SYSTEMBRYDER

THE PERSONAL HISTORY OF
DAVID COPPERFIELD

SEPTEMBER 2020
Af Nora Fingscheidt / Fra torsdag den 3. september

Af Armando Iannucci / Fra torsdag den 10. september

Benni er en ni-årig tornado i pink dynejakke. Hun er en systembryder.
En kastekugle mellem forskellige institutioner, der ikke kan håndtere
hendes vilde raseriudbrud. Det eneste Benni ønsker er at bo med sin
mor igen, men moderen er ikke i stand til at håndtere sin uhåndterlige datter. Systemet er også ved at give op, men da Micha ansættes
på institutionen, begynder Benni for første gang at åbne op. Benni
knytter sig til ham, alt imens Micha forsøger at balancere professionel
distance med personligt engagement. De bevæger sig begge på usikker grund, og selv de mindste ting truer deres venskab.

Instruktøren af succeskomedien ’Stalins død’ har med ’The Personal
History of David Copperfield’ begået en uimodståelig, tempofyldt og
humoristisk film, som udspiller sig i det victorianske London. Dev Patel
(Slumdog Millionaire) spiller den forældreløse David Copperfield, som
med godhjertethed og stor eventyrlyst oplever alt fra fattigdom til
overflod – og fra ondskab til ægte kærlighed. På sin rejse møder han
en række farverige excentrikere spillet af nogle af Englands allerstørste skuespillere. Charles Dickens’ klassiker har aldrig været sjovere!

REJSEN TIL UTOPIA

WENDY

Af Erlend E. Mo / Fra torsdag den 3. september

Af Behn Zeitlin / Fra torsdag den 10. september

Familien Fangel-Mo bor på deres idylliske slægtsgård i de norske fjelde
– men de er nødt til at pendle til arbejde i fly! Så forældrene lider af en
nagende klimasamvittighed. For at redde planeten og børnenes fremtid beslutter de at flytte til Karise Permatopia, et selvforsynende, økologisk landsbykooperativ i Danmark. Men det er svært – ikke mindst
i en familie fuld af temperamentsfulde individualister med hver deres
behov og drømme. Sammenstødet mellem idealisme og virkelighed,
frihed og fællesskab, forældre og børn sætter hverdagen på spidsen.
En hjertelig, rå og ærlig film om familieliv i klimakrisens skygge.

Behn Zeitlins frapperende ‘Hushpuppy’-opfølger bygger videre på
mangt og meget fra den eventyrlige forgænger – med den samme
tøjlesløse energi, hymniske lydside og fantastiske fotografering (her
ved dansk-uddannede Sturla Brandth Grovlen, som også har fotograferet ’Druk’). Afsættet er historien om Peter Pan – overført til vor
tid. Wendy er Peter Pans veninde, og hun må kæmpe for sin familie,
sin frihed og sin barnlige umiddelbarhed. Hun farer vild på en mystisk
ø, hvor børnene fisker, spiser, sover og leger. Andre steder bliver børn
lidt mere voksne for hver barnlig illusion, der brister, men ikke her…
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Af Waad Al-Kateab / Fra torsdag den 10. september

Af Roman Polanski / Fra torsdag den 17. september

En rørende dokumentar af den unge mor Waad al-Kateab, der har
filmet kampen om Aleppo i Syrien til sin et-årige datter Sama i tilfælde
af, at Waad og hendes mand, der er læge på det sidste hospital i Aleppo, ikke overlever krigen. Filmen er formet som et langt kærlighedsbrev til Sama. I de første optagelser har Waad filmet sine medstuderendes demonstrationer, glæden og optimismen – før regimet slår
tilbage, og vennerne må flygte fra snigskytter, luftangreb og bomber.
Midt i al kaos frier Hamza til Waad, og snart er hun gravid. Sama fødes
1. januar 2016 – et lille glimt af håb i en ubegribeligt mørk tid.

Den 5. januar 1895 degraderes den unge, lovende officer Alfred
Dreyfus (Louis Garrel) og idømmes livsvarigt fængsel på Djævleøen
for at have spioneret for Tyskland. Blandt vidnerne til hans ydmygelse er Georges Picquart (Jean Dujardin fra ’The Artist’), der er blevet
forfremmet til at drive den militære efterretningsenhed, som fælder
Dreyfus. Men da Picquart opdager, at hemmeligheder stadig overleveres til tyskerne, drages han ind i en farlig labyrint af bedrag. Roman
Polanskis nye pragtværk vandt Juryens Store Pris og Kritikerprisen på
Venedig-festivalen sidste år. Filmen er en del af Filmportens program.

FRIDA – VIVA LA VIDA

DRUK

Af Giovanni Troilo / Fra torsdag den 17. september

Af Thomas Vinterberg / Fra torsdag den 24. september

Denne inciterende dokumentar belyser to sider af den verdensberømte
Frida Kahlo. På den ene side pioneren: Den revolutionære kunstner og
feministen. På den anden side det sårbare menneske – plaget af fysiske lidelser og forholdet til den notoriske utro kæreste og kollega Diego Rivera. Asia Argento er filmens fortæller. Hun blotter kunstnerens
to ansigter og præsenterer historien med optagelser fra både dagens
og forne tiders Mexico – suppleret af nye dokumenter, breve, dagbøger og private bekendelser. Og naturligvis med masser af fantastiske
malerier samt besøg på nogle af de flotteste museer i Mexico.

I ‘Druk’ samler Thomas Vinterberg holdet bag ‘Jagten’ i en historie
om fire gymnasielærere, der beslutter sig for at teste en teori om, at
mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien foreskriver, at
alkohol i blodet får kreativiteten til at stige. I takt med at genstandene
ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogen – og helt
af sporet for andre. ’Druk’ er et morsomt, rørende og tankevækkende
drama om venskab, frihed, kærlighed – og alkohol. De fire gymnasielærere spilles af Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang
og Lars Ranthe. Filmen er åbningsfilm i Biografklub Danmark.

