,
”Jeg så en kvinde, der…..” osv. Andre har
vurderet filmen højere end jeg. Roy Andersson blev i Venedig belønnet for filmen med Sølvbjørnen for bedste instruktion.
RK
[58] PAGTEN
Danmark 2021
Instr: Bille August Manus: Christian Torpe
Medvk: Birthe Neumann, Simon Bennebjerg, Nanna Skaarup Voss, Asta Kamma
August Prem: 5.8.2021 Længde: 115 min.
Udlej: SF Studios.
Filmen bygger på den bog, digteren Torkild Bjørnvig i 1974 skrev om sit forhold
til Karen Blixen i Hereticatiden i 1940’erne.
Her fortæller han, at han på Karen Blixens
opfordring indgik en slags pagt, hvor hun
lovede ham kunstnerisk støtte og husly på
Rungstedlund mod, at han skulle give sig
helt til den kreative skabelsesproces. Hvilket indebar en ret voldsom tilsidesættelse

Paralelle mødre, udlej. Scanbox
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af hans unge kone og deres barn! Bjørnvig
selv taler om, at den mere end 30 år ældre,
verdensberømte, syfilis-syge digter nærmest ”slog en tryllekreds” om ham. Dette mærkelige forhold har August Bille ved
hjælp af de fremragende skuespillere Birthe Neumann og Simon Bennebjerg lavet
en meget betagende film om. Blandt andet fordi man aldrig kan finde ud af, hvad
der driver Blixen. Vil hun bare egoistisk have selskab i sin ensomhed på Rungstedlund eller virkelig befri den unge Bjørnvig
fra småborgerlighedens lænker? Hun skifter mellem at være heks, erotisk forfører
og led egoist. Eller Bjørnvig? Er han bare en
vatnisse eller virkelig forført? Disse komplekse personrelationer skildrer Bille med
Bergmansk mesterskab og gør derved en
ellers noget gammeldags problemstilling
levende og vedkommende.
PB

nes og ligene genbegraves. Lykkes hendes projekt? Man må se filmen for at få svaret. Men faderen til hendes barn Arturo er
retsantropolog og kan hjælpe. Anas historie er også traumatisk med en fraværende
mor og far, der kun interesserer sig for penge og anseelse. Der er mange fortielser i filmen, og det kan være svært at følge med,
når historierne vikles ind i hinanden. Man
kan blive i tvivl om, hvad filmens egentlige budskab er. Er det troen på en lysere
fremtid eller er det forsoningen med fortiden. Er det at finde frem til sandheden?
Men det er en typisk Almodóvar film: melodramatisk, springende og impressionistisk, fyldt med farver og patetisk musik.
Man blæses bagover af den sansemættede film, der får den lille historie om mødrene til at hænge sammen med den store
om Spaniens fortrængte fortid. LG og PÆ

[59] PARALLELLE MØDRE
Spanien 2021
Instr: Pedro Almodóvar Manus: Pedro
Almodóvar Medvk: Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde og Rossy de Palma
Prem: 3.3.2022 Længde: 120 min Udlej:
Scanbox.

[60] PETITE MAMAN
Frankrig 2021. A sensational Story
Instr: Céline Sciamma Manus: Céline
Sciamma Medvk: Joséphine Sanz , Gabrielle Sanz, Nina Meurisse. Prem: 20.1.2022
Længde: 72 min. Udlej: Angel Films.

To førstegangsfødende enlige kvinder
mødes tilfældigt på fødegangen, hvor
de knytter et bånd, der forbinder dem på
uforudsete måder. Janis er 40 og en succesfuld fotograf, der gerne vil være mor
alene. Ana er teenager og aner ikke, hvem
der er far til hendes barn, som er resultatet
af en voldtægt. Vi tror længe, at det er en
film om mødre. Det er det også, men hvordan? Janis er vokset op hos sin mormor, og
hun er fastbesluttet på, at den massegrav
uden for hendes landsby, hvor hendes oldefar er begravet som et af de mange tusinder af ofre for Francos diktatur, skal åb-

Instruktøren Céline Sciamma som skabte verdenssuccessen Portræt af en kvinde i flammer har lavet endnu en magisk
film, som dog er helt anderledes end den.
Vi møder den 8-årige Nelly, som sammen
med sine forældre tager til mormorens
hus i skoven for at rydde det efter mormorens død. Her går Nelly på opdagelse
i skoven og finder den hule, hendes mor
har fortalt så meget om. Men her møder
hun også den jævnaldrende pige Marion,
der ligner hende på en prik. Selvfølgelig
er det moderen som barn hun møder, og
gennem de to pigers lege ser vi ganske
klart, hvilke følelser og tanker, der rører sig
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Pinnochio, udlej. Filmbazar
i barnets indre. Det er en film, der nok mest
skal ses som et eventyr, en fabel om man
vil, men som netop ved denne form kan
formidle følelser om tab, sorg og udforske
relationer mellem generationer. Det er en
meget melankolsk, men bevægende og
smuk film, der både stiller store spørgsmål
og lader os selv opleve, hvordan de formidles i Nellys verden af fantasi og virkelighed. Nogle synes også, at Petite Maman
er et mesterværk.
LG
[61] PIG
USA, England 2021
Instr: Michael Samoski Manus: Vanessa Block, Michael Samoski Medvk: Nicolas Cage, Alex Wolff, Adam Arkin Prem:
17.2.2021 Længde: 92 min. Udlej: Reel
Pictures.
Filmen er noget af et comeback for skuespilleren Nicolas Cage. I en uventet forandret, uvasket og ældet skikkelse, må man
sige! I filmen spiller han den dominerende hovedrolle som en menneskesky trøffeljæger Robin, der har trukket sig tilbage langt ude i Oregons vildmark, og som
ved hjælp af sin elskede trøffelgris opleder
trøfler, som han sælger til sin contrapart,
den unge smartass, der omsætter dem for
store penge til storbyen Portlands luksusrestauranter. Men en dag stjæles hans gris,
og så må han i jagten på gerningsmændene tilbage til det liv, han for mange år siden
har forladt. Nogle steder virker filmen lidt
besynderlig, f.eks. at Robin i bedste Fight
Club-stil skal stille op til tæsk for at bevise
sit værd og minde om, hvem han engang
var. Andre gange er den ikke fri for at være selvhøjtidelig med ”dybe” replikker og
”sigende” øjne. Men Robin er også en stor
kok, der a la Babettes gæstebud kan få folk
til grædende at indse livets mening, så vi

følger ham hele vejen – og retur til skoven
igen!
PB
[62] PINNOCHIO
Italien, Frankrig, England 2019
Instr: Matteo Garrone Medvk: Federico
Gelapi, Roberto Benigni og Massimo Ceccherini Prem: 2.9.2021 Længde: 125 min.
Udlej: Filmbazar.
Carlo Collodis bog fra 1883, som mange
vil kende fra Disney versionen fra 1940,
handler om den ensomme gamle Gepetto, som skærer en levende dreng ud af træ.
Det er en meget moralsk fortælling om at
sætte pligt og ansvar før fornøjelse. Når
den alligevel er blevet en klassiker, skyldes
det nok, at det er drengens troskyldighed
og gode hjerte, der bringer ham i uføre,
hvilket får hans gode fe til at holde fast ved
ham. Filmen er en svulstig og svimlende
saneoplevelse med sit flimrende modspil
mellem fabuleren og realisme, og modsætningen mellem blomstrende filmfantasi og den ludfattige hverdag blandt
bønder og småkårsfolk i 1880ernes Italien udgør en velfungerende kontrast. Og
så har ny teknologi muliggjort en betagende visionær og perspektivrig nyfortolkning af en kendt og elsket børneklassiker.
LG
[63] PROMISING YOUNG WOMAN
England, USA 2020
Instr: Emerald Fennell Manus: Emerald
Fennell Medvk: Carey Mulligan, Bo Burnham og Alison Brie Længde: 113 min.
Prem: 25.3.2021 Udlej: UIP.
Carrie har ikke drevet det til meget, er
droppet ud af medicinstudiet, bor hos
sine forældre og klarer sig som cafémed-

hjælper. Men hun går også på natlige ture
for at afsløre, hvilke svin mænd egentlig
er, og som regel får hun ret. Men så møder
hun sin gamle studiekammerat Ryan, som
i mellemtiden er kommet godt i vej som
børnelæge og hvis tørre og kvikke venlighed viser sig at være oprigtig. Den romance, som de udvikler sammen, får Carrie til at bløde lidt op fra den hårde kvinde,
som hendes erfaringer med mænd hidtil
har hensat hende i, og man får et indtryk
af en kompleks personlighed, lige dele
hadsk og længselsfuld. Skal man ønske
Carrie held og lykke med det selvdestruktive hævntogt eller håbe, hun kommer videre med sit liv? Denne dobbelthed er filmens kerne, og man får ikke noget nemt
svar. Det er en arrig, meget morsom og intelligent film. Og så er Carey Mulligan forrygende god.
PÆ
[64] PÅ KANTEN AF LIVET
Fankrig, Belgien 2019
Instr: Alexandre de la Petelliére, Matthieu
Dekaporte Manus: Alexandre de la Patelliére, Matthieu Delaporte Medvk: Fabrice Luchini, Patrick Bruel og Zineb Triki
Prem: 10.6.2021 Længde: 117 min. Udlej: Another World Entertainment.
Athur og César er to nu midaldrende
mænd, der har været venner hele livet Det
er faktisk lidt mærkeligt, da de er yderst
forskellige, ja et umage par. Arthur er en
nørdet og flittig forsker, men da César må
på skadestuen efter et fald, må han også
låne ham sit sygesikringskort. Derfor får
Arthur meddelelsen om, at César har uhelbredelig lungekræft og kun 6 måneder tilbage at leve i. Det fortæller han selvfølgelig ikke César, som dog ved et tilfælde opdager nogle røngtenbilleder hos Arthur
og derfor tror, at det er Arthur, der er syg.
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De to venner, der tror, at den anden snart
skal dø, beslutter sig for at gøre den sidste tid helt fantastisk og uforglemmelig.
Hvordan det foregår må man selv se. Denne franske forvekslingskomedie føjer sig
ind i rækken af franske film, hvor umage
venskaber udvikler sig, ligesom det gjorde i De Urørlige fra 2011. Der spilles veloplagt og der er megen pjank og plathed
midt i alvoren og det sørgmodige. Der er
stærke følelser og megen velvilje i filmen,
som nok er lidt vel lang.
LG
[65] QUO VADIS, AIDA?
Bosnien-Hercegovina, Østrig,
Rumænien 2020
Instr: Jasnmila Zbanic Manus: Jasmila Zbanic Medvk: Jasna Djuricic, Lzudin
Bajrovic, Boris Ler, Dino Bayrovic Prem:
2.9.2021 Længde: 101 min. Udlej: Angel
Films.
Jasmila Žbanićs nye film handler om Balkankrigens værste massakre i Srebrenica
i 1995, helt uden at svælge i blodsudgydelser og voldshandlinger. Da serberne
indtager byen, flygter de bosniske muslimer til den hollandske FN-base i tusindtal, selvom der langtfra er plads til alle. De
ressourcesvage FN-soldater med Oberst
Thom Karremans (Johan Heldenbergh) i
spidsen magter ikke håndteringen af de
mange mennesker stuvet sammen både i
og udenfor lejren uden mad, vand og toiletter, bl.a. fordi de lades i stikken af deres overordnede. Så da den serbiske general Ratko Mladić (Boris Isaković) tilbyder
skånsomt at evakuere lokalbefolkningen,
indvilger de. Titlens Aida er en bosnisk tolk
og tidligere skolelærer (glimrende Jasna
Đuričić), som hurtigt aner, hvad serberne,
heriblandt flere af hendes tidligere elever, og Mladić planlægger, og forsøger at
få sin mand og to sønner i sikkerhed. Det
er en rystende, benhård, men også fremragende film om tabet af al menneskelig anstændighed i en krig uden vindere
mellem tidligere venner og naboer og
det internationale samfunds impotens,
når afstumpet nationalisme vinder over
godt naboskab, desværre et evigt aktuelt
tema, tænk på Syrien, Myanmar, Afghanistan, Ukraine. Žbanićs væsentlige film
blev oscarnomineret for bedste internationale film, men blev slået af Druk! AJ
[66] RESPECT
USA, Canada 2021
Instr: Liesl Tommy Manus: Tracey Scott
Wilson, Callie Khouri Medvk: Jennifer
Hudson, Forrest Whitaker, Audra McDonald Prem: 26.8.2021 Længde: 145 min.
Udlej: SF Studios.
Naturligvis måtte der komme en biopic
om Dronningen af Soul Aretha Franklin.
Vi får i denne film dog kun 20 år af hendes
liv, nemlig fra hun er 10 til hun er 30. Hun
vokser op i et baptisttroende afroamerikansk middelklassehjem i Detroit. Faderen, der var en karismatisk baptistpræst,
ja plejede omgang med jazzens store navne som Duke Ellington og Ella Fitzgerald
og var ven med borgerretsforkæmperen

Martin Luther King, var også tyrannisk og
kontrollerende, så filmen viser også et faderopgør. Hun havde en gudsbenådet
stemme, men sloges med indre dæmoner: fik børn som 12- og 14-årig og giftede sig med en voldelig mand og kæmpede med alkoholmisbrug. Men filmen er
heldigvis også fyldt med hendes musik,
fint leveret af Jennifer Hudson. Men jeg synes nu, at ”the real thing” som Sidney Pollacks optagelse i en baptistkirke af hendes
album Amazing Grace i 1972 og først udsendt i 2018 egentlig er det, man skal se
og høre om og fra Dronningen af Soul. LG
[67] ROCKS
England 2019
Instr: Sarah Gavron Manus: Theresa Ikoko, Claire Wilson Medvk: Bukky Bakray,
Kosar Ali, D´Angelou Osei Kissiedu og
Shaneiga Monik Greyson Prem: 3.6.2021
Længde: 93 min Udlej: Angel Films.
Vi befinder os i det multietniske Østlondon, hvor vi møder den 15-årige Shola, der
er sort og kaldes for Rocks af sine veninder.
Hendes mor forsvinder en dag ud af hendes liv og overlader ansvaret for lillebror
Emmanuel til hende. Shola frygter, at de
sociale myndigheder vil skille hende og
broderen ad, så hun kæmper indædt for
at holde deres situation hemmelig. Hun
får brug for alt det klippe, der ligger i hendes tilnavn. Vi stifter bekendtskab med
hendes veninder, der pjatter og griner, er
optaget af popmusik og kærestesladder,
som hører alderen til. Er det endnu en socialrealistisk film, som vil udstille et dårligt barndomsliv i en social underklasse.
Nej sådan en film er Rocks slet ikke. Den
er set i børnehøjde, og hver scene emmer
af liv og humør. Der spilles af amatører,
der selv skaber replikkerne, så det virker
fuldkommen autentisk og overbevisende. Alle portrætteres nysgerrigt og loyalt.
Der er girlpower og ægte humanisme i filmen, som en anmelder mener, man aldrig
vil glemme. Man tror på pigerne og deres
overlevelsespotentiale. Det er livsbekæftende og charmerende, og man går opløftet ud af biografen.
LG
[68] ROSE
Danmark 2022
Instr: Niels Arden Oplev Manus: Niels
Arden Oplev Medvk: Anders W. Berthelsen, Søren Malling og Peter Gantzler
Prem: 24.2.2022 Længde: 106 min Udlej: Nordisk Film. OBS: kan først lejes efter 1.1.2023.
Inger, en kvinde i fyrrene, har det meste
af sit voksne liv lidt af skizofreni og bor i
en beskyttet bolig. Men hendes søster og
svoger har besluttet at give hende en god
oplevelse: en tur til Paris, hvor Inger havde
nogle gode år i sin ungdom. Mødet med
de forskellige samfundslag i bussen forløber ikke uden gnidninger. Rejseselskabet tæller både joviale og snævertsynede deltagere, så da Inger i en præsentationsrunde meddeler at ”Jeg hedder Inger,
og jeg er skizofren” er reaktionerne tøvende og delte. Inger er fysisk for det meste
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sammenkrummet, som om hun skutter
sig, men i enkelte situationer brydes denne skal. F.eks hjælper hendes gode franskkundskaber de andre i praktiske vanskeligheder, og hendes ønske om at opsøge
en ven fra gamle dage, kalder på konstruktiv hjælpsomhed fra en dreng blandt selskabet. Sofie Gråbøl leverer fint nuanceret
en kraftpræstation som Inger, hvis skrøbelighed og manglende forståelse for
normen aldrig føles udstillende. Hvad
der kunne være blevet en film om psykisk
sygdom, bliver en livsbekræftende oplevelse. Man går bevæget og smilende ud af
biografen.
PÆ

SIDSTE STREJF AF
KÆRLIGHED

[69]

England 2020
Instr: Paul Morrison Manus: Paul Morrison Medvk: Dave Johns, Alison Steadman, Graham Cole og Natalie Simpson.
Prem: 15.7.2021 Længde: 102 min. Udlej: Another World Entertainment.
To hundeejere fra hver sin socialklasse finder sammen, selvom der er klare klasseforskelle mellem dem. Han, Dave er pensioneret sygeplejerske i et lejet rækkehus,
hun Fern, fraskilt receptionist i en stor villa.
Hans hund er en glad schæfer, og hendes
en vranten skødehund, og det er luftningen af netop disse væsener, som hjælper
til at fremkalde bekendtskabet mellem
de to. Filmen er et eksempel på en meget britisk genre, hvor moderne mennesker mødes ved et tilfælde, som udvikler
sig til skæbnesvanger kærlighed, og er det
så muligt at tro på den, når ens livs efterår bliver til vinter? Men så er der heldigvis
hunden, som på den måde kan give tilværelsen harmoni og håb. Så ”23 Walks” som
er filmens engelske titel, er en god lille film
om alderen, der gnaver med tidens tand.
For selvfølgelig er det anderledes at mødes i pensionistårene end i ungdommens
vår, og Dave og Fern må mestre balancen
mellem solidarisk at fastholde fortidens
kærlighedsliv i erindringen og alligevel
komme overens med en ny ledsager uden
at bære for megen nostalgi i bagagen. Filmen er lidt slingrende i retning, temperament og intention, men der er stærke scener undervejs, som alle vil kunne relatere
sig til.
PÆ
[70] SKAKNOVELLE
Tyskland, Østrig 2021
Instr: Phillipp Stölzl Manus: Eldar Grigorian Medvk: Olivier Masucci, Albrecht
Schuch, Birgit Minichmayt, Rolf Lassgård.
Prem: 14.10.2021 Længde: 110 min. Udlej: Angel Films.
Skaknovelle er en filmatisering af den
østrigske forfatter Stefan Zweigs novelle
fra 1942, og det sidste han skrev før han
begik selvmord i eksil i frustration over
nazismen. Temaet i novellen er kampen
mellem den frie kultur og oplysning på
den ene side og den totalitære magt på
den anden side. Historien foregår på en
passagerdamper på vej til USA og skildrer skakduellen mellem den enfoldige

22

Filmkatalog

Nye titler
[73] SOLENS BØRN
Iran 2020
Instr: Majid Majidi Manus: Nima Javidi,
Majid Majidi Medvk: Roohollah Zamani,
Javad Azati, Mani Ghafouri, Abolfazl Shirzad og mange flere. Prem: 25.11.2021
Længde: 99 min. Udlej: Angel Films.

Solens børn, udlej. Angel Films
ensidigt begavede Mirko, der er verdensmester i skak, og den intellektuelle advokat Bartok, der har lært at spille skak i forbindelse med, at han er fængslet i Wien
af nazisterne. For at få ham til at udlevere
bankkontonumre til en række store formuer sættes han i total isolation. Da han
får fingre i en bog om skak, bliver hjernearbejdet med at gennemspille og huske
de utallige skakpartier det, der gør, at han
ikke røber kontonumrene. Den tyske in
struktør Philipp Stølzl forholder sig frit til
novellen, og filmen udvides til at være en
fortælling om en mand, der langsomt bliver mere og mere sindssyg. Der krydsklippes elegant og effektfuldt mellem fortid
og nutid, og instruktøren har måske tænkt
Zweigs mentale tilstand ind i fortolkningen. Skakspillet med det næste træk foregår på mange planer, og hele filmen er en
flot scenografisk oplevelse.
RK
[71] SKYGGEN I MIT ØJE
Danmark 2021
Instr: Ole Bornedal Manus: Ole Bornedal
Medvk: Fanny Bornedal, Danica Curcic,
Susse Wold, Olaf Johannesen, Alex Høgh
Andersen. Prem: 28.10.2021 Længde:
107 min. Udlej: SF Studios.
Fejlbombningen af Den Franske Skole 2
måneder før befrielsen i 1945 er nok den
begivenhed, der på hæsligste måde har
bragt Verdenskrigens meningsløse brutalitet til Danmark. 86 børn og 18 voksne
dør, da det britiske luftvåben under et angreb på Gestapos hovedkvarter i København ved et uheld får et forkert mål for øje.
En fly styrter med ved skolen, og den efterfølgende røgudvikling får flyene til at
smide deres bomber over børn og nonner
på den katolske pigeskole. Det er således
tilfælde på tilfælde, der skaber denne tragedie, som ikke tidligere har fundet plads
i Dansk filmhistorie. Filmen har ikke noget
klart budskab, men vender og drejer i stedet meningsløsheden, oftest i børnehøj-

de. Med et stærkt manuskript, moderne
filmteknologi og markante skuespillere
som Danica Curcic, Alex Høgh Andersen
og Fanny Bornedal samt stærke børneskuespillere lykkes det Bornedal at genskabe forårsdagen i helvede. Der er både
patos og melodrama, så vi røres af denne,
mener en del kritikere, Bornedals bedste
film.
PÆ
[72] SMAGEN AF SULT
Danmark 2021
Instr: Christoffer Broe Manus: Christoffer
Broe og Tobias Lindholm. Medvk: Katrine
Greis-Rosenthal, Nikolaj Coster-Waldau,
Flora Augusta, Charlie Gustavsson og Nicolas Bro. Prem: 24.6.2021 Længde: 115
min. Udlej: Nordisk Film.
Maggie og Carsten er gift med hinanden
og har tilsyneladende alt: dejlige børn,
fancy lejlighed, hus i Sverige og gourmetrestauranten Malus. Og dog mangler de
noget. Er det Michelinstjernen, som Carsten ikke bare stræber efter, men som
er hans livspassion? Har Maggie det også sådan, eller er hun sulten efter noget
andet? Filmen giver ikke noget entydigt
svar. Er det kærlighed, mening med livet eller noget helt andet, de sulter efter? Det må man selv se! Er man til gourmetmad, er der usigeligt lækre billeder,
men filmen rummer da også en trekantshistorie, som nogen vil finde banal, mens
andre vil blive grebet dramaet, der også
ender med et gys. Jeg kunne slet ikke interessere mig for de selvoptagede, overfladiske mennesker, som jeg syntes Maggie og Carsten var. Og sulten blev jeg heller ikke, men tværtimod frustreret over
den totale mangel på interesse for deres børn, som er det eneste ægte i denne
film. Måske er det en pointe, at overflade
er alt- eller man tror, det er alt. Døm selv
ved at se filmen og find ud af, om der gemmer sig noget virkeligt under den polerede overflade.
LG

Vi er i nutidens Iran, hvor vi møder Ali og
hans tre venner. De er afghanske flygtningebørn, som sammen med lokale gadebørn lever af at stjæle for selv at kunne
overleve. De lever ligesom den engelske
Oliver Twist, som også er en del af et forbryderisk hierarki, som de er afhængige af.
De får at vide, at de skal finde en hemmelig
skat, som man kun kan komme til via en
tunnel under en skole. De må altså lade
sig indskrive på Solens Skole, som drives
af en velgørende institution, som vil hjælpe gadebørn ved at give dem selvrespekt
og uddannelse, så de har andre muligheder for at skabe sig en tilværelse, som ikke
bygger på kriminalitet. Hvordan det går
på skolen, må man selv se i denne fantastisk velspillede lille film, som er tilegnet
”de 182 millioner gadebørn, der er henvist
til børnearbejde”. Filmen leverer et stærkt
billede på gadebørns vilkår og børnearbejde i det hele taget. Men den efterlader
en også med håb, efter man har været i
selskab med disse gadebørn, der er fyldt
med optimisme og tro på livet. En dejlig
anderledes film.
LG
[74] SOMMEREN ’85
Frankrig 2020
Instr: Francois Ozon Manus: Francois
Ozon Medvk: Fèlix Lefebra, Benjamin Voisin, Philipine Velge, Valeria Bruni Tedeschi.
Prem: 19.8.2021 Længde: 90 min Udlej:
Camera Film.
Ud for en nordfransk kystby bliver den
16-årige Alexis reddet fra at drukne af
den handlekraftige, lidt ældre Davis og
bringes hjem til hans mor for at sunde sig.
Hun opfordrer ham ti at blive ven med David, som hun mener trænger til en virkelig ven. Det bliver han, om end nok på en
lidt anden måde end tænkt; de indleder et
forhold, dog ikke ganske jævnbyrdigt, da
Alexis er skrøbelig og uerfaren, men David har viden og personlige oplevelser at
bygge sit engagement på. De indgår en
livspagt: den, som lever længst, skal danse
på den andens grav. Historien er meget lille, men følelserne store; lidenskab, jalousi,
svigt og sorg. Den forestiller at være Alexis
skrevne fortælling om det, der skete, melankolsk, medrivende, lidt for meget og
ekstremt romantisk.
PÆ
[75] SPEAK NO EVIL
Danmark 2022
Instr: Christian Tafdrup Manus: Christian Tafdrup, Mads Tafdrup Medvk: Sidsel Siem Koch, Morten Burian, Fedja van
Huét, Karina Smulders, Liva Forsberg, Marius Damslev. Prem: 17.3.2022 Længde:
97 min. Udlej: Nordisk Film.
Den psykologiske gyser Speak No Evil af
Christian Tafdrup blander brutal ondskab
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med satire og handler om Bjørn (Morten
Burian) og Louise (Sidsel Siem Koch), der
sammen med datteren Agnes (Liva Forsberg) rejser til Holland for at træffe et indtagende par, Patrick (Fedja van Huêt) og
Karin (Karina Smulders) og deres talehæmmede søn Abel (Marius Damslev),
de har mødt på en ferie i Toscana. Værtsparret virker ganske forandret i deres dystre hjemlige omgivelser i skoven og sætter de sociale spilleregler ud af kraft med
en grænseoverskridende alfa-adfærd, der
efterlader deres høflige og viljesvage danske gæster ilde til mode og ganske uforstående overfor det eskalerende psykologiske magtspil, som de nu bliver ofre
for. Bjørn spørger på et tidspunkt: ”Hvorfor gør I det her imod os?” Og svaret falder prompte: ”Fordi I lader os gøre det.”
Vi følger på kanten af biografsædet med
skrækblandet afsky eksekveringen af det
hollandske pars rædselsvækkende plan.
Tafdrups film er et medrivende og meget
vellykket bud på en dansk gyser, der vækker minder om både Lars von Trier og Michael Haneke, men er helt sin egen. AJ
[76] SPENCER
England, USA, Tyskland, Chile 2021
Instr: Pablo Larrain Manus: Steven
Knight Medvk: Kristen Stewart, Timothy
Spall, Jack Farthing, Sally Hawkins. Prem:
3.2.2022 Længde: 111 min Udlej: Scanbox.
Filmen om Lady Diana har en snæver tidshorisont, et kort forløb til at fremkalde et
motiv, der kan rumme et helt livs drama.
Hele handlingsgangen udspiller sig i løbet af nogle juledage på godset Sandringham. Det er der, hele den kongelige
familie skal fejre julen sammen. Diana
lægger stærkt ud med at komme for sent
til den traditionsrige frokost, og hele familien ser skævt til hende, da hun når frem.
Vi ser det hele i Dianas perspektiv. Alle i
huset har kulde i blikket, i særdeleshed
Charles og svigerforældrene. Det er ikke
just et flatterende portræt af det engelsk
kongehus, men de dæmoniseres dog aldrig. De skildres som mennesker fanget i
et snævert pligtens ritual, der samtidig er
deres eksistensberettigelse. Kristen Stewarts portræt af en ung kvinde på randen
af et sammenbrud, som der absolut ikke
ses overbærende på, er meget gribende.
Det er portrættet af dette specielle miljø, der gør filmen til noget særligt. Det er
en bevægende film på en afdæmpet måde.
PÆ

kom det ud til alverden, hvem der også var
Spiderman. Det har givet Peter Parker og
kæresten en masse problemer med publicity og mediefolk, der ikke vil lade dem
være, Derfor beslutter Peter i denne film
at skaffe sig en trylleformular fra Dr. Strange himself -mageløst spillet af Benedict
Cumberbatch – som kan få folk til at glemme hans identitet. Alt går dog galt, og der
må kæmpes mod alle de onde skikkelser,
vi før har mødt i filmene. Det er hårdt og
hæsblæsende, men det er jo en underholdende actionfilm. Så sådan skal det være.
Spidermans motto er jo ”at med store evner følger et stort ansvar”. Man kan tænke
over, hvorfor mon Spiderman var Barack
Obamas yndlingsfilm. Der er masser af
tempo i filmen, og det bliver bare ved alle
148 min. Vi ved jo heldigvis, at Spiderman
er på det godes side, så vi bliver ved med
at tro på Peter Parkers menneskelighed,
selvom han med vold må kæmpe mod de
onde. Mon der kan koges mere suppe til
endnu flere Spiderman film?
LG
[78] SUPER NOVA
England 2020
Instr: Harry Macqueen Manus: Harry
Macqueen Medvk: Colin Firth, Stanley
Tucci og Pippa Haywood Prem: 12.8.2021
Længde: 93 min Udlej: Scanbox.
Sam er koncertpianist, og Tusker er forfatter. De har dannet par i mange år og har et
fortroligt hyggeligt forhold. Ved filmens
begyndelse er de på vej i deres autocamper mod Nordengland for at besøge familie og venner, men det står efterhånden
klart, at deres trygge samliv nærmer sig
sin ende; Tusker er nemlig ramt af tidlig
demens og har det så svært med, at Sam
trapper ned på sin karriere for at kunne
tage sig af ham, at han planlægger selvmord. For ham er åndelig død lige så slem
som den fysiske, og Stanley Tucci spiller
ham med et overbevisende kropssprog,

[77] SPIDER-MAN: NO WAY HOME
USA 2021
Instr: Jon Watts Manus: Chris McKenna,
Erik Sommers Medvk: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau og mange andre. Prem:
16.12.2021 Længde: 148 min. Udlej:
Er man til superhelte film, er denne film
et must. Det er den tredje Spiderman film
med Tom Holland i rollen som den følsomme og forelskede gymnasiast Peter Parker,
der også er Spiderman. I den forrige film

Tabte illusioner, udlej. Filmbazar
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mens Colin Firth som Sam på bevægende vis formidler smerten ved at sørge over
en endnu levende partner. At Super Nova
trods alt er en blid og lettilgængelig film
kommer af, at Tuskers diagnose ikke er
dens tema, men derimod et effektivt dramatisk greb i en betagende vemodig kærlighedshistorie.
PÆ

SÆSON (DOK)
ORIGINAL TITEL RIDGE

[79]

Sverige 2019
Instr: John Skog Prem: 25.6.2021 Længde: 71 min. Udlej: Øst for Paradis.
Denne dokumentarfilm vandt førte prisen på CPH:DOX 2019. Og det forstår man,
når man drages ind i denne films univers.
Vi er i den hede svenske sommer, hvor maskinerne arbejder på marken, køerne malkes, og de polske landarbejdere ankommer for at arbejde. Det er en intens og sanselig film, hvor man som tilskuer konstant
bliver suget ind i billederne. De kan være
nære, fjerne, af landskaber eller mennesker eller detaljer i naturen. Det er en film
med sin egen poesi og rytme. Det er vanskeligt at beskrive den som enten dokumentar eller fiktion, men det er heller ikke
vigtigt. Den vil noget, har noget at fortælle, men man må selv tolke det og tage det
med sig, man synes. Det er svært at finde
ud af, hvad filmen egentlig handler om,
for den er ikke fokuseret på handling eller udvikling, ja der er da heller ikke noget
plot. Den er snarere en meditativ undren
eller forholden sig til natur og mennesker
og måske samspillet mellem dem. Det er
en stærk og modig film, med sit helt eget
særpræg. Man suges ind og kan ikke slippe den.
LG
[80] TABTE ILLUSIONER
Frankrig, Belgien 2021
Instr: Xavier Giannoli Manus: Jacques Fi-
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eschi, Xavier Giannoli Medv: Benjamin
Voisin, Cécille de France, Vincent Lacoste,
Xavier Dolan, Gérard Depardieu Prem:
28.4.2022 Længde: 149 min Udlej: Filmbazar.
I 1840’erne lige før den 2. republik i Frankrig, skrev den enormt produktive forfatter Honoré de Balzac en af sine bedste romaner, en udviklingsroman om den unge
poet, der går til grunde i det hektiske parisiske avis- og skribentmiljø. Den er nu filmatiseret i en overvældende og storslået
stil, der er blevet en stor succes i Frankrig.
Den unge Lucien skriver sine romantiske
kærlighedsdigte under indtryk af en betagelse af en yngre adelsfrue og forlader
med hendes hjælp familiens trykkeri i provinsen for at prøve lykken i Paris. Han vil
skabe sin egen skæbne, men fanges hurtigt ind i en journalistisk verden af forstillelse og falskhed og profit. Alt er til salg,
viser det sig, også i politik, kunst og kærlighed. Hvordan tackler den unge digter
det?! Filmen er en underholdende skildring af en splittet historisk periode og
af en ung idealist og hans fald. Fortalt
med stor energi i et højt og fejende flot
tempo.
PB
[81] THE CARD COUNTER
USA, England, Kina. 2021
Instr: Paul Schrader Manus: Paul Schrader
Medvk: Oscar Isaac, Tiffani Haddish, Tye
Sheridan, Willem Dafoe. Prem: 4.11.2021
Længde: 109 min. Udlej: Scanbox.
Paul Schrader er kendt for sine skildringer på film af mænd I dybe eksistentielle
kriser som I Taxi Driver (1976) og Raging
Bull (1980). Sådan en person er filmens hovedperson med navnet William Tell også.
Han er professionel gambler, som lever af
at tage fra det ene spillested til det andet.
Han gør sig ikke bemærket, vinder aldrig
påfaldende meget og drager videre. Hans
liv er dybt rutinepræget og asketisk, og vi
ved, han har noget at skjule. Han har siddet i fængsel i 10 år for at torturere fanger
i Abu Graif fængslet i Irak. Han forsøger
et komme overens med denne fortid. Han
søger tilgivelse og soning. Men han kan ikke tilgive sig selv, og kæmper også med at
forstå, hvordan det kunne gå til, at han udførte de forfærdelige handlinger overfor
fangerne. Hvordan det går, må man selv
se, hvis man orker det. Oscar Isaac er fremragende i rollen som gambleren, men da
karaktererne La Linda og Cirk dukker op i
historien, mistede jeg interessen for den.
Det blev så indviklet og speget på handlingsplanet, at det var svært at følge med.
Nogle anmeldere er dog meget fascineret
specielt af stilen i filmen og ser den som
”systemkritik med mennesker i centrum”.
Men døm selv.
LG
[82] THE ELECTRICAL LIFE OF
LOUIS WAIN

England 2021
Instr: Will Sharp Manus: Simon Stephenson, Will Sharp Medvk: Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough,
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Toby Jones. Prem: 3.3.2022 Længde: 111
min. Udlej: SF Studios.
Excentriske, autistiske og bipolære Louis
Wain (Benedict Cumberbatch i endnu en
historisk-biografisk rolle) arbejder som
tegner på The Illustrated London News i
Victoriatidens London, er optaget af boksning og elektricitetens mysterier og meget forelsket i guvernanten Emily (Claire
Foy), som han flytter på landet sammen
med trods omgivelsernes og især søsteren Carolines (Andrea Riseborough) misbilligelse. I haven opdager parret en vild
kat, og Louis’ karriere ændrer retning, da
han med stor succes begynder at tegne
charmerende, naivistiske kattebilleder,
som formidler de følelser, som han ikke
selv kan sætte ord på. Lykken er dog kort,
Emily bliver syg og dør, og efter noget tid
bliver Louis’ mentale lidelse mere udtalt.
Will Sharpes film er bortset fra det biografiske indhold et old school komediedrama
iblandet en klassisk forfaldshistorie, krydret med en række visuelle gimmicks, bl.a.
en animeret sekvens, men også en anelse
klichéfyldt og med for mange sidehandlinger til at føles helstøbt. Cumberbatchs
portræt af den stadigt mere labile særling
rummer dog en vis nerve, og Olivia Colmans voice-over-fortæller tilføjer et tiltrængt drys humor.
AJ
[83] THE FATHER
England, Frankrig
Instr: Florian Zeller Manus: Florian Zeller
og Christopher Hampton Medvk: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gattis,
Olivia Williams Prem: 10/6 2020. Længde: 97 min. Udlej: Angel Films
Filmen handler om en dement ældre
mand, som kæmper for at holde styr på
de mennesker, der omgiver ham - både familie og plejere. Anthony Hopkins spiller
Anthony, der er så umulig at håndtere, at
flere omsorgspersoner har opgivet ham.
Hans datter Anne (Olivia Colman) forsøger at tale sin far til fornuft, mens andre
prøver at overtale hende til at sende ham
på plejehjem. Anthony selv holder stædigt på, at han har det fint. Men hans tidsfornemmelse svigter ofte, og når han er
usikker, bliver han agressiv. The Father viser os demens set indefra. Det er ikke let at
holde af Anthony. Vi forstår det umådelige
pres, han lægger på sin datter, der blot gør
sit bedste for at tage sig af sin far. Men vi føler også medlidenhed med et menneske
der har det bedst, når han uforstyrret kan
lukke omverdenen ude og lytte til opera.
The Father er en filmatisering af Florian
Zellers eget skuespil, et kammerspil hvis
handling udspiller sig næsten udelukkende i en stor og veludstyret lejlighed i London. Filmen skaber en dyb medfølelse for
de mennesker, hvis liv ødelægges af hjernens langsomme fordærv.
SG
[84] THE FRENCH DISPATCH
USA, Tyskland 2020
Instr: Wes Anderson Manus: Wes Anderson Medvk: Lèa Seydoux, Timothèe Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson. Franc-

