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Foråret står for døren, og premierefi lmene byder på amoriner i luften i både An Education, 
Remember Me, Broderskab og I Love You Phillip Morris med Jim Carrey og Ewan McGregor.

Månedens nye fi lm, der inkluderer alt fra rå dansk fængselsfi lm til græske guder og super-
helte, kan du læse mere om i dette magasin, der også inkluderer en top 10 over de bedste 
fi lm om superhelte.

Vi har også interviewet Lone Scherfi g, der er aktuel med den anmelderroste An Education, 
selveste Robert Pattinson, i forbindelse med hans første fi lm siden rollen i Twilight-universet, 
og fået os en snak med Steve Carell.

Du kan læse det hele og meget mere (naturligvis) her i 12. nummer af kino.dk-magasinet.

Med venlig hilsen
Stine, Daniel og Søren - Kino.dk-redaktionen

Daniel Bentien

Blog om fIlmgenReR

Søren Søndergaard

200 ’must-see’ fIlm 

glÆdeR sIg over, at der er så mange suveræne fi lm at vælge imellem.

sØRen tAgeR  de manglende fi lm med sindsro, da han er overbevist 
om, at alle kan (og bør) lave en lignende liste.

Efter forespørgsler på at anbefale fi lm til forskellige lejligheder 
og humør har Daniel nu kastet sig over at blogge. Her forsøger 
han at give anbefalinger til forskellige fi lmgenrer. Gysere, science 
fi ction og musicals vælter derfor rundt i hovedet på Daniel, som 
må erkende, at det ikke er nogen let opgave at til- og fravælge 
mellem perlerne.

Søren har lavet en liste over de 200 vigtigste fi lm, han aldrig 
har fået set, men burde have gjort. Listen inkluderer alt fra 
stumfi lm (Doktor Caligaris kabinet) til store klassikere (Borte 
med blæsten), men også nyere fi lm som Wall Street og Paris, 
Texas er at fi nde på den afslørende oversigt over fi lmhisto-
riske huller.
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AN 
EDUCATION
INTERVIEW • LONE SCHERFIG

INTERVIEW • ROBERT PATTINSON

MÅNEDENS TOP 10

REMEMBER ME
SUPERHELTEFILM

CLASH OF THE TITANS • IRON MAN 2 • R • 

THE CRAZIES • KICK-ASS • WHERE THE WILD 

THINGS ARE • DATE NIGHT • & MANGE FLERE

AKTUELLE FILM

IntRo12     
FILMISK FORÅR

coveR An Education foto Nordisk Film

Stine Teglgaard

Kunsten At InteRvIeWe

dRØmmeR om at interviewe fi lminstruktøren David Lynch.

Stine er netop stødt på interviewsituationens to modsætninger, 
hvilket har fået hende til at fi losofere over interviewsituationer. 
Det ene var med et mandligt teenageikon i London, det andet 
med en kvindelig fi lminstruktør i Valby. Det første foregik under 
skemalagte stramme tøjler, mens det andet var på tomandshånd 
over kaffe og vindruer. Ikke overraskende fandt Stine begge op-
levelser lige frugtbare og spændende. 

Søren Søndergaard

200 ’must-see’ fIlm 
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NEMMERE BIlletBestIllIng
På kino.dk fortsætter vi med at implementere det nye billetsalgssystem, hvor man fx kan købe 
allerede bestilte billetter og dermed undgå biografens afhentningsfrist. I løbet af foråret vil 
alle biografer på www.kino.dk benytte det nye og mere enkle system.

to nYe 
BIogRAfeR 
PÅ KIno.dK
Empire Bio og Grand teatret blev biograf nr. 25 og 
26 på www.kino.dk, som nu tilbyder billetter til de to 
københavnske biografer. Hermed udvides fi lmrepertoiret 
på www.kino.dk med fl ere forskellige fi lm, da især Grand 
Teatret er garant for fi lmtitler, der ikke tidligere har fundet 
vej til oversigter over aktuelle og kommende fi lm på sitet.

Vi arbejder videre på at få endnu fl ere biografer ombord.

MÅNEDENS 
BRUGER-ANMELDELSE 

FROM PARIS 
WITH LOVE 
100% action - and that’s it!

