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Af Maryam Moghadam og Behtash Sanaeeha / Fra 1. september

Mina bor med sin datter i Teheran. Da de iranske myndigheder ud af det 
blå henvender sig for at fortælle hende, at hendes mand var uskyldig i 
den forbrydelse, han blev henrettet for året før, vendes der op og ned 
på hendes liv. Myndighederne tilbyder hende en halvhjertet undskyld‑
ning og en beskeden økonomisk kompensation, men det frister hende 
ikke. Mina ønsker fuld oprejsning for sin mand, og så er scenen ellers sat 
for (endnu) en mesterlig iransk fortælling om skyld, soning og jagten 
på retfærdighed – med visse tematiske (og kvalitative) overlap med 
sidste års Guldbjørnevinder fra Berlin, ’Der findes ingen ondskab’.

Af Array / Fra 1. September

Penélope Cruz og Antonio Banderas medvirker endelig i samme film – 
en skarp satire over deres egen branche. I arbejdet med sit nye prestige‑ 
projekt forsøger instruktøren Lola (Cruz) at tøjle to skuespil‑legender 
(og rivaler) med kæmpe egoer. Hollywoodstjernen Félix (Banderas) er 
vant til at spotlightet kun tilhører ham, mens teaterskuespilleren Iván 
(Oscar Martinez) kun brænder for den ægte kunst. Under prøverne 
udfordres begge af den kompromisløse Lola, som ikke er bange for at 
udsætte dem for farer, fælder og fornedrelser i kunstens hellige navn. 
Hvem vil stå tilbage, når optagelserne endelig begynder?

Af Jean‑Jacques Annaud / Fra 1. september

Veteranen Jean‑Jacques Annaud genskaber med stor effekt (og med 
stærke skuespillerpræstationer) hændelserne i Paris i påsken 2019, 
hvor brandalarmen lød i den ikoniske Notre‑Dame‑katedral. Ilden 
bredte sig hastigt, mens brandfolkene forsøgte at nå frem gennem 
vejarbejder, trafikpropper og tætpakkede gader, hvor panikslagne 
borgere spærrede vejen. Samtidig hæmmedes redningsaktionen af 
en række fejltagelser, misforståelser og uheld, som ledte til, at kate‑
dralen kun takket være held, overmenneskeligt mod og enestående 
selvopofrelse undgik at blive flammernes bytte.

Af Jonas Carpignano / Fra 8. september

Familien Guerrasio og deres venner er samlet for at fejre familiens 
ældste datters 18‑års fødselsdag. Fødselaren og hendes 15‑årige lil‑
lesøster, Chiara, konkurrerer med hinanden på dansegulvet, og den 
tætknyttede familie nyder i det hele taget hinandens selskab. Alt æn‑
drer sig dog næste dag, hvor faren forsvinder sporløst. Chiara starter 
i smug sin egen eftersøgning, og i takt med at hun kommer tættere 
på sandheden om sin familie, bliver hun tvunget til at beslutte sig for 
hvilken slags fremtid, hun selv vil have. Filmen er Jonas Carpignanos 
tredje fra Gioia Tauro i Calabrien – efter ’Mediterranea’ og ’A Ciambra’.
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Af Emmanuel Carrére / Fra 8. september

Forfatteren Marianne Winckler (Juliette Binoche) flytter fra Paris til 
havnebyen Ouistreham i Normandiet, hvor hun vil researche til en bog 
om kløfterne på arbejdsmarkedet. Uden at afsløre sin identitet tager 
hun job som rengøringsdame på en færge, der sejler til England. Her 
oplever hun livet i underklassen på nærmeste hold og observerer især 
sine kollegers finansielle og arbejdsmæssige udfordringer. Men hun 
oplever også de nye kollegers varme fællesskab og solidaritet, som 
hun indlemmes i – i hvert fald mens sjakket tror, at hun er en af deres 
egne. Baseret på Florence Aubenas bog ’Le Quai de Ouistreham’.