es McDormand, Tilda Swinton, Jeffrey
Wright, Benicio Del Toro Prem: 21.10.2021
Længde: 103 min. Udlej: Walt Disney.
Denne antologifilms titel er navnet på
det fiktive ugemagasin for udlandsamerikanere i den ligeså fiktive franske
by Ennui-sur-Blasé, der udgør grundlaget for filmens struktur. Ligesom et tidsskriftnummer er filmen bygget op af forskellige artikler: en nekrolog over magasinets grundlægger, Arthur Howitzer,
Jr. (Billy Murray), en rejseklumme med
en cykeljournalist (Owen Wilson) og tre
featurehistorier, den første om den kriminelle Moses (Benicio Del Toro), der
maler nøgenbilleder af sin fangevogter
(Léa Seydoux) og opdages af kunsthandleren Julian Cadazio (Adrien Brody), den
anden om reporteren (Frances McDormand), der kommer (for) tæt på sin kilde
under et studenteroprør, og den tredje
om kidnapningen af en politichefs (Mathieu Amalric) søn. Vanen tro er Wes Andersons nye film et overflødighedshorn
af store stjerner på rollelisten og stilistiske finurligheder som brug af full-screen
og split-screen, sort/hvid og (pastel-)farver, forskellige fortællerstemmer og epoker. Den stilisering, der normalt plejer at
være charmen ved Andersons film, bliver her måske en anelse overdrevet og
anstrengt, og antologiformen gør intet
godt for filmens sammenhængskraft og
beskuerens engagement. Men hvis man
er Wes Anderson-fan, er der ingen vej
udenom dette nye epos.
AJ
[85] THE HIGH NOTE
England, USA 2020
Instr: Nisha Ganatra Manus: Flora Greeson Medvk: Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr og Bill Pullman
Prem: 12.5.2021 Længde: 113 min. Udlej: UIP.
Vi følger den legendariske musikstjerne
Grace Davis, som både er tyrannisk og
forkælet, stivnet i sin karriere. Hun er omkring de 40 – så kan hun blive ved med
at være på toppen? Kvinden uden hvem
hun ikke kan fungere, hedder Maggie,
der arbejder som hendes personlige assistent, mens hun samtidig drømmer om
en personlig karriere som producer. Hvordan det udvikler sig mellem de to, må man
selv se. Filmen er ikke en dokumentarisk
skildring af det hårde liv i musikbranchen
eller en film med et politisk budskab til
kvinder om vilkårene i en mandsdomineret musikverden. Nej, filmen rummer
en romantisk kærlighedshistorie og dejlig musik. Man er i godt selskab med de
velspillende kvinder Tracee Ellis Ross (datter af Diana Ross) og Dakota Johnson som
den brave Maggie. Så hvis man trænger til
underholdning med blød lækker musik,
så er denne film lige sagen.
LG
[86] THE LOST DAUGHTER
England, USA, Grækenland, Israel 2021
Instr: Maggie Gyllenhaal Manus: Maggie
Gyllenhaal Medvk: Olivia Colman, Jessie
Buckley, Dakota Johnson, Ed Harris, Peter
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Tove, udlej. Reel Pictures
Sarsgaard Prem: 10.3.2022 Længde: 121
min. Udlej: SF Studios.
Den modne 48-årige kvinde Leda er på ferie i Grækenland, hvor hun dels slapper af
og arbejder på sin italienske oversættelse.
Så ankommer familierne med deres skrigende børn, idyllen er brudt, og nogle af
dem vil have hendes plads på stranden.
Hun bliver specielt optaget af den unge
mor Nina og hendes forhold til sin lille datter. Det åbner for Leda erindring om, da
hun selv var ung mor. Det får hende til at
genleve sine egne forestillinger om moderskabet. Hun ville hellere forfølge sine
professionelle akademiske karrieredrømme, end hun ville passe sine børn. Hun traf
altså dengang et valg, som fik konsekvenser for hendes senere liv. Hvorfor skal man
så se en film om moderskab? Det skal man,
fordi skuespillerne Olivia Colman som den
modne Leda og Jessie Buckley som den
unge Leda formår at give de to sider af
den samme kvindes liv både nuanceret
og vedkommende. Den modne Leda er
neurotisk og fortænkt, Den unge Leda er
aggressiv og ubehagelig. Filmen bygger
på Elena Ferrantes roman Dukken der blev
væk (2006). Det er en fin, poetisk og begavet film om at vælge sig selv. Både Olivia
Colman og Jessie Buckley er indstillet til
en Oscar for deres præstationer.
LG

zisk tatovørs ryg. Filmen fortæller historien om syreren Sam Ali (Yahya Mahayni),
der på flugt fra krigen i Mellemøsten lader sin ryg tatovere med et overdimensioneret Schengen-visa af den toneangivende samtidskunstner Jeffrey Godefroi
(Koen De Bouw) mod at lade sig ’udstille’ i
Europa, hvor hans store kærlighed Abeer
(Dea Liane) er havnet efter at være blevet
tvangsgiftet med en diplomat. Via tatoveringen kan Jeffrey tage Sam Ali med til
Europa som et stykke konceptkunst! Sam
Ali forstår dog hurtigt, at tatoveringen
er en Faust-lignende aftale, der ikke garanterer ham den frihed, han higer efter,
for som værdifuldt kunstværk udfordres
hans identitet og værdighed som menneske konstant. Præmissen for filmen er
således ganske original og rummer interessante etiske og moralske problemstillinger i skæringspunktet mellem kunst
og samfund, men det er også en noget
ujævn og diffus film med absurd-komiske og af og til ret utroværdige indslag.
Kaouther Ben Hanias tunesiske film blev
oscarnomineret for bedste internationale
film.
AJ

[87] THE MAN WHO SOLD HIS
SKIN

[88] TITANE
Frankrig, Belgien 2021
Instr: Ducournau Manus: Julia Ducournau Medvk: Agathe Rousselle, Vincent
Lindon, Garance Marillier, Laís Salameh
Prem: 11.11.2021 Længde: 109 min. Udlej: Another World Entertainment.

Filmen ’The Man Who Sold His Skin’ er
inspireret af den belgiske kunstner Wim
Delvoye, der i 2008 tatoverede en punket
version af korsfæstelsen på en schwei-

Som barn fik Alexia efter en trafikulykke
indopereret en titaniumplade i hjernen.
Hun udvikler sig som ung til seriemorder,
men på et tidspunkt ændrer hun udseende og bliver den forsvundne søn af en traumatiseret brandmand. Lyder det bizart og
uforståeligt, så er det, fordi det på en vis
måde også er det. Filmen vandt Guldpalmerne på Cannes i 2021, og her delte den
vandene. Filmen hører til i genren body-

Tunesien, Frankrig, Belgien 2020
Instr: Kauther Ben Hanic Manus Kauther
Ben Hanic Medvk: Yahya Mahayni, DEA
Liane, Koen De Bouw, Monica Bellucci
Prem: 12.8.2021 Længde: 104 min Udlej: Another World Entertainment.

horror thriller, som blev opfundet i 80erne
af David Cronenberg (Videodrome 1983)
og andre lignende film. Menneskekroppen er en slagmark i denne grove, ulækre
helt grænseoverskridende genre. Der er
fantastiske scener, som da Alexia kopulerer med en Cadilac og bliver gravid og har
motorolie i brysterne. Man kan se filmen
som et eksempel på menneskets ukuelige
trang til hele tiden at udforske nye identiteter – og skabe lige hvad vi vil – altså
også turde gøre det. Man skal se den, hvis
man tør møde det groteske og gruopvækkende, som nogle faktisk mener, man også kan grine af. Jeg kunne ikke.
LG
[89] TOVE
Finland, Sverige 2020
Instr: Zaida Bergroth Manus: Eeva Putro,
Jarno Elonen Medvk: Alma Pöysti, Krista
Kossonen, Shanti Roney Prem: 3.6.2021
Længde: 115 min Udlej: Reel Pictures.
Tove Jansson, den finske kunstner bag
de finurlige bøger om Mumitroldene, er
genstanden for Zaida Bergroths bio-pic,
der tager afsæt i Janssons tidlige år, hvor
hun forsøger at gøre sig fri af den patriarkalske skulptør-faders forventninger og
skabe rum for sin egen kreativitet i Helsinkis avantgardemiljø i efterkrigstiden.
Den på samme tid sky og oprørske Tove
(Alma Pöysti) møder i dette miljø den gifte journalist Atos (Shanti Roney), som frier
til hende, men forelsker sig samtidig hovedkulds i teaterinstruktøren Vivica (Krista Kosonen), der ligeledes er gift. Forholdet til den polyamourøse Viveca er som en
smertelig erotisk dans, der konstant sætter Toves egen frigjorthed på prøve. I baggrunden iagttager også den langt mindre flamboyante kunstnerkollega Tuulikki (Joanna Haartti) tålmodigt afventende
hendes søgen efter kunstnerisk ståsted,
erotik og kærlighed, mens Tove langsomt
udvikler sin sorte blækstreg til det, der
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modstand og dermed den militante del af
Antifas berettigelse. Hverken spørgsmålet eller svaret står særlig klart i Julia von
Heinz’ film, som til dels baseres på instruktørens egne oplevelser i Antifa-bevægelsen. Dertil følger vi Luisa for tæt, mens
hun hærdes og måske forhærdes. Her er
filmens scoop Mala Emde, som indfanger
de fine nuancer i Luisas udvikling på superb vis, uden tvivl en kommende stjerne
i tysk film.
AJ
[93] VENUSEFFEKTEN
Danmark 2021
Instr: Anna Emma Haudal Manus: Anna
Emma Haudal Medvk: Johanne Milland
Pedersen, Sofie Gråbøl. Lars Mikkelsen,
Morten Hee Andersen. Prem: 18.11.2021
Længde: 104 min. Udlej: Scanbox.

Two of us, udlej. Filmbazar
skal blive til Mumitroldene. Bergroth har
skabt et respektfuldt portræt af det finske nationalikon Tove Jansson og hendes
lettere tumultariske ungdom, hvor fokus
som i mange andre biografiske film lidt
skabelonagtigt er opgøret med den forstokkede forældregeneration og kærligheden som katalysator for etablering af
en kunstnerisk identitet. Filmen bør først
og fremmest ses for Alma Pöystis sprællevende portræt af den unge Tove.
AJ
[90] TWO OF US
Frankrig, Luxembourg, Belgien 2019
Instr: Filippo Meneghetti Medvk: Barbara Sukowa, Marine hevalier og Léa Drucker
Prem: 23.8.2021 Længde: 95 min. Udlej:
Filmbazar.
Filmen er fransk og dens franske titel er
Deux – altså to. Filmen fortæller da også
historien om to kvinder, Nina fra Berlin
og Madeleine (Mado) fra Paris, der har elsket hinanden, siden de som ganske unge mødte hinanden som udvekslingsstudenter i Rom. Nu er de begge i 70erne, og
de planlægger at sælge deres genbolejligheder og flytte til Rom for at begynde
et nyt liv sammen. Men Mado, der har været ulykkeligt gift og har voksne børn, har
ikke fået fortalt børnene om sit forhold til
Nina. Da hun så bliver ramt af et slagtilfælde og mister evnen til at tale, ser alt problematisk ud. Nina vil hjælpe sin elskede,
men børnene tillader det ikke. Men Nina
giver ikke op: hun vil være sammen med
sin elskede, for de er jo to! Det er en smuk
og bevægende og dramatisk film om en
usædvanlig kærlighedshistorie. Man kan
ikke glemme de to modne skuespillerinders ansigter.
LG
[91] UNDINE
Tyskland, Frankrig 2020
Instr: Christian Petzold Manus: Christian
Petzold Medvk: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree Prem: 9.9.2021 Længde: 91 min. Udlej: Camera Film.
Tyske Christian Petzold (Barbara, Phoenix,
Transit) har her lavet en parafrase på Frie-

drich de la Motte Fouqués eventyr Undine
fra 1811 om en havfrue, der ønsker at blive
menneske, men dør og dræber i forsøget.
I denne visuelle fabel kræver turistguiden
Undine (Paula Beer), at Johannes, der netop har slået op med hende, ombestemmer sig i løbet af en time, ellers dræber
hun ham. Siden møder hun under dramatiske omstændigheder erhvervsdykkeren
Christoph (Franz Rogowski), forelsker sig
på ny, og under et dyk med ham viser hun
sig som ægte havfrue og svømmer væk
med en stor malle-lignende fisk. Filmen
virker trods fint kameraarbejde og Beers
udmærkede præstation som den gådefulde Undine skitseagtig og ufærdig, selvom tematikken – kærlighed og død – er
velkendt, grænsende til det fortærskede.
Om man bryder sig om Petzolds blanding
af realisme, melodrama og eventyr er en
smagssag.
AJ
[92] UND MORGEN DIE
GANZE WELT