Ja, som overskriften siger, er der knald på fra første til 
sidste minut! Og det er sådan set også, hvad man kan 
sige om fi lmen generelt. En noget usammenhængende og 
tyndbenet historie man får kastet i hovedet som løsrevne 
romansider i stormvejr, som man selv kan samle op, til no-
get der giver mening! Travolta ER From Paris with Love! Luc 
Besson har lavet denne fi lm til Travolta, og Travolta mestrer 
da også sin rolle i fi n stil, og fylder den helt ud. Er man til 
Travolta som actionman, og synes fi lm som fx. Shoot ’Em 
Up er underholdende, ja så er From Paris with Love en must 
see fi lm. Personligt var jeg ganske glimrende underholdt 
og havde da på forhånd heller ikke de store forventninger 
til andet end actiondelen - og den holdte 100 %!

brugeren fa Min får 2 fribilletter 
for denne fi ne anmeldelse

TOP 10
KlAssIsK dIsneY 
BRugeRnes dom
På www.kino.dk har vores top 10 over Disney-fi lm været 
heftig debatteret. Især redaktionens udeladelse af Sne-
hvide og de syv små dværge har været et emne, men også 
Mulan og Klokkeren fra Notre Dame er blevet efterlyst 
blandt brugerne, der stemte således:

 fIlm   % Af stemmeRne
 1  Løvernes Konge  45 %
 2 Skønheden og Udyret  19 %
 3 Aladdin     8 %
 4 Den lille havfrue     6 %
 5 Peter Pan    3 %
 6  Tarzan     3 %
 7 Bambi     3 %
 8 Pinocchio     2 %
 9 Dumbo    1 %
10 Fantasia    1 % 

                      9 % af brugerne ville have stemt på en helt  
                         anden Disney-fi lm end de 10 udvalgte.  
    2.948 stemmer i alt.

Invitér dine venner 
med i biografen via vores 
facebook-applikation

Invitér dine venner 

 9 Dumbo    1 %
10 Fantasia    1 %

                      9 % af brugerne ville have stemt på en helt  
                         anden Disney-fi lm end de 10 udvalgte.  
    2.948 stemmer i alt.

til andet end actiondelen - og den holdte 100 %!

 får 2 fribilletter 
for denne fi ne anmeldelse
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NYHEdEr
& GoSSIP

fIlm
 Bu

ZZ

… at computerspillet Kane & Lynch 
skal fi lmatiseres med to af Hollywoods 
mest rapkæftede skuespillere, Bruce 
Willis og Jamie foxx, i hovedrollerne.

… at der på Forbes Magazines årlige liste 
over verdens dollar-milliardærer kun var 
tre Hollywood-kendisser. george lucas, 
steven spielberg og oprah Winfrey.

I ate his liver with some fava 
beans and a nice Chianti

A boy’s best friend
is his mother

Show me the money! My precious

Nobody puts Baby in a corner Get away from her, you bitch!

He-e-e-e-re’s Johnny! Yippie kay-yay, motherfucker

You can’t handle the truth! Say ‘hello’ to my little friend!

… at Kathryn Bigelow  med sin Oscar 
for bedste instruktør blev den første 
kvindelige vinder i denne kategori.

… at Oscarvinderen christoph Waltz 
vil instruere en romantisk komedie med 
titlen Up and Away, og at denne skal 
være på Waltzs tungemål tysk.

… at den kun 38-årige skuespiller corey 
Haim døde den 10. marts af noget, der 
ligner en overdosis. Haim er især kendt 
for fi lmen The Lost Boys fra 1987.

… at tim Burtons Alice i Eventyrland 
med 68.036 solgte billetter sætter ny 
dansk åbningsrekord for instruktøren. 
For at blive den mest sete Burton-fi lm 
herhjemme skal fi lmen slå Batman der i 
1989 solgte 245.597 billetter.

… at stieg larssons Millennium-trilogi 
skal genindspilles på amerikansk, og at 
instruktøren bag Se7en og Fight Club, 
david fincher, måske skal instruere.

… at den mytiske blå fantasirace 
smølferne udkommer som en delvist ani-
meret og delvis live action-fi lm i 2011, og 
at stemmen til Klogesmølf skal lægges af 
selveste Quentin tarantino. 

VIDSTE DU..?

CITAT-QUIZ
KAn du gÆtte fIlmen?

KIno.dK BuZZeR

01 ondskabens øjne   02 Jerry Maguire   03 Dirty Dancing   04 ondskabens hotel   

05 Et spørgsmål om ære   06 Psycho   07 Ringenes herre: De to tårne  

08 aliens   09 Die Hard   10 scarface

01

02 07

06

03 08

04 09

05 10

svAR

KIno.dK BuZZeR

Quentin tarantino. 
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fIlm BuZZ

Månedens 

Hold ØJe
med...

Han blev kendt under sit kunstnernavn Pilou Asbæk i fi lmen To verdener fra 
2008. Her spillede han theis, som falder pladask for et Jehovas vidne. Johan 
Philip er dog det navn, forældrene - det kendte galleri-par Patricia og Jacob 
Asbæk - døbte ham for 28 år siden. Siden han blev færdig på Statens teater-
skole, har den karismatiske skuespiller været i konstant arbejde, bl.a. i fi lmen 
Dig og Mig (2008) og sidste år i serierne Forbrydelsen II og Blekingegade. 
tidligere udtalelser afslører, at Pilou har et overvældende behov for at under-
holde, og derfor er det jo heldigt, at karrieren ser lovende ud. I denne måned er 
Pilou nemlig aktuel i det barske fængselsdrama R, snart spiller han overfor 
Jesper Christensen i Pernille fischer Christensens En familie, og i udenlandsk 
sammenhæng skal danskeren medvirke i det autentiske drama The Whistle-
blower med en imponerende international rollebesætning. 

Aktuel i fi lmen R den 22. april

PIlou 
AsBÆK
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fIlm BuZZ

Er livet med ægteskab og 
børn lige så udmattende, som 
det fremstår i begyndelsen af 
Date Night?
Det er faktisk endnu mere ned-
trykkende i virkeligheden! Det er 
aldrig kedeligt, men man begyn-
der at leve mest for sine børn og 
glemmer måske sin ægtefælle 
undervejs, og det der i sin tid 
bragte jer sammen.

Der er behov for fare og 
spænding ind imellem?
Ja, man må krydre det lidt med 

steve cARell

nogle intriger. Alle ægtepar bør 
jævnligt jagtes af skurke for at 
bevare gnisten i deres forhold.

Nogle råd om hvad man ikke 
bør gøre på en date?
Man skal nok aldrig stjæle an-
dres bordreservation, for så bry-
der helvede løs, som man kan se 
i fi lmen.

Har du nogensinde gjort det i 
virkeligheden?
Nej, det har jeg aldrig gjort. Jeg 
kommer som regel ikke på sær-

ligt gode restauranter. Faktisk 
går jeg kun på restauranter, der 
ikke tager imod reservationer. 
Steder hvor man kan spise i 
baren.

Hvad er den perfekte fi lm 
til en date?
Eksorcisten er en ret god date 
movie. Da jeg datede, foretrak 
jeg uhyggelige fi lm, så pigen 
kunne klamre sig til mig i frygt. 
Det var som regel den eneste 
form for fysisk kontakt i løbet af 
aftenen.

Date Night byder på en vanvit-
tig pinlig dansescene med dig 
og Tina Fey…
Det var en skræmmende scene 
for os begge. Vi er jo tydeligvis 
ikke professionelle dansere, men 
vi takkede alligevel nej til hjælp 
fra en danseinstruktør. Det skulle 
se så dumt ud som muligt, så vi 
improviserede det hele selv. Og 
det virkede åbenbart!

Hvordan var det at spille sam-
men med Ray Liotta?
Han er en utrolig fl ink fyr, men 
når kameraet kører, forvandles 
han til en meget meget uhyg-
gelig mand. Forskellen mellem 
mennesket Ray Liotta og skue-
spilleren er ufattelig.

Du har spillet mange komiske 
roller. Hvilken er tættest på 
dig selv som privat person?
Formentlig Phil Foster i Date 
Night. Jeg har været gift i 15 år 
og har to børn, så det var nemt at 
relatere til en fi gur med ægteska-
belige udfordringer og et rigtigt 
forstadsliv.

I den kommende Grusomme 
mig spiller du en anderledes 

Interview

10 mIn.
med...

Date Night kan ses i 
biografen fra den 15. april

I den aktuelle komedie, Date Night, er Steve Carrell og 
tina fey et ganske almindeligt ægtepar med et alminde-
ligt kedeligt liv, indtil de ”låner” en bordreservation på 
en restaurant med gangsters, charmerende agenter, 
biljagter og striptease som følger. Kino.dk har talt med 
Steve Carell om bordreservationer, tv-serien The Offi ce 
og pinlige dansetrin.

det skulle se så 
dumt ud som 
muligt, så vi 
improviserede 
det hele selv. 
og det virkede 
åbenbart!

rolle som superskurk...
Det var sjovt at prøve noget nyt. 
Men fi guren har et stort hjerte. 
Han er den rareste superskurk, 
du nogensinde vil møde.

Vil du gerne spille mørkere 
roller i fremtiden som fx Frank 
Ginsberg i Little Miss Sunshine?
Jeg nød virkelig rollen som 
Frank, men jeg går ikke direkte 
efter mørkere karakterer. Jeg ny-
der at lave komedier, og mange 
er meget bedre til det alvorlige 
end mig.

Du skrev et fantastisk 
manuskript til The 40 Year Old 
Virgin. Hvorfor har du ikke 
skrevet mere?
Mange tak! Men jeg ved det fak-
tisk ikke. Tiden har været det 
største problem, for jeg vil meget 
gerne skrive mere.

Kommer der ikke snart en fi lm 
med dig og Ricky Gervais?
Vi har aldrig talt om det, men jeg 
elsker idéen. Jeg er stor fan, og 
han har kun været utrolig fl ink 
og hjælpsom, siden jeg startede 
min version af The Offi ce.

Hvad er den største forskel på 
den engelske og den ameri-
kanske version af The Offi ce?
Accenten. Ha ha. Deres version 
er vist også en smule mørkere. 
Man ønskede i det lange løb en 
amerikansk version, der var let-
tere. Den skulle være sjov, ube-
hagelig og akavet, men også 
appellere til et amerikansk pub-
likum, der nok ikke vil følge no-
get mørkt og super tørt som den 
britiske udgave.

Hvilken komiker og komedie 
er din favorit?
Oh boy! Jeg er stor fan af Peter 
Sellers. Men også Jack Lem-
mon, Alan Arkin, John Cleese 
og Steve Martin, som jeg fulgte, 
da jeg voksede op. Min yndling-
skomedie må være Dr. Strange-
love sammen med Being There. 
Der er mange fremragende 
komedier, men de to stikker ud.
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6 - Den fi lm sKaL jeg bare se!
5 - Helt sikkert - jeg glæder mig!
4 - Hvorfor ikke, den ser god ud
3 - Jeg venter til den kommer på dvd
2 - ikke lige min kop te
1 - aldrig i livet!

Buzz-o-meter
Giv din vurdering på kino.dk

buzz-o-meteret er et udtryk for, hvor meget danskerne glæder sig til en 
bestemt fi lm. Det udregnes som et gennemsnit af, hvor meget brugerne af 
www.kino.dk glæder sig til en bestemt fi lm, og hvor mange der har taget 
sig tid til at angive, at de glæder sig til at se den pågældende fi lm. 
Resultatet er et bayesian estimat (samme udregning som bruges på iMDb.
com). Minimum 50 personer skal have angivet, om de vil se en fi lm, før der 
udregnes et buzz-o-meter.

Kino.dk tager forbehold for 
ændringer af premieredatoer, 
idet premierer på fi lm ændrer 
sig konstant.  

se en opdateret liste over 
premierefi lm på www.kino.dk

91.8%

MÅNEdENS
PrEMIErEr

A
K

tu
elle fIlm

clAsH of tHe tItAns  ACTION/ADVENTURE s.19
BRodeRsKAB DRAMA s.19
RememBeR me DRAMA/ROMANTIK s.20
WHeRe tHe WIld tHIngs ARe ADVENTURE/FAMILIEFILM s.20
KuJoneR DRAMA s.21

KIcK-Ass ACTION/KOMEDIE s.21
I love You PHIllIP moRRIs KOMEDIE/DRAMA s.22
dAte nIgHt DRAMA s.22
tHe lAst stAtIon DRAMA s.26

An educAtIon DRAMA s.26
R DRAMA s.27
tHe cRAZIes GYSER s.27

tHe sHocK docKtRIne DOKUMENTAR s.28

Alle AndRe DRAMA/ROMANTIK s.28
gAInsBouRg DRAMA/MUSIKFILM s.29
WInX cluB – det foRtABte KongeRIge  FAMILIEFILM/ANIMATION s.29
ØJnenes HemmelIgHed  THRILLER s.30
cold souls  DRAMA/KOMEDIE s.30
IRon mAn 2  ACTION s.31

4/2010 APRIl

8/4

15/4

22/4

26/4
29/4

se tRAIleRs
tIl Alle
fIlmene PÅ 
www.kino.dk
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oRIgInAl tItel 

Clash of the Titans

InstRuKtIon
Louis Leterrier

sKuesPIlleRe
Sam Worthington
Ralph Fiennes
Liam Neeson
Mads Mikkelsen

lAnd
USA
Storbritannien

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
118 min.

oRIgInAl tItel 

Broderskab

InstRuKtIon
Nicolo Donato

sKuesPIlleRe
Thure Lindhardt
David Dencik
Nicolas Bro
Peter Plaugborg

lAnd
Danmark

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
90 min.

PrEMIErE
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PrEMIErE
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Mads Mikkelsen 
i endnu en storfi lm

Farlig 
kærlighed

I Clash of the Titans sætter den ultimative stræben efter magt mænd 
op imod konger og konger op imod guder. Men en krig mellem gud-
erne kan ødelægge hele verden. Perseus, der er født af en gud, men 
opfostret af et menneske, ser sig ude af stand til at redde sin familie 
fra den hævngerrige gud fra underverdenen, Hades. Perseus melder 
sig frivilligt til en farlig mission for at besejre Hades, før denne erobrer 
magten fra Zeus og dermed slipper helvedet løs på jorden. Sammen 
med et hold dristige krigere drager Perseus ud på en farefuld færd 
dybt ind i forbudte verdener.

Det er store stjerner, der pryder denne actionfyldte eventyrfi lm, som 
er et remake af fi lmen af samme navn fra 1981. Sam Worthington fi k sit 
gennembrud i James Camerons Avatar sidste år, mens Ralph Fiennes 
kendes som Voldemort i Harry Potter-fi lmene, Liam Neeson som Qui-
Gon Jin i Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999) og vores 
egen Mads Mikkelsen som Le Chiffre i Casino Royale (2006).

Broderskab er historien om umulig kærlighed imod alle odds og en 
ung mands søgen efter et ståsted. Kort efter Lars’ (Thure Lindhardt) 
karriere har taget en uventet drejning, opsøges han af en lokal gruppe 
højreekstremister, der viser ham både den respekt og det fællesskab, 
som han så desperat mangler i sin tilværelse. Han knytter sig hurtigt til 
gruppen, men tiltrækkes også i farlig grad af den jævnaldrende Jimmy 
(David Dencik), der er gruppens næstkommanderende. Attraktionen 
er gensidig, men konsekvenserne kan blive livsfarlig for dem begge…

Det er en kontroversiel historie, den debuterende instruktør Nicolo 
Donato præsenterer med Broderskab, som handler om homoseksu-
alitet i et miljø, hvor dette er totalt uacceptabelt. Thure Lindhardt er 
internationalt kendt for sin rolle i Engle & Dæmoner (2009), mens David 
Dencik kunne opleves i Kandidaten (2008). Filmen har allerede vundet 
to priser ved Roms fi lmfestival og en enkelt i Tallinn i Estland.

482
stemmer

131
stemmer

87.5% 82.1%

clAsH of tHe tItAns BRodeRsKAB

ACtIoN

AdVENtUrE

drAMA

3d
I udvAlgteBIogRAfeR
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oRIgInAl tItel 

Remember Me

InstRuKtIon
Allen Coulter

sKuesPIlleRe
Robert Pattinson
Emilie de Ravin
Chris Cooper
Lena Olin

lAnd
USA

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
128 min.

oRIgInAl tItel 

Where the Wild Things Are

InstRuKtIon
Spike Jonze

medvIRKende
Max Records
Mark Ruffalo 
Forest Whitaker
James Gandolfi ni

lAnd
USA

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
101 min.
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Twilight-stjerne i 
kærlighedsdrama

Spike Jonze 
bag eventyrfi lm

I det romantiske drama Remember Me spiller Robert Pattinson 
(Twilight-fi lmene) Tyler, en rebelsk ung mand i New York City, som 
har et anstrengt forhold til sin far (Pierce Brosnan fra Mamma Mia!, 
2008), siden en tragedie splittede familien. Tyler tror ikke, at nogen 
kan forstå, hvad han går igennem, før han møder Ally (Emilie de Ravin). 
Kærlighed er det sidste, han kan tænke på, men da hendes nærvær 
uventet heler og inspirerer ham, begynder han at forelske sig i hende. 
Gennem deres kærlighed begynder han at fi nde glæde og meningen 
med sit liv. Men de forhold, der bragte dem sammen, truer nu med at 
rive dem fra hinanden.

Remember Me er en historie om kærlighedens magt, styrken ved 
familie og vigtigheden af at leve passioneret og at sætte pris på 
hver dag i sit liv. Filmen har også Oscarvinderen Chris Cooper 
(Orkidétyven, 2002) og Oscarnominerede Lena Olin (Chocolat, 
2000) på rollelisten.

Instruktøren Spike Jonze (Being John Malkovich, 1999) har i samar-
bejde med forfatteren Maurice Sendak fi lmatiseret en af verdens mest 
elskede bøger, Where the Wild Things Are (Villy Vilddyr). En klassisk 
historie om barndommen og de steder, vi opfi nder for at fi nde ud af 
den verden, vi lever i. 

Filmen fortæller historien om Max (Max Records), en uregerlig og føl-
som dreng, der føler sig misforstået derhjemme og derfor fl ygter til 
landet, hvor de vilde krabater bor. Max ender på en ø, hvor han møder 
mystiske og mærkelige skabninger, hvis følelser er lige så vilde og 
uforudsigelige som deres handlinger. De vilde krabater har længe været 
desperate for at få en leder til at vejlede dem, og Max har længe ønsket 
sig et kongerige, hvor han styrede det hele. Da Max bliver udnævnt til 
konge, lover han at skabe et kongerige, hvor alle er lykkelige. Men Max 
fi nder snart ud af, at det ikke er så nemt at styre et kongerige, og at hans 
venskaber ikke er så ukomplicerede, som han troede.

RememBeR me WHeRe tHe WIld 
tHIngs ARe

drAMA

roMANtIK

AdVENtUrE

fAMILIEfILM

Interview medRoBeRtPAttInsons. 38



21April 2010     kino.dk

oRIgInAl tItel 

Cobardes

InstRuKtIon
José Corbacho & Juan Cruz

sKuesPIlleRe
Eduardo Garé
Eduardo Espinilla
Elvira Mínguez
Antonio de la Torre 

lAnd
Spanien

PRoduKtIonsÅR
2008

sPIlletId
89 min.

oRIgInAl tItel 

Kick-Ass

InstRuKtIon
Matthew Vaughn

sKuesPIlleRe
Aaron Johnson
Nicolas Cage
Mark Strong
Chloe Moretz

lAnd
USA, Storbritannien

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
117 min.
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Spansk drama 
om mobning

Superhelte 
uden grænser

Gaby (Eduardo Garé) har det ikke nemt i skolen, hvor Guille (Eduardo 
Espinilla) og hans håndlangere er på nakken af ham. Deres mobning 
bliver dag for dag værre, og til sidst er det nødvendigt for Gaby at 
udføre en desperat plan for at vende styrkeforholdet. 

Kujoner udvider begrebet mobning og tegner et billede af et sam-
fund, der på alle niveauer er præget af frygt. Mobning er noget, der 
går igen i forældrenes generation, og ingen kan gribe ind, da alle på 
et eller andet tidspunkt viser sig at være kujoner.

Der er ingen, der lægger mærke til Dave Lizewski (Aaron Johnson), 
så en dag beslutter han sig for at blive superhelt. Han har ingen su-
perkræfter - faktisk har han ikke rigtig nogen kræfter overhovedet 
- men hvad gør det, når bare viljen er stærk! Superhelte-projektet 
bliver imidlertid en smule indviklet, da Dave render i vejen for et par 
tjekkede superhelte-wannabe’er, og helt galt går det, da han kommer 
til at genere en mafi aboss. Nu lægger alle mærke til Dave! 

Kick-Ass er en anderledes superheltefi lm, der er både voldelig 
og satirisk, og som giver et bud på fornyelse i genren. Birollerne 
udgøres af Nicolas Cage (Knowing, 2009), Mark Strong (Sherlock 
Holmes, 2009) og Chloe Moretz ((500) Days of Summer, 2009), der 
spiller den lynhurtige Hit-Girl.

137
stemmer

82.5%

KuJoneR KIcK-Ass

drAMA ACtIoN

KoMEdIE

se top 10 oversuPeRHeltePÅ fIlm
s. 36
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Date Night

InstRuKtIon
Shawn Levy

sKuesPIlleRe
Tina Fey
Steve Carell
James Franco
Ray Liotta
Mark Wahlberg

lAnd
USA

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
88 min.
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En mindeværdig 
date

Claire og Phil Foster er et forstadspar, som kæmper sig gennem 
hverdagen med arbejde og ægteskab. Selv deres hyggeaftener med 
middag og biograftur er blevet kedelige. I et forsøg på at genoplive 
deres ægteskabelige fl amme besøger de en trendy bistro på Man-
hattan. Her bliver deres identitet pludselig forvekslet, hvilket sender 
dem ud på et halsbrækkende non-stop eventyr. Alt imens de en-
delig husker, hvorfor de er så gode sammen, kommer Phil og Claire 
i karambolage med korrupte betjente, en højtstående gangster og 
en skør taxachauffør. Deres date bliver pludselig en aften, de aldrig 
glemmer.

Date Night har komikerne Tina Fey (tv-serien 30 Rock) og Steve 
Carell (Get Smart, 2008) i hovedrollen, og det er i høj grad deres 
fi lm. Men der er en række stærke biroller, deriblandt James Franco 
(Spider-Man-fi lmene), Ray Liotta (Goodfellas, 1990) og Mark Wahl-
berg (The Lovely Bones, 2009).

74
stemmer
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stemmer

85%
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I Love You Phillip Morris

InstRuKtIon
Glenn Ficarra, John Requa

sKuesPIlleRe
Jim Carrey
Ewan McGregor
Leslie Mann
Rodrigo Santoro

lAnd
USA

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
102 min.
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Lovestory mellem 
Jim Carrey og Ewan McGregor

Da Steve Russell (Jim Carrey) fl ytter til Miami for at starte et nyt liv 
som bøsse, koster det et gigantisk overtræk på kassekreditten og en 
tur i spjældet. Her møder han den følsomme Phillip Morris (Ewan Mc-
Gregor) og forelsker sig fra sans og samling.

Jim Carrey (kendt for Evigt solskin i et pletfrit sind fra 2004 og Yes Man 
fra 2008) springer ud i sin karrieres mest overraskende rolle som den 
forelskede storsvindler Steve Russell, der konstant er på kant med 
loven og udtænker de mest utrolige fupnumre. Kun for at vinde én 
eneste ting - sit livs kærlighed.

I rollen som titelkarakteren ses Ewan McGregor, der har haft så for-
skellige roller som førsteelsker i Moulin Rouge! (2000) og som jedi-
ridder i Star Wars I-III.

I love You 
PHIllIP moRRIs

KoMEdIE

drAMA

En mindeværdig 

Interview medsteve cARell
s. 16
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The Last Station

InstRuKtIon
Michael Hoffman

sKuesPIlleRe
James McAvoy
Helen Mirren
Christopher Plummer
Paul Giamatti

lAnd
Tyskland/Rusland/Storbritannien

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
105 min.

oRIgInAl tItel 

An Education

InstRuKtIon
Lone Scherfi g

sKuesPIlleRe
Carey Mulligan
Peter Sarsgaard
Alfred Molina
Emma Thompson

lAnd
Storbritannien

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
101 min.
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Et Oscarnomineret 
drama

Lone Scherfi gs 
Oscarnominerede fi lm

Efter næsten 50 års ægteskab oplever grevinde Sofja (Helen Mirren), 
Leo Tolstojs (Christopher Plummer) hengivne kone, passionerede el-
sker, muse og samarbejdspartner, at hendes verden bliver vendt på 
hovedet. I sin nye religions navn afsiger den store russiske forfatter sin 
titel, sin ejendom og selv hans familie til fordel for fattigdom, vegetar-
isme og endda cølibat. Sofja bliver retfærdigvis harm, da hun opdager, 
at Tolstojs discipel, Vladimir Chertkov (Paul Giamatti), har overtalt ham 
til at skrive et ny testamente. Dokumentet vil betyde, at det russiske 
folk vil få rettighederne til hans værker, ikke hans familie. Sofja bruger 
nu al sin snuhed og sit betragtelige arsenal af forførelse til at sikre sig, 
hvad hun mener, tilhører hende.

Både Helen Mirren og Christopher Plummer blev Oscarnomineret 
for deres præstationer, og i rollen som den unge og naive Valentin, 
der bliver en brik i Chertkov og Sofjas dyst, ses James McAvoy. Ham 
kender vi fra bl.a. The Last King of Scotland (2006) og Soning (2007).

Vi er i England i 1961. Jenny er 16 år. Køn, begavet og på vej til Oxford 
og en prestigefyldt uddannelse. Så møder hun David. Han er noget 
ældre end hende, han kører sportsvogn, er charmerende og lever et 
spændende liv. Et voksent liv, som Jenny i den grad savner. Med det 
er ikke uden omkostninger at kaste sig i armene på natte-livet, før man 
er helt indstillet på at se morgendagen i øjnene. Jenny kommer i livets 
- fascinerende og hårde - skole. For tidligt?

Den danske instruktør Lone Scherfi g slog igennem med Italiensk for 
begyndere i 2000, der vandt 20 priser. An Education har indtil videre 
vundet 18 priser og var nomineret til tre Oscars, bl.a. for Bedste fi lm 
og manuskript (af forfatteren Nick Hornby). Carey Mulligan, der spiller 
Jenny, blev også nomineret til en Oscar.

114
stemmer

83.2%

tHe lAst stAtIon An educAtIon

drAMA drAMA

Oscarnominerede fi lm

Interview medlone scHeRfIg s. 32
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R

InstRuKtIon
Tobias Lindholm 

sKuesPIlleRe
Johan Philip Asbæk
Roland Møller 

lAnd
Danmark

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
90 min.

oRIgInAl tItel 

The Crazies

InstRuKtIon
Breck Eisner

sKuesPIlleRe
Timothy Olyphant 
Radha Mitchell
Joe Anderson
Danielle Panabaker

lAnd
USA

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
101 min.
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Barsk dansk 
fængselsfi lm 

Gale mennesker 
i blodrus

Personen R (Pilou Asbæk) ankommer til Horsens Statsfængsel for 
at afsone en dom for vold. R’s mål er, at holde sig for sig selv og und-
gå problemer for at komme ud af sin kriminelle løbebane. Fængslet 
viser sig dog at være fyldt med regler, æresbegreber, skjulte dags-
ordner og overenskomster, som han skal navigere i, og han bliver 
hurtigt sat i et afgørende dilemma.

Michael Noer, der har instrueret R sammen med Tobias Lindholm, 
har tidligere lavet dokumentarfi lmen De vilde hjerter fra 2008. Filmen 
er en af de første i sin genre i Danmark, og den går kompromisløst til 
værks med en rå, direkte stil.

Tilværelsen er god, tryg og forudsigelig i den lille by i midtvesten. 
Lige indtil Sherif Dutton bliver tvunget til at trække revolveren, da 
en tilsyneladende beruset farmer vader ind over baseballbanen 
med et haglgevær i hånden. Dutton må skyde i selvforsvar. Skud-
det er dræbende, men hvorfor gik manden amok? Snart dukker 
der patienter op hos Duttons kone, der er læge, som også viser en 
foruroligende adfærd. Og så bryder kaos løs i den lille by, hvor den 
ene efter den anden af beboerne, Duttons naboer og venner, går 
amok i en uforklarlig blodrus.

Instruktøren Breck Eisner (Sahara, 2005) har fl yttet George A. 
Romeros gyserklassiker The Crazies langt ud på landet, hvor der er 
højt til himlen – og ikke en busk at skjule sig under i miles omkreds. 
Timothy Olyphant og Radha Mitchell spiller parret, der er fanget mel-
lem de morderiske smittede og de ubarmhjertige soldater, der prøver 
at inddæmme katastrofen. Her kan man ikke stole på nogen… selv 
ikke sin bedste ven!