Af Brett Morgen / Fra 16. september

Brett Morgen (Cobain: Montage of Heck) har som den første fået 
adgang til David Bowies arkiver af boet, og han har skruet en både 
overrumplende og overvældende billedmosaik sammen: 140 minut‑
ter med Bowie i det ene og andet antræk – i allehånde settings og 
anskuet fra alle tænkelige vinkler. Og der er er – fraset spørgsmål fra 
journalister og tv‑værter ‑ kun én stemme i filmen, og det er Bowies 
egen. Savner man argumentation for, hvorfor David Bowie betragtes 
som en af sin tids allerstørste kunstneriske begavelser, så lægges be‑
visbyrden så overbevisende frem her.
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Af Ruben Östlund / Fra 22. september

Med ‘Triangle of Sadness’ gentog Ruben Östlund kunststykket fra 
’The Square’ og hjemtog Guldpalmerne fra Cannes. Og atter med 
dansk islæt. Sidst gjorde han en stjerne af Claes Bang. Nu er turen 
kommet til Zlatko Buric, der bidrager stort i en nådesløs satire over 
modeverdenen og alverdens jet‑settere. En vigtig del af handlingen 
foregår på en luksus‑yacht, hvor enkelte sidder til højbords med kap‑
tajnen (Woody Harrelson!), mens andre knækker sig i lårtykke stråler. 
I Cannes gungrede latteren, for Östlunds civilisationskritik præsente‑
res med maksimal brod og instruktørens velkendte, tøjlesløse humor.

Af Olivia Wilde / Fra 22. september

’Booksmart’‑instruktøren Olivia Wildes stærkt imødesete psykologi‑
ske thriller trækker veksler på ’Pleasantville’, men er samtidig sin helt, 
helt egen – og langt mere sexet og nervepirrende. Harry Styles og 
Florence Pugh spiller et ægtepar, der flytter til en skræmmende per‑
fekt by i den amerikanske ørken. Vi befinder os et sted i de velfriserede 
1950’ere, så kvinderne passer overvejende kødgryderne, mens mæn‑
dene kører i polerede biler i pang‑farver og arbejder på det det top‑
hemmelige Victory‑projekt – ledet af den karismatiske Frank (Chris 
Pine). Men så begynder den idylliske overflade at slå sprækker… 

Af Sophie Hyde / Fra 22. september

Nancy Stokes (Emma Thompson) er pensioneret skolelærer ‑ og 
enke. Hun længes efter eventyr, menneskelig kontakt og sex. God 
sex! Hendes afdøde mand forsørgede sin familie, men lagenudfol‑
delser var ikke rigtigt på tjeklisten. Så nu opsøger Nancy eventyret i 
form af en sexarbejder ved navn Leo Grande (Daryl McCormack). De 
mødes i et hotelværelse, hvor Nancy overraskes, for Leo vil ikke kun 
akten, men også samtalen. Med sin nyvundne seksuelle selvsikkerhed 
begynder Nancy dog at slappe af, og henover tre intensive dates æn‑
dres dynamikken mellem dem, og maskerne begynder at falde.

Af Olivia Newman / Fra 29. september

’Hvor flodkrebsene synger’ (efter Delia Owens’ bestseller med sam‑
me titel) fortæller om pigen Kya, der vokser op i 1950’erne i en hytte 
ude i en sumpskov i North Carolina. Hendes mor og fire søskende 
forlader en efter en hjemmet, så hun til sidst er alene med sin volde‑
lige far. En dag forsvinder han også. Herefter er Kyas liv en ensom 
kamp for overlevelse, men da to unge fyre bliver grebet af hendes 
vilde skønhed, åbner hun sig for et nyt kapitel i livet – indtil den lokale 
skørtejæger bliver fundet død uden for byen, og hun straks bliver den 
hovedmistænkte. Filmen er med i Biografklub Danmark.
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