Tyskland 2020
Instr: Julia von Heinz Manus: John Quester, Julia von Heinz Medvk: Mala Emde,
Noah Saavedra, Tonio Schneider. Prem:
7.10.2021 Længde: 111 min. Udlej: Angel Films.
Den politisk naive jurastuderende Luisa
(Mala Emde) introduceres af sin bedste
veninde, Batte (Luisa-Céline Gaffron), til
Antifa-miljøet og den lokale anti-fascistiske gruppe midt i den tyske valgkamp, der
involverer en række racistiske kandidater,
den synlige del af ellers dulgte nynazistiske kræfter. Referencen til virkelighedens
nationalkonservative AFD, Alternative für
Deutschland, hvis logo og partifarver til
forveksling ligner filmens fiktive ekstreme højre-nationalistiske parti, er kun nødtørftigt skjult. Luisa fascineres, måske som
led i et ungdommeligt opgør med sin konservative familie, af Antifaens mere yderliggående og voldsparate del, repræsenteret ved den karismatiske Alfa (Noah Saavedra), og vi følger hendes langsomme
modning som aktivist, der bl.a. går over
et nazistisk overfald, som er med til at rejse spørgsmålet om det legitime i voldelig

Den unge Liv er sprunget ud som lesbisk,
men frygter, at hun hverken passer ind i
forældrenes forestilling om, hvordan deres datter skal være, eller veninden Andreas ”regnbuefantasi”. Her står hun nu alene mellem verdener. Hun er vant til rammer og struktur i forældrenes lille provinsgartneri. Andrea derimod bor kaotisk ude
i plantagen i en ramponeret campingvogn. Og et halvt år senere knirker forholdet mellem de to unge kvinder, og Livs forældre vil skilles, så nu står hun tilbage med
ingenting. Filmen handler om at finde ud
af, hvem man er, uden at ende i en ny rolle.
”Jeg tror slet ikke, at jeg er lesbisk nok til at
være lesbisk”sukker Liv til sin homoseksuelle bror, som svarer:”Du behøver ikke at
påtage dig en særlig identitet, blot fordi
du er lesbisk”. Det er den rationelle stemme i dette fine og nænsomme identitetsdrama. Seksualitet, normer og traditioner
er skabt af samfundet, men i virkeligheden gælder det om at lytte til naturen og
universet og følge de impulser, vi modtager derfra.
PÆ
[94] VILDMÆND
Danmark 2021
Instr: Thomas Daneskov Manus: Morten
Pape, Thomas Daneskov Medvk: Rasmus
Bjerg, Zaki Yussef, Bjørn Sundquist, Sofie
Gråbøl, Marco Ilsø Prem: 3.2.2022 Længde: 102 min. Udlej: Nordisk Film.
Martin er kone og børn, langt oppe i de
norske fjelde for at finde tilbage til den urmand, han oprindeligt var. Men denne tåbelige håndtering af en livskrise er dømt
til at mislykkes, fordi Martin er et harmløst fjols, håbløst selvhævdende og blind
for egne selvmodsigelser. Men historien
tager en drejning, da han støder på den
hårdt sårede hashkurer Musa. Han fører
Martin med til en vikingelandsby i nærheden, hvor han håber at finde åndsfæller
i kampen. Det viser sig at være en turistfælde fuld af forlorne fritidsvildmænd. Så
virkeligheden er en hård modstander. Og
Musas kompagnoner vil have deres narko
tilbage. Historien er nok lidt tungt fortalt,
men reddes af Rasmus Bjerg, sød, fortvivlet og poetisk. Og om den moderne mand
rømmer filmen sig et par steder og taler
ærligt og bevægende.
PÆ

Øvrige titler
7 YEARS OF LUCAS GRAHAM
(DOK)

[1]

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 gruppen, og samtidig giver dokumentaren et
charmerende portræt af forsangeren Lukas Forchhammer, som er filmens altoverskyggende hovedperson. Han er befriende ambitiøs og ikke bange for at fortælle
om sine forventninger, taknemmelig og
beæret over at være nomineret til 3 Grammys, 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 udelades 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 anbefales som en sjov og flere steder overdådig oplevelse af danske musikeres vej
mod verdensherredømmet.
PÆ
[2] AKIRA
Japan 1988
Instr: Katsuhiro Ôtomo Manus: Katsuhiro Ôtomo, Izô Hashimoto Medvk: mange stemmer.Længde: 124 min. Prem:
5.11.2020 Udlej: Another World Entertainment.
Den stilskabende Akira fra 1988 var
Katsuhiro Otomos debutfilm i animé-

Antebellum, udlej. Nordisk Film

genren. Filmen er baseret på Otomos
egen monsterlange, dengang uafsluttede manga-tegneserie af samme navn, og
meget opfindes til lejligheden. Filmens
handling udspiller sig i et postapokalyptisk Neo-Tokyo, hvor vold, uro og bandevæsen hersker, mens staten udfører hemmelige forsøg på udvalgte befolkningsgrupper. En af de unge motorcykelbander
splittes indefra, da lederen Kaneda (Mitsuo Iwata) og kammeraten Tetsuo (Nozumo Sazaki) bliver uvenner. Kaneda tager
kampen op mod såvel de politiske og militære magthavere som Tetsuo, der har udviklet telekinetiske kræfter og truer med
at genopvække Akira, et telepatisk overmenneske, der forårsagede det oprindelige 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 mangaog animéfans.
AJ
[3] ANTEBELLUM
USA, England 2020
Instr: Gerard Bush, Christopher Renz
Manus: Gerald Bush, Christopher Renz
Medvk: Janelle Monáe, Jena Malone, Gabourey Sidibe, Kiersey Clemons Længde:
105 min Prem: 17.9.2020 Udlej: Nordisk
Film.
Antebellum betyder ”før krigen”og henviser til årene før den amerikanske borgerkrig (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 borgerkrigen og til et nutidsplan, der skal vise,
at racisme, trang til vold og undertrykkel-
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se stadig lurer i alle mennesker til enhver
tid. Hvad er det for en film? Et kostumedrama 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, Nicolai Borger og Malte Bündgen Længde: 80
min. Prem: 28.5.2020. Udlej: Øst for Paradis.
I musikeren og forfatteren Susanne Heinrichs campede debutfilm Aren’t you happy møder vi den navnløse, smådeprimerede hovedperson, spillet af Marie Rathscheck, i sin søgen efter mening i en
postmoderne verden, gennemsyret af
neoliberalisme, selvudstilling, fake spiritualitet, seriemonogami og det tvangsmæssige 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 underlægningsmusik og hovedpersonens
fiskerinoteringsstemme, der i monoton
deadpan-stil kommenterer på begivenhederne. Om man ser filmen som en begavet popkulturel og feministisk leg med det
filmiske udtryk eller en trættende kunstlet
og prætentiøs bagatel er nok en smagssag, men filmens eksperimentelle stil lægger sig på sin helt egen måde i forlængelse af en lang række kønspolitiske eksperimentalfilm helt tilbage fra 1970’erne. AJ
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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 Udlej: Scanbox.
Burhan Qurbani har med sin 3 timer lange Berlin Alexanderplatz ladet sig inspirere af Alfred Döblins roman fra 1929,
men her oversat den til en moderne immigrantproblematik. Taberen Franz Biberkopf fra Weimarrepublikkens bund
er i 2020 blevet til Francis (Welket Bungué), 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 arbejdstilladelse, og snart shanghajes han som pusher
af den brutale og uberegnelige Reinhold (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 undervejs omdøbes til Franz af opportunisten
Reinhold. Filmen, der fortælles i 5 afsnit
i et snirklet forløb, er velspillet og stemningsmættet, men det er et irritationsmoment, at filmen fastholder et konservativt maskulint blik, som gør kvinder til
passive, seksualiserede klicheer, når den
ellers på så mange andre niveauer forsøger at opdatere og gøre Döblins univers 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 Længde: 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 version. Filmen fortæller historien om Oskar
(den 11-årige schweiziske David Bennent), 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 verdens uforståelighed, brutalitet og dekadence. Oskar har to magiske egenskaber: 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 hjerteskærende, glasknusende skrig hans
våben både mod den store og den hjemlige verden. Schlöndorffs magisk-surrealistiske portræt af Tyskland i fascismens
greb er en kras, storladent allegorisk og
meget seværdig skildring af tabet af både barnets og Tysklands uskyld, men skal
måske også med sin opvisning af hjælpeløse individer, der bevidstløst flyder
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med samfundets strømninger, ses som
en indirekte kritik af en fejlslagen Vergangenheitsbewältigung i efterkrigstidens 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 inspireret af South Park og danske Terkel i Knibe
møder vi de 6 shabas – venner på Ghettodansk. De går i 8. klasse i bydelen Blokhavn – 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 lukket, for så vil de miste deres venner især
Yasmin, som Ali er forelsket i. De vil også 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 forhindre 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 klichéer 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, Ahmed og Musti, som både på stereotyp
vis, men også med varme udfordrer vores fordomme om drenge i indvandremiljø.
LG
[8] DEN GODE HUSTRU
Frankrig 2020
Instr: Martin Provost Manus: Martin
Provost og Severine Werba Medvk: Juliette 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 husholdningsskole i Alsace i det nordøstlige Frankrig. Filmen begynder i sensommeren 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 parallelt med denne personhistorie foregår fortællingen om ungdomsoprøret
blandt skolens piger, som ikke længere vil forberede sig på et liv som afrettede og selvopofrende husmødre: pludselig er verden åben og fuld af
muligheder. Det markeres i en slags musicalfinale, hvor de frihedstørstende
kvinder tager livet i egne hænder. Filmen er til tider tæt på at være for meget, 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 journalist Gareth Jones, der insisterer på, at
verden skal kende til historien om Stalins folkemord på millioner af ukrainere
i starten af 1930erne. Den afdækker mediernes og politikernes villighed til at bøje 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 reelle informationer, og hvis man spørger
for meget, risikerer man døden. Alligevel rejser han illegalt til Ukraine, og får
her ved selvsyn set, hvilke uhyrligheder
der finder sted for at skaffe kapital til Stalins modernisering og oprustning. Med
nød og næppe slipper han ud af landet
med livet i behold, men kun for at erfare, at sovjetstaten ikke har i sinde at lade ham fortælle verden om det, han har
set. Instruktøren Agnieszka Holland behersker både dynamik og præcision. Filmen er skruet godt sammen, der er gode skuespillere, og fotograferingen er
stemningsfuld og afpasset de forskellige
scener, f.eks næsten sort- hvid i de mareridtsagtige scener fra Ukraine. ”Den sorte jord” er stærk, isnende og underholdende og efterlader én - udover kendskab til en glemt historie - tilbage med refleksioner over aktuelle emner som fake
news, politisk begrundede drab af journalister 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: Gabriele Muccino Medvk: Pierfrancesco Favino,
Michaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart,
Claudio Santamaria Længde: 129 min
Prem: 6.5.2021 Udlej: Another World Entertainment.
Filmen følger 4 unge italienere fra 1980
og 40 år frem med både italiensk politik
og verdensbegivenheder som kulisse. Instruktøren Gabriele Muccino har vævet
en elegant historie sammen omkring sine 4 hovedpersoner om, hvordan de bliver påvirket af held, uheld, tiden, kærligheden 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 partner i livet. Italiens og den internationale
politiske udvikling er også flettet løst ind
i bagtæppet og giver den til tider højtråbende karakterfortælling et bredere perspektiv. Filmens styrke er dens energi og
de overbevisende skuespillere, men den
fremstår mest som en Tv-serie, som både starter og slutter lidt tilfældigt. Det
er svært at få en film til at spænde over
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De smukkeste år, udlej. Another World Entertainment
mange årtier, og som et middel hertil lader instruktøren sine personer kigge ind i
kameraet og fortælle handling og tanker
direkte til os. Med disse midler er det lykkedes 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 Bonnevie Længde: 115 min. Prem: 24.9.2020
Udlej: Nordisk Film.
En gruppe midtvejskriseramte, mandlige 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 mange, måske nok mest mænd, kan da sagtens genkende den tanke, at de ved bestemte lejligheder, hvor de har haft en
lille skid på, også har været mere vellykkede i deres samvær med andre mennesker, fået omgivelserne til at le, charmeret
damerne etc. I filmen gælder det naturligvis primært om at blive mere autentiske og rigtige udgaver af sig selv, så man
kan leve fuldt ud. Filmen er Oscarnomineret i flere kategorier. Lad os nu se om den
hyldest til ”berusende livsudfoldelse”som
filmens instruktør Thomas Vinterberg, siger, 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 vignetter i Rúnar Rúnarssons lavbudgetfilm
har julemåneden tilfælles, men ellers er
de en række banale, tragiske, morsomme
eller grandiose fortællinger om menneskers mange forskellige gøremål i løbet
af en december i Island fra narkomanen,
der får julegave af personalet på fikserummet over de gamle mænd i garagen, der
koger fermenteret fisk, til bedstemoderen, 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 enkeltmennesket, men om det islandske samfund. Derfor 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 kredsen om klassiske temaer som liv, død, sorg,
lykke, ensomhed og fællesskab i en gråzone mellem virkelighed og fiktion, passende illustreret af de gråtonede billeder
og det statiske kamera. Selvom den kan
lyde lidt artyfarty, er det en i ordets bedste forstand folkelig og hjertevarm (jule-)
film.
AJ
[13] ERNA I KRIG
Danmark 2020

Instr: Henrik Ruben Genz Manus: Henrik 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: Scanbox.
I foråret 1918 under Første Verdenskrig
har Tyskland brug for alle sine unge mænd
som soldater i skyttegravene på Vestfronten. Reserverne udskrives, også i Nordslesvig, 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 verden 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 kompliceres, da hun må byttet identitet med en
desertør og bliver til menig Julius Rasmussen (!), og delingens mænd betragter hende snart som deres Mutti og skytsengel. En
dansk film med en kvinde i frontlinien kunne meget vel være endt som et kunstigt,
fortænkt og utroværdigt projekt. At resultatet er overraskende vellykket kan vi takke
nogle visionære filmskabere og en håndfuld 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 Længde: 112 min Prem: 5.11.2020 Udlej: Nordisk Film.
John Peterson bor med sin partner Eric
og deres adoptivdatter Monica i det syd-
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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 vidner til dette? I genren katastrofefilm bliver
helten normalt klogere og mere ansvarsbevidst om væsentlige værdier i livet. Det
sker ikke her. Filmen er et klichéfyldt heltekvad, som man aldrig kan engagere sig
i. Hvis filmen havde fokuseret på moderen 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 familie.
LG
[18] GRETA (DOK)
Sverige, USA, Tyskland, England 2020
Instr: Nathan Grossman Medvk: Greta Thunberg, Svante Thunberg, Arnold
Schwarzenegger Længde: 97 min. Prem:
26.11.2020 Udlej: Camera Film.
Familiefesten, udlej. 41 Shadows
lige Californien. Da hans aldrende far Willis ikke længere kan passe sin gård i Midvesten 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 demente far, med bøssehad og væmmelse
ved alle former for afvigelser, og her overfor står Viggo Mortensen som en urokkelig 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. Historien kan forekomme lidt ujævnt fortalt, men skuespilpræstationerne er fænomenale.
PÆ
[15] FAMILIEFESTEN
Frankrig, Belgien 2019
Instr: Cédric Kahn Manus: Fanny Burdino, 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 faktisk kan komme nyt i bordplanen og på
menukortet, viser denne film. Udgangspunktet er det traditionelle: bedstemors
fødselsdagsfest i sol og sommer, hvortil hun har inviteret hele den pukkelryggede 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 akter og en fastholdt handlingstråd, som i
veldisponeret ensembleteater. Spillet er

solidt og smittende, centeret om Catherine 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, Nicole Garcia og Francois Civile Længde:
101 min. Prem: 13.8.2020 Udlej: Camera 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, stadig smuk, men føler sig slidt og træt. Hun
indleder så et intenst on-line forhold til
en ung fotograf, overfor hvem hun præsenterer sig som 24-årig, for i den vestlige
kultur lever der stadig en hårdfør forestilling om, at en kvindes største attraktion
er hendes ungdommelige ydre. Så selvom
Claire er gudindesmuk, føler hun sig kasseret 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 underholdende 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. Udlej: UIP.

I dokumentarfilmen ’Greta’ har instruktøren Nathan Grossman fulgt Greta Thunberg 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 politiske 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 interessere mig for min skolegang?” Budskabet breder sig hurtigt og hun bliver et forbillede for en hel generation af unge, der
føler, at de må rydde op efter deres forældre 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 determineret og en helt almindelig skrøbelig
teenager. Hun har aspergers syndrom og
har ikke let ved social interaktion, og alligevel 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

GUD EKSISTERER OG
HENDES NAVN ER PETRUNYA

[19]

Nordmakedonien, Belgien, Frankrig, Kroatien, Slovenien 2019
Instr: Teona Strugar Mitlevska Manus:
Teona Strugar Mitlevska Medvk: Zorica
Nusheva, Labina Mitlevska, Stefan Vujisic
Længde: 100 min. Prem: 12.11.2020. Udlej: 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 springer i vandet efter det. Den, der får fat i korset, vil få held og succes resten af livet. Ved

Øvrige titler

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 Petrunya holder fast ved sin ret. Hun har brug
for held. Og så er der lagt op til en genreblanding af morsom satire og indigneret
drama om kvinders hårde liv i en mandeverden, og mediernes jagt efter sensationer. Instruktøren Teona Strugar Mitevska er oprindelig fra Skojpe, har studeret
kunst og er uddannet filminstruktør i USA.
Det kommer der en række velkomponerede billeder ud af fra et forarmet, men
smukt østeuropæisk land. Hun har lidt for
mange bolde i luften, men hovedrolleindehaveren Zorica Nusheva bærer filmen
godt igennem. Ublufærdig og rørende viser hun hele Petrunya. Både når hun trodser, 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, Conleth 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 voldelige 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. Filmen er en varm og ægte angelsaksisk socialrealistisk film a la Ken Loach og Mike
Leigh, nu med et feministisk tilsnit. Man
er grebet af historien.
PB

denne film bliver det ikke rigtigt spændende. Karaktertegningen er for sort hvid
og filmen bliver banal og triviel. Men hvis
man er Liam Neeson fan, så vil man sikkert 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 forunderlig, når han bringer det han ser ind
i filmen. Hans film I Walk er hans livstestamente, 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 forskellig 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 personlige, 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 Bedos Medvk: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier Prem: 27.8.2020 Længde: 110 min. Udlej: Filmbazar.
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Et veldrejet komedie-drama om en ægteskabelig krise og, som terapi, en tidsrejse til fortiden. Titlen henviser dels til
en historisk periode (tiden op til 1. Verdenskrig), dels til livets højdepunkt for
det enkelte menneske. Et firma har formået at genskabe historiske teaterkulisser 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, psykoterapeuten Marianne, fordi han er blevet en trist og kedelig ægtemand. En
mulig vej ud af dødvandet er et generøst tilbud om for en stund at vende tilbage 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 professionelle skuespillere og en naturtro iscenesættelse 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 kæreste spiller Marianne så overbevisende
at Victor er på nippet til at glemme at
det hele kun er virtual reality. Det medfører en serie af komplikationer: Vil Victor blive forelsket igen - i den skuespiller der spiller Marianne? Kan fiktionen
holde, når både skuespillerne og Victor
ved at hele setupet er fiktion? Hvordan
påvirkes skuespillerne af deres respektive roller? Filmen leger i flere lag og facetter med forholdet mellem fiktion og
virkelighed, mellem nutid og fortid, og
stiller samtidig spørgsmålet om personlig identitet og eksistens. Tilhører man
generationen som var ung i 1970erne, er
her en nostalgisk men også livsbekræftende tur ned ad memory lane - både
billedmæssigt og musikalsk - som man
ikke må snyde sig selv for.
SG

[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 Dolan, 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 fortælle hvor pengene er. Han har nemlig mødt
Anne og vil leve anstændigt med hende.
Men det er ikke så simpelt, for de 2 korrupte FBI agenter, der skal fastslå hans identitet, beslutter sig for selv at få fat i pengene. De myrder deres chef og forsøger
at hænge Tom op på mordet. Så må Tom
selvfølgelig tage affære, og det er her filmen bliver en action thriller med det hele.
Der er biljagter, nævekampe og løbeture
og alt hvad man forventer af actiongenren. Liam Neeson, der nu er 68, har god
erfaring med denne genre. Men netop i
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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 Lyhne 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 fulde gæster går hjem ved solopgang næste dag og omfatter foruden guldbrudeparret alle generationer og alle familieog bekendtskabstyper. Vi er på landet, og
gommen er storsvinebonde, som netop
samme morgen får at vide, at nu er han gået 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 normal spillefilmslængde forbløffende godt
at karakterisere de mange forskellige gæste-typer og deres historier parallelt med
hovedhistorien om guldbrudeparret. Filmen får en til at tænke på så forskellige
snart 40 år gamle film som Morten Arnfreds Der er et yndigt land, hvad angår den
kritiske samfundsskildring fra bondelandet, 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 Lourdes, Amour fou) har lavet en eksperimenterende film om et eksperiment, som Alice
(Emily Beecham), der er seniorforsker,
planteavler og ikke nødvendigvis en god
enlig mor til Joe (Kit Connor), gennemfører med en speciel plante, som har givet 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 teenagehormoner, der slår igennem? Den sorthumoristiske Hausner broderer i denne
let scifi-inspirerede plante-gyser videre
på sin yndlingstematik: enkeltmenneskets påvirkelighed og deraf følgende adfærdsændring. I Little Joe spejler det sig i
sønnens ændrede adfærd, som forbliver
gådefuld for moderen. Hausner eksperimenterer selv på livet løs i filmen og leger endnu mere med æstetikken end tidligere – her er såvel lys, lyd, klipning og
farvesætning en spejling af Alices eksperimenter – hvordan bør man selv se i biografen.
AJ
[26] LIVETS BEDSTE ÅR
Frankrig 2019

Øvrige titler

Instr: Claude Lelouch Manus: Claude Lelouche og Valèrie Perrin Medvk: JeanLouis Trintignant, Anouk Aimèe og Souad
Amidou Længde: 90 min. Prem: 9.6.2020.
Udlej: Filmbazar.
I 1966 skabte instruktøren Claude Lelouche filmen Manden og kvinden med
skuespillerne 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 møde hinanden igen. Han er
kommet på plejehjem 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”. Hvordan 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 benytter 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 filmen som en poetisk
kærlighedsfortælling, men også som et
nostalgisk billede på tidens gang. Filmen
stiller spørgsmålet: Hvad er virkelighed
og hvad er drøm? Budskabet i Livets bedste år er at livets bedste år er i det evige
nu, hvor kærligheden får mennesker til at
leve.
LG
[27] MADKLUBBEN
Danmark 2020
Instr: Barbara Topsøe-Rothenborg Manus: 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
Lehfeldt) og Berling (Stina Ekblad) har
kendt hinanden siden skoletiden og har
nu i deres 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 madlavningskursus i Syditalien
kunne være den rigtige idé for dem alle, og på kokkeskolen hos Alessandro i
Apulien genoplives venindeskabet, ikke
uden knirken i fugerne, men i sine bedste øjeblikke tør filmen 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 kommet 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 præmisser. ”Er alt OK?”
spørger Vanja hen mod slutningen ”Nej,
men det lader vi os ikke slå ud af!” svarer
Marie smilende.
PÆ

MARYAM – DEN PERFEKTE
KANDIDAT

[28]

Saudi-Arabien, Tyskland 2019
Instr: Haifa Al-Mansour Manus: Haifa AlMansour 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 komedie 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 musiker-far er på arbejde! I forvejen diskrimineres 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 kommunalpolitik, bliver et sindbillede på de politiske 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 udnytter 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 samfundskritikken og formår samtidigt at underholde
med sit humoristiske indblik i en kultur,
hvor religion og frihedstrang har svært
ved at finde hinanden.
AJ
[29] MILLA
Australien 2019
Instr: Shannon Murphy Manus: Kalnejais
Medvk: Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis, Ben Mendelsohn Længde: 120
min. Prem: 5.11.2020 Udlej: Angel Films.
Purunge Milla (Eliza Scanlen) har cancer,
er i kemo og forelsker sig hovedkulds i
pusheren Moses (Toby Wallace) på stationen, lige før hun måske, måske ikke kaster sig ud foran toget. Det lyder måske
bekendt. Imidlertid er Shannon Murphys
film en coming-of-age film, der ikke fokuserer så meget på den dødelige sygdom,
men humoristisk skildrer Millas komplicerede teenage-liv, hvor hver dag kan
være den sidste, med en fortvivlet psykiater-far (Ben Mendelsohn) og en desperat mor (Essie Davis) på antidepressiver i baggrunden, og forelskelsen i den
smålurvede og -luskede Moses i forgrunden. Om det alt sammen er ganske troværdigt, må være op til den enkelte beskuer, men filmen, der er baseret på et
teaterstykke af Rita Kalnejais, gør i hvert
fald et hæderligt forsøg på at være et alternativ til de mange romantiske sickflicks fra de sidste 10 år.
AJ
[30] MIT TUNESISKE EVENTYR
Frankrig, Tunesien 2019
Instr: Manele Labidi Manus: Maud Ameline og Manele Labidi. Medvk: Golshifteh
Farahani, Majed Mastoura og Aisha Ben
Miled Længde: 88 min. Prem: 25.6.2020
Udlej: Another World Entertainment.

Øvrige titler

Psykoanalytikeren Selma Derwich kommer ”hjem” fra Paris til Tunesien, som familien 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 almindelige tunesere der har brug for at tale
om, hvem de egentlig er. Selmas største
vanskeligheder er at forklare, hvad psykoterapi er, samt få tilladelse til at praktisere. 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 efter de store dybder, men er godt tilfreds
med at tage os med ind i Selmas tunesiske hverdagseventyr og dets brogede
persongalleri.
PÆ
[31] MYSTERIET OM HENRI PICK
Frankrig, Belgien 2019
Instr: Remí Bezancon Manus: Remí Bezancon og Vanessa Portal Medvk: Fabrice Luchini, Camille Cottin og Alice Isaaz
Længde: 100 min. Prem: 20.8.2020 Udlej: Another World Entertainment.
Titlen præsenterer filmen som en detektivhistorie, en art spændingsfilm. På et lille bibliotek i en landsby i Bretagne finder
en ung redaktør et uudgivet romanmanuskript, og da det bliver trykt og udgivet, bliver romanen udråbt som en litterær triumf. Bogen er tilsyneladende skrevet 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 litteraturkritikeren 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 ægteskab, 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, blindgyder og forviklinger, stemningen er let og
billederne varme og smukke. Filmen placerer sig i kategorien: finurligt underholdende.
PÆ
[32] MÆLKEKRIGEN
Island, Danmark, Tyskland, Frankrig 2019
Instr: Grimur Hakonarson Manus: Grimur
Hakonarson. Medvk: Arndis Hrönn Egilsdottir, Sveinn Olafur Gunnarsson og Thorstienn 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 sammen. 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 selvbestemmelse, men den har udviklet sig til et
handelsmonopol, hvis ledelse i praksis bestemmer over bønderne og deres gårde.
Denne mafiaautoritet tager den handlekraftige Inga kampen op imod og får de
resignerede naboer med sig ved sin uglamourøse og sympatiske troværdighed.
En vis forudsigelighed i handlingsforlø-
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bet opvejes af den vedkommende og
nuancerede skildring af almindelige, lavmælte menneskers både alvorlige og let
komiske kampe for overlevelse. Lige som
succesen ”Blandt mænd og får” (2015) afspejler denne film med lune og følsomhed befolkningens frygt for en globalisering, der udglatter markeder og tromler
mennesker ned.
PÆ
[33] OFFICER OG SPION
Frankrig, Italien 2019
Instr: Roman Polanski Manus: Roman
Polanski, Robert Harris Medvk: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emanuelle Seigner
Længde: 132 min Prem: 18.9.2020 Udlej: Filmbazar.
Roman Polanski har lavet denne film,
som han noget #MeToo-kontroversielt
fik instruktørprisen for ved Cesar-uddelingen i Paris. Filmen omhandler Dreyfusaffæren, hvor den jødiske kaptajn Alfred
Dreyfus (Louis Garrel) i 1894 idømmes
fængsel på ubestemt tid for at have spioneret til fordel for Tyskland. Lederen af
den franske efterretningstjeneste (Jean
Dujardin) opdager 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, detektivisk efterforskningsarbejde
og fordækte antisemitiske konspirationer. Polanski er en både kompetent og
stilsikker instruktør, filmens tema er universelt, og filmen er velspillet og elementært spændende, også selvom man skulle kende historien bag den gamle franske
retsskandale.
AJ
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[34] PALM SPRINGS
USA 2020
Instr: Max Barbakow Manus: Andy Siara
Medvk: Andy Samberg, Christin Miloti,
J.K. Simons, Peter Gallagher og mange flere Længde: 90 min Prem: 8.10.2020 Udlej: 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, filmen lader Nyles og Sarah være fanget i
en tidslomme, hvor hver dag bliver ligesom 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 leve 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 ganske gode skuespillere, så se den.
LG
[35] PENINSULA
Sydkorea 2020
Instr: Yeon Sang-So Manus: Park Joo-Suk
og Yeon Sang-So Medvk: Gang Dongwon, Lee Jung-hyun og John D. Michaels
Længde: 116 min. Prem: 30.7.2020 Udlej: UIP.
Vi er i genren koreansk zombie-film lavet
af instruktøren Yeon Sang-So, som også
lavede Train to Buzan i 2016. Sagen er den,
at den del af Sydkoreas befolkning, der
ikke enten er døde eller forvandlede til
zombier efter en virusepidemi, nu lever
som forhutlede 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 andre eksilkoreanere bliver hyret til at tage tilbage til Sydkorea for at
hente en lastbil 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 monsterlignende facon dræber alt og
alle. Der er også horder af overlevende,
der iscenesætter bestialske kampe. Filmen handler selvfølgelig om overlevelse, og man håber da også, at Jung-Seok
får held med at redde en bedstemor, en
mor og to døtre. Det lyder slemt og tungt,
men det er jo bare action 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
[36] PROXIMA
Frankrig, Tyskland 2019
Instr: Alice Winocour Manus: Alice Winocour Medvk: Eva Green, Zélie Boulant
og Matt Dillon Længde: 107 min. Prem:
16.7.2020 Udlej: Angel Films.

Øvrige titler

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 alene sammen med sin 7-årige datter Stella,
som hun så skal være adskilt fra i et år. Denne film er anderledes end så mange andre
rumfartsfilm, vi har set, hvor der fokuseres
på det eventyrlige og skæbneomstyrtende møde med det uendelige. Filmens anliggende er at skildre en eksistentiel konflikt som den Sarah befinder sig i. Kan Sarah 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 selvfølgelig altid er en mand. Proxima er en stilsikker 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 overbevisende og vedkommende film om tilværelsens eksistentielle valg.
LG
[37] 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 skildrer, hvordan et dansk-norsk forældrepar
forsøger at tage konsekvens af deres uro
for de globale klimaforandringer. Instruktøren Erlend Mo filmer sin familie med 3
børn – og sig selv- fra da han og konen
beslutter sig for at rejse fra deres idylliske norske slægtsgård, til de endelig flytter ind i Permatopia, der er et selvforsynende, økologisk, Co2neutralt landsbykooperativ i Karise i Danmark. Problemet er bare, at husene i Danmark ikke
er færdigbyggede, og familien må i lang
tid bo i forskellige sommerhuse. Undervejs bølger deres tro på projektet op og
ned. Erland Mo er meget lidt præcis omkring, hvad det er, der gør, at byggeriet
til slut står med en kæmpegæld. Filmens
styrke er hverdagsskildringerne i familien med de sammenstød, der opstår mellem idealisme og virkelighed, frihed og
fællesskab og mellem forældre og børn.
Moderen forsøger ihærdigt at engagere
børnene i klima- og flygtningeproblematikken, mens de er fyldt af folkeskolelivet
og hellere vil have parabol tv og høre Justin 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

RETFÆRDIGHEDENS
RYTTERE

[38]

Danmark 2020
Instr: Anders Thomas Jensen Manus: Anders Thomas Jensen Medvk: Mads Mikkelsen, 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 togulykke, og han afbryder sin udstationering
som soldat for at hjælpe sin teenagedatter med at bearbejde sorgen over tabet.
Men han er selv helt knækket. Da dukker
der tre excentriske venner op med en teori om, at tragedien var et nøje planlagt
attentat. Filmen starter altså som et alvorsdrama. Men der går ikke længe, før
instruktørens kulsorte humor og forkærlighed for tossetyper sprænger den seriøse ramme. Der er den barnlige computernørd (Nicolas Bro), den forfængelige pralrøv (Lars Brygmann) og den ensomme invalid (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 behersker kombinationen. Det er en meningsfuld fortælling om livets meningsløshed.
PÆ
[39] SAGEN COLLINI
Tyskland 2019
Instr: Marco Kreuzpaintner Manus: Christian Zübert, Robert Gold og Jens-Frederik 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 italieneren Fabrizio Collini, som er anklaget for
mordet på den vellidte forretningsmand
Hans Meyer. Som tilskuere får vi fuld vished 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 Tyskland, og filmen bliver et lødigt og overbevisende retssalsdrama om en forsvarsadvokat, som er nødt til selv at opklare
motivet bag drab et i håb om, at hans klient 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 indre helvede. Filmen er bygget på en roman fra 2011 af Ferdinand von Schirac af
samme navn. Der er mange lag i filmen
og spændende er det også at få de mange både personlige og politiske lag til at
gøre os klogere på mennesker og deres
motiver. Man må selv se filmen for at opleve udfaldet.
PÆ
[40] SANDHEDEN
Frankrig, Japan, Schweiz 2019
Instr: Hirokazu Kore-eda Manus: Hirokazu Kore-eda Medvk: Catherine Deneuve,
Juliette Binoche, Ethan Hawke. Længde:
lo6 min Prem: 8.10.2020 Udlej: Øst for Paradis.
Fabienne er fransk films store stjerne, elsket og beundret. Da hun udgiver sine
erindringer, kommer hendes datter hjem
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Sandheden, udlej. Øst for Paradis
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 skuespiller ikke finder sandheden interessant;
man kan ikke stole på sine minder, og livet 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 virtuost og rentonet kammerspil. Den japanske Kore-Eda, som lavede den forrygende
Shoplifters, instruerer for første gang en
film i et andet land, og stjernerne Catherine Deneuve og Juliette Binoche funkler.
LG og PÆ
[41] SANGKLUBBEN
England 2019
Instr: Peter Cattaneo Manus: Rosanne
Flynn og Rachel Tunnard Medvk: Kristin
Scott Thomas, Sharon Horgan og Emma Lowndes Længde: 110 min Prem:
25.6.2020 Udlej: Scanbox.
Instruktøren af ”Det` bare mænd” (The
Full Monty) Peter Cattaneo har skabt endnu en britisk feel-good komedie om fællesskabets 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 basen med deres savn og frygt. Men tiden
skal altså gå med aktiviteter, som kan drive 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 historie, og i dag findes der lidt over 70 Military Wives Choirs i England. Koret bliver
så godt, at de skal synge ved en koncert i
Royal Albert Hall. Nok er filmens plot forudsigeligt, og personerne noget stereotype, men man er godt underholdt og forlader biografen fyldt med ægte varme og
en fornyet tro på værdien af fællesskab.
Filmen er jo lavet før Coronaen, men føles endnu mere aktuel her hvor vi alle også har oplevet fællessangens samlende
kraft.
LG
[42] 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 Saglanmak. Længde: 108 min. Prem: 8.10.2020
Udlej: Nordisk Film.
Shorta er arabisk slang for politi, men filmen foregår i Danmark, rigtignok i den
fiktive ghetto Svalegården, hvor de 2 betjente Jens og Mike patruljerer. De er ret
forskellige, den ene en regelrytter uden
ghettoerfaring, den anden en korrupt veteran, der har lært, at man ikke med humanistiske idealer kan gøre en forskel i et
hårdkogt miljø. Så der er uenighed i patruljevognen om, hvor meget man kan lade sig begrænse af gældende regler, når
man kører rundt og prøver at opretholde
lov og orden. De er også hvert sit sted i livet: Jens er gift, barnløs, men med fremtiden foran sig, mens Mike har ladt familielivet 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 kriminelle. Disse skildres konsekvent som maskerede flokdyr, fordi filmen netop handler
om 2 betjente og deres fordomme om de
fremmede. ”Det her er ikke Danmark”, siger Mike. Men jo, det her er også Danmark.
Og på den måde ligner ”Shorta”en ny slags
Danmarksfilm.
PÆ
[43] SUMMERLAND
England 2020
Instr: Jessica Swale Manus: Jessica Swale
Medvk: Gemma Aterton, Gugu MbathaRaw, 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 ”Summerland”. En dag bliver denne kæderygende,
børneskyende kvinde bedt om at tage
sig af den 14-årige Frank, som skal evakueres fra det krigshærgede London. Hun er
først kontant afvisende, men ender med
modvilligt at tage imod ham, og som tiden 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 filmen som en krigstidsfortælling fortalt fra
et kvindeligt perspektiv. Filmens billeder
er smukke og Gemma Aterton fremragende som den selvoptagne og af samfundet
udstødte særling Alice.
PÆ
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[44] SYSTEMBRYDER
Tyskland 2019
Instr: Nora Fingscheidt Manus: Nora
Fingscheidt Medvk: Helena Zengel, Albrecht Schuch, Lisa Hagmeister og Gabriela Maria Schmeide. Længde: 125 min
Prem: 3.9.2020 Udlej: Angel Films.
Den tyske instruktør Nora Fingscheidts
debutfilm, der vandt Sølvbjørnen i Berlin 2019, handler om det forsømte niårige
svingdørsbarn Benni (fantastisk spillet af
den 12-årige Helena Zengel), som cirkulerer mellem forskellige institutioner, der
ikke har andet svar på det traumatiserede
barns ukontrollable raserianfald og aggressive adfærd end medicinering. Benni længes efter at bo hos moderen, som
imidlertid ikke kan håndtere den uberegnelige datter. Mødet med en ny pædagog Micha (Albrecht Schuch) giver Benni
mulighed for at knytte sig til et voksent
menneske, og mens pædagogen forsøger 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 forlener filmen med en særlig autencitet i denne stærkt seværdige fremstilling af sammenstødet mellem børnepsykologi og
socialvæsen.
AJ

SØSTRENES GUSMAOS
USYNLIGE LIV

[45]

Brasilien 2019
Instr: Karim Aïnouz Manus: Murilo Hauser, Inéz Bortagaray, Karim Aïnouz Medvk:
Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmäo. Længde: 139 min. Prem: 19.11.2020
Udlej: Camera Film.

Øvrige titler

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 hinanden. Da storesøsteren Guida vender hjem
gravid efter en affære med en græsk sømand, slår faderen hånden af hende og
bilder hende ind, at lillesøster Euridice er
flyttet til Wien for at uddanne sig til koncertpianist. Lillesøsteren fortæller han, at
Guida bor i Grækenland hos sin sømand.
I virkeligheden bor de nærmest dør om
dør, mens årene og deres uheldige oplevelser slider dem op. Kun håbet om at mødes igen holder dem i gang, og da deres
veje omsider krydser hinanden på en tilfældig restaurant er det både bevægende og bittersødt. Filmen skildrer en verden i forandring, hvor intet går som planlagt, og mennesker fanget i denne overgang. Den er et gribende portræt af ellers
usynlige kvindeskæbener i en tid, hvor få
kvinder kunne forme deres eget liv. PÆ
[46] 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.
Bedstemor Nai Nai i Kina har fået konstateret kræft, men har ikke selv fået det at vide;
familien, hvis fleste medlemmer er emigreret, 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 nevøs bryllup som påskud. Filmens hovedperson, barnebarnet Billi, hvis forældre
udvandrede til New York, har brug for at
tage afsked og dukker uanmeldt op ved

Søstrene Gusmaos usynlige liv, udlej. Camera Film

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 intelligente, grotesk-humoristiske og empatiske familieskildring, som gør filmen til
en sjældent nærværende globaliseringshistorie.
LG

THE KINDNESS OF
STRANGERS

[47]

Danmark, Canada, Sverige, Frankrig, Tyskland og England.
Instr: Lone Scherfig Manus: Lone Scherfig 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 Manhattan møder hun (vi) en række mennesker i
andre arter af krise, folk hvis indre kompas
i tilværelsen er gået itu, men som i konfrontationen med andre skæbner på bunden finder frem til en ny genløst mening
med livet. Filmen er ikke blind for menneskets mørke side; det er den, der dominerer 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 hverdagsmagi.
PÆ

THE KING OF STATEN
ISLAND

[48]

Øvrige titler

USA 2020
Instr: Judd Apatow Manus: Judd Apatow,
Pete Davidson og Dave Sirus Medvk: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr Pamela Adlon og Steve Buscemi Længde: 136
min Prem: 10.9.2020 Udlej: UIP.
Judd Apatows halvbiografiske King of Staten Island beskæftiger sig med den faderløse Scotts (Pete Davidson) opvækst i New
York. Den umodne, rodløse Scott, der lever
sammen med sin mor og søster og drømmer om at blive tatovør, lever et udstenet
liv, indtil Ray (Bill Burr) dukker op i moderens (Marisa Tomei) liv, efter Scott har tatoveret 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 rivaliserer 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 Davidsons personlige historie ligner hovedpersonens meget, og Davidson har også
været medforfatter på manuskriptet. Det
er der kommet en morsom, men også noget ujævn og meget lang film (137 min.)
ud af.
AJ
[49] THE OUTPOST
USA Bulgarien 2020
Instr: Rod Lurie Manus; Eric Johnson
Medvk: Scott Eastwood, Caleb Landry Jones og Orlando Bloom Længde: 123 min:
Prem: 9.7.2020 Udlej: UIP.
Vi er med 54 amerikanske soldater i Afghanistan i oktober 2009 i lejren Combat 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 skulle 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 bogstavelig talt fanget i helvedets forgård, og filmens lange indstillinger uden klip er foruroligende ubehagelige. Selvom filmen
helt entydigt er på amerikanernes side,
bliver den aldrig bombastisk patriotisk.
Vi forstår, at de 54 ganske almindelige
soldater uden specialuddannelse kæmper for at overleve og redde hinanden.
Men man skal være til krigsfilm som Patriots` 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
[50] THE PAINTED BIRD
Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine 2019
Instr: Václav Marhoul Manus: Václav Marhoul Medvk: Petr Kotlár, Udo Kier, Lech
Dyblik, Stellan Skarsgård, Harvey Keitel
Længde: 169 min Prem: 19.11.2020 Udlej: Another World Entertainment.

Den uafrystelige, sort-hvide og 3 timer lange krigsfilm The Painted Bird af tjekken Václav Marhoul er bygget over Jerzy Kosinskis roman fra 1965. Vi følger i et krigshærget Østeuropa en jødisk dreng Joska (den
velspillende Petr Kotlár) på en odyssé gennem det besatte Polen og en endeløs række af overgreb og fornedrelser, både mod
ham selv og andre. Kun en tysk soldat (Stellan Skarsgaard), en sovjetisk officer (Barry
Pepper) og en præst (Harvey Keitel) viser
ham glimt af venlighed, alle andre udviser
forskellige grader af depravation og brutalitet overfor den næsten tavse dreng og
hinanden. Marhouls scoop er at vælge barnets blik til at give beskueren et fuldstændigt usminket og rystende, til tider næsten erotiseret billede af krigens rædsler
og menneskelig ondskab. På den led kan
filmen minde om Schlöndorffs gamle filmatisering af Günter Grass’Die Blechtrommel. The Painted Bird er som et langt vågent mareridt, mørk, uhyggelig og samtidigt forunderlig smuk og poetisk i sin visuelle overdådighed.
AJ

THE PERSONAL HISTORY OF
DAVID COPPERFIELD

[51]

England, USA 2019
Instr: Armando Lannucci Manus: Armando 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 Dickens 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 mærkværdige fantasifulde karakterer og replikker. Filmen er jo fortællingen om,
hvordan David/Dickens blev forfatter og
fik sig en identitet. Man kan finde episoder, der både er groteske og ”for meget”.
Men der er både Dickens`s sociale indignation og hans vittige og satiriske portrætter af ekcentrikere. Det er sjovt, elegant, underholdende og vedkommende. Det er Dickens på en ny og overraskende måde.
LG og PÆ
[52] 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 uafrysteligt 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 uhyrligheder 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 krigens rædsler, samtidig med, at det er en
personlig fortælling tilegnet datteren
Sama, der blev født midt i et de hårde
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kampe i 2017. Waad begynder sit filmprojekt med at filme fra de demonstrationer for et mere retfærdigt samfund,
som hun selv deltog i. Hun møder lægen 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 filmprojektet til en kærlighedsfortælling til
Sama om, hvordan hendes forældre levede, 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
[53] TYSKTIME
Tyskland 2019
Instr: Christian Schwochow Manus:
Heide Schwochow Medvk: Ulrich Noethen, Tobias Moretti, Levi Eisenblätter
Længde: 130 min Prem: 1.10.2020 Udlej: Camera Film.
Filmen foregår lige efter anden verdenskrig, 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 anstændighed er. Hans far er en streng landbetjent, der blindt og brutalt adlyder ordrerne fra det nazistiske styre. I modsætning 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 baseret på en roman af Siegfried Lenz og instruktøren Christian Schwochow lykkes
med en sammenhængende og vedkommende historie omkring opgør og forsoning 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. Visuelt 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 anbefales.
RK
[54] UNDTAGELSEN
Danmark 2020
Instr: Jesper W Nielsen Manus: Christian Torpe Medvk: Danica Curcic, Amanda
Collin, Sidse Babett Knudsen og Lene Marie Christensen Længde: 110 min. Prem:
2.7.2020 Udlej: SF Studios.
Denne filmatisering af Christian Jungersens roman fra 2004 veksler mellem at
være et kammerspillignende psykologisk drama og en international thriller,
mellem 4 kvinders hæmningsløse intriger 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 derimod hård at tage på sig. Filmens mål er at
vise, hvordan der ikke er forskel. Forbin-
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Unge Ahmed, udlej. Øst for Paradis
delsen mellem de to miljøer/verdener ligger 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 filmøjeblik. Filmen bæres af 4 stærke skuespilpræstationer, men man går ud af biografen fyldt med en følelse af ubehag efter
mødet med så megen ondskab.
PÆ
[55] UNGE AHMED
Belgien, Frankrig 2019
Instr: Jean-Pierre Dardenne og Luc Dardenne Manus: Jean-Pierre Dardenne og
Luc Dardenne Medvk: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou Prem:
18.6.2020 Længde: 90 min. Udlej: Øst for
Paradis.
De belgiske Dardenne-brødres kontroversielle nye drama Unge Ahmed handler om en radikaliseret teenager, der inspireret 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 almindelig kulturmuslimsk familie og er egentlig 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 hvordan kan sådan indædt fanatisme egentligt udryddes? Filmen udfolder sig langsomt og eftertænksomt og er et vægtigt
og seværdigt indlæg i debatten om unge
og radikalisering.
AJ
[56] 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 Tapper Længde: 115 min. Prem: 13.8.2020
Udlej: SF Studios.
Henrik Kauffmann var Danmarks ambassadør i USA d. 9. april 1940 ved den tyske
besættelse af Danmark. Mens den danske regering overgav sig efter et par timer,
nægtede Kauffmann at lytte til ordrerne
fra udenrigsministeriet og gøre det samme. Tvært imod starter han et samarbejde med den amerikanske regering og giver som det mest bemærkelsesværdige
på Danmarks vegne USA ret til at etablere
sig militært på Grønland. Dette er den historiske baggrund for denne ”bio-pic” om
Kauffmann, som logisk nok er lavet af Christina Rosendal, der tidligere har lavet den
glimrende historiske film Idealisten fra
2015 om netop USAs Thulebase, hvor et
amerikansk atombombevæbnet fly styrtede ned i 1968. Ulrich Thomsen portrætterer Kauffmann glimrende, og filmen
fremstiller et vigtigt stykke Danmarkshistorie. Filmen åbner for spørgsmålet, om

Kauffmann var en helt, en skurk, en idealist, eller en egenrådig magtspiller? PB
[57] WILD ROSE
England, USA, Canada 2018
Instr: Tom Harper Manus: Nicole Taylor: 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 noget 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 Countrymusikkens 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 klasseskildring. 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 filmen 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

Filmudlejere
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 DOKUMENTARFILMDISTRIBUTION
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. 2752 7692
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. 6168 3356
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

UNITED INTERNATIONAL
PICTURES (UIP)
Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C
jan_hansen@uip.com
Tlf. 3386 3224
www.uip.dk

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

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

SANDREW METRONOME
Boulevarden 6, 2. sal
9000 Aalborg
Tlf. 2993 8559
Helene Tranholm
helene@sandrewmetronome.com
www.sandrewmetronome.com

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

SCANBOX FILM DISTRIBUTION
Magstræde 10A, st. th.
1204 København K
Pauline Kacprzak
paulinek@scanbox.com
Tlf. 2999 7021
www.scanbox.com
SCANDINAVIAN FILMDISTRIBUTION
Thoravej 24,
2400 København NV
Gitte Sundram
Tlf. 4194 5060
gitte@scandinavian.film
www.scandinavian.film
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
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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
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