R tHe cRAZIes

drAMA GYSEr
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Alle Anderen

InstRuKtIon
Maren Ade

sKuesPIlleRe
Birgit Minichmayr
Lars Erdinger
Hans-Jochen Wagner
Nicole Marischka

lAnd
Tyskland

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
119 min.
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Scener fra et 
prøvet parforhold

Det unge par Gitti (Birgit Minichmayr) og Chris (Lars Erdinger) er på 
deres første ferie sammen på en solbeskinnet ø i Middelhavet. Snart 
får forholdet dog ridser i lakken. Særligt i mødet med Chris’ succes-
fulde kollega og hans kæreste, der er gravid med deres ønskebarn, 
slår det pludseligt uventede gnister.

Alle andre har Birgit Minichmayr i hovedrollen, og hende kunne vi op-
leve i en lille rolle i Perfume: The Story of a Murderer (2006). Instruk-
tøren Maren Ade har også produceret og skrevet fi lmens manuskript.

Alle AndRe
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The Shock Doctrine

InstRuKtIon
Michael Winterbottom
Mat Whitecross

lAnd
Storbritannien

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
79 min.
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Det frie markeds 
udnyttende adfærd

The Shock Doctrine er en dokumentarfi lm baseret på Naomi Kleins 
bestseller. Det er en chokerende beretning om, hvordan USA’s øko-
nomiske politik om det frie marked er kommet til at dominere verden 
- gennem udnyttelse af katastroferamte folkeslag og lande. Det punk-
terer myten om, at det globale, frie marked triumferer på demokratiets 
vinger. Både fi lmen og bogen argumenterer for, at regeringer rundt 
om i verden udnytter naturkatastrofer, økonomiske kriser og krig for at 
gennemtrumfe radikal politik om det frie marked.

Michael Winterbottom er kendt som spillefi lmsinstruktør på 24 Hour 
Party People (2002), og Mat Whitecross instruerede dokumentaren 
Vejen til Guantanamo (2006).

tHe sHocK 
doctRIne

doKUMENtAr
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Gainsbourg (Vie héoïque)

InstRuKtIon
Joann Sfar

sKuesPIlleRe
Eric Elmosnino
Lucy Gordon
Laetitia Casta
Doug Jones

lAnd
Frankrig
USA

PRoduKtIonsÅR
2010

sPIlletId
130 min.

oRIgInAl tItel 

Winx Club – Il segreto del regno perduto

InstRuKtIon
Iginio Straffi 

dAnsKe stemmeR
Annevig Shelde Ebbe
Cecilie Stenspil
Pauline Nissen
Ann Hjort

lAnd
Italien

PRoduKtIonsÅR
2007

sPIlletId
85 min.
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Fransk 
musiklegende

Magiske 
feer

Den fantastiske og sjove historie om den franske singer-songwriter 
Serge Gainsbourg (Eric Elmosnino) og hans berømte fjæs. Om en lille 
brovtende jødisk dreng i et Paris besat af tyskerne. Om en genert ung 
digter, der forlader sin malerkunst og sit loftskammer for at blænde de 
svingende tresseres drag queen kabareter. Historien om et heroisk liv, 
hvor væsenerne i en ung mands sind tager form på skærmen og hans 
livfuldhed blander sig med hans skandaløse kærlighedshistorier med 
bl.a. den engelske skuespillerinde Jane Birkin (Lucy Gordon) og den 
franske fi lmstjerne Brigitte Bardot (Laetitia Casta).

Gainsbourg er baseret på en grafi sk roman af Joann Sfar, som også 
har instrueret og skrevet fi lmen. Det er en biografi sk fi lm, der er sam-
tidig tale om en lyrisk oplevelse, nærmest et fi lmisk digt om manden, 
musikken og myten Serge Gainsbourg.

For 16 år siden kæmpede de dygtige troldmandskrigere fra Den 
magiske Dimension mod Det onde og endte til sidst med at ofre de-
res liv. Nu ligger kongerigets skæbne i deres unge datter, Blooms, 
hænder. Med hjælp fra sine Winx Club-veninder må Blooms nu 
kæmpe mod de hævntørstige urhekse og rejse langt væk for at 
bringe sine forældre tilbage til livet og endelig lære sandheden om 
sin hidtil hemmelige skæbne. 

De populære Winx Club-feer, der startede som en animeret tv-serie 
og nu inkluderer legetøj, bøger og tøj, har fået deres helt egen spille-
fi lm og folder sig ud i en magisk fortælling, der handler om venskaber, 
farefulde ildkampe og såmænd også en hel del om kærlighed. Filmen 
vises med dansk tale.

gAInