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Af Anders Thomas Jensen / Fra 19. november 

Stjernespækket komedie med Mads Mikkelsen, Nicolas Bro, Lars 
Brygmann og Nikolaj Lie Kaas. Militærmanden Markus må tage hjem 
til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i en tragisk tog-
ulykke. Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto duk-
ker op med sine to excentriske kollegaer Lennart og Emmenthaler. 
Otto var selv passager på det forulykkede tog og er overbevist om, 
at nogen må stå bag. Måske var det et nøje orkestreret attentat? 
Anders Thomas Jensens nye komedie er en moderne fabel om fæl-
lesskab, universets tilfældigheder… og ja, selve livets mening.

Af Václav Marhoul / Fra 19. November

Da nazisterne indleder deres masseudryddelse af jøderne i Østeuropa 
i forbindelse med 2. Verdenskrig, sender et jødisk par deres søn ud på 
landet, så han kan gemme sig hos sin tante. Men da tanten uventet 
dør, tvinges den lille dreng til på egen hånd at klare sig i en verden 
styret af had, frygt og vold, og hvor dagligdagen er en kamp for over-
levelse i et hensynsløst samfund præget af de russiske og tyske trop-
pers brutale overgreb på civile. ‘The Painted Bird’ er en rå, rystende, 
hjerteskærende og overvældende beskrivelse af et Østeuropa i krig. 
Med blandt andre Harvey Keitel og Stellan Skarsgård på rollelisten.

Af Nathan Grossman / Fra 26. november

Nathan Grossman har fulgt Greta Thunberg fra den første sit down- 
strejke for klimaet – alene på Mynttorget i Stockholm – og helt frem 
til hun i New York så alverdens politiske ledere dybt i øjnene og udtalte 
sin berømte anklage: ’How dare you?’ Sikken et forløb! Det startede 
for kun to år siden – i august, 2018, hvor 15-årige Greta stillede de 
voksne et meget enkelt spørgsmål: Hvis I ikke interesserer jer for pla-
netens fremtid, hvorfor skal jeg så interessere mig for min skolegang? 
Greta, før dette en fåmælt teenager med Aspergers syndrom, er på 
alles læber, inklusive folk som Donald Trump og Emmanuel Macron.

RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE GRETA
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Af Phyllida Lloyd  / Fra 26. november

Sandra er en fraskilt kvinde, der lever i Dublin med sine to døtre. Hun 
har ar på både krop og sjæl efter år med hustruvold. Hun er under 
pres fra myndighedernes side, og passer to forskellige jobs for at få 
det hele til at hænge sammen. Og så er der eksmanden, som trods 
historikken kæmper for at vinde hende tilbage. Men så træffer Sandra 
en stor beslutning. Med støtte fra lægen O’Toole, som hun gør rent 
for, begynder hun et selvbyggeri i hans baghave. Sandra vil gøre alt 
for sine døtre, for sin frihed – og hun vil vise, at hun kan skabe sit eget 
liv, og undervejs viser hjælpen sig at komme fra mange fronter.



Af Teona Strugar Mitevska / Fra 12. november

Hver januar i en lille makedonsk by smider den lokale præst et trækors 
i floden, og byens mænd springer i vandet efter det. Held og succes 
vil nemlig følge den, der fanger korset resten af hans dage. Ved et til-
fælde ender Petrunya i vandet og griber korset - til de mange mænds 
store vrede. Hvor vover en kvinde at deltage i deres ritual? Folk i  
lokalsamfundet, kirken, politiet og ikke mindst Petrunyas forældre 
reagerer vidt forskelligt. Helvede bryder løs, men Petrunya står fast: 
Hun greb korset, og guderne skal vide, at hun kan bruge lidt held - og 
for første gang bliver hun faktisk set!

Af Karim Aïnouz / Fra 19. november

‘Søstrene Gusmãos usynlige liv’ er et gribende drama om to søstre, 
som vokser op sammen i 1950’ernes Rio de Janeiro, men hvis veje 
skilles, mens de endnu er unge. Guida bliver gravid med en græsk sø-
mand og drager ud i verden. Eurídice, som er en talentfuld pianist, 
håber på at blive optaget på konservatoriet i Wien, men så bliver også 
hun gravid. Og ondt bliver kun værre, da faren slår hånden af Guida, 
fordi hun er blevet agterudsejlet af sin mand og lever alene med sit 
barn. Gennem et langt liv længes de efter hinanden – uden at vide, at 
de bor nærmest dør om dør. Filmen er en del af Filmportens program.

SØSTRENE GUSMÃOS USYNLIGE LIV

Jørn Utzon: Manden & arkitektenGUD EKSISTERER, HENDES NAVN  
ER PETRUNYA

Af René Sascha Johannsen / Fra 5. november

Når Lukas Forchhammer sætter sig et mål, opnår han det. Han signes 
på et stort pladeselskab. Han flyves verden rundt for at spille sit hit  
’7 Years’. Han stifter familie. Og pludselig er der lovlig mange elemen-
ter at jonglere med. René Sascha Johannsen har fulgt Lukas og hans 
band over syv år. Fra Christianias stræder til swimmingpools i L.A., 
fra kassevogne til privatfly, fra hjerteblod til hitlister. Resultatet er en 
hudløs og poetisk film, hvor publikum både er vidner til en kunstnerisk 
arbejdssejr og en medrivende skildring af en mand, der prøver at slå 
rødder, mens hele verden bare vil have, at han ruller videre.

Af Viggo Mortensen / Fra 5. november

Den frisindede John (Viggo Mortensen) bor i Los Angeles med sin 
partner Eric og deres adoptivdatter Monica. Da Johns far, den forstok- 
kede landmand Willis, flytter ind hos familien, rippes der op i gamle 
sår, mens nye skabes. Willis’ hukommelse svinder, og i tankerne er han 
tilbage med sin første kone, Gwen. Den svundne kærlighed har stadig 
taget i ham. Imens far og søn konfronterer de omstændigheder, som 
har skabt splid mellem dem, klipper filmen mellem op- og nedturene i 
deres mangeårige forhold – uden at den debuterende instruktør (det 
er også Viggo!) stryger hunden med hårene – eller ryster på hånden.
 

Af Shannon Murphy / Fra 5. november

‘Milla’ (med den internationale titel ’Babyteeth’) er et rørende, snur-
rigt og indfaldsrigt drama om kærlighed og familierelationer. ‘Little 
Women’-stjernen Eliza Scanlen spiller teenageren Milla, som føler sig 
som en supernova, der er ved at eksplodere. Hun er alvorligt syg, men 
det forhindrer hende ikke i at smaskforelske sig i Moses – en små- 
kriminel fyr, der ikke har meget kørende for sig. Millas nye kæreste 
falder bestemt ikke i forældrenes smag, men Moses bliver starten på 
en afgørende fase af Millas liv, hvor hun lærer sig selv (og sine nær-
meste), hvordan man lever hver dag, som om det var den sidste.

Af Katsuhiro Ôtomo / Fra 5. november

Det banebrydende animationsmesterværk instrueret af Katsuhiro 
Ôtomo er nu klar i en ny-restaureret version. I år 2019 er Neo Tokyo  
bygget op på murbrokkerne af den gamle verden efter 3. verdens-
krigs rasen 31 år tidligere. Kriminalitet, politibrutalitet, vold og kor-
ruption hærger byen, mens staten er i færd med et tophemmeligt 
projekt, kaldet Akira. Motorcykelbande-anføreren Kanedas bedste 
ven Tetsuo bliver hvirvlet ind i projektet og besidder muligvis overna-
turlige kræfter. Kaneda forsøger alt for at redde ham, men står over-
for et voldsomt opgør, der kan true hele verden.

MILLA

7 YEARS OF LUKAS GRAHAM FALLING

AKIRA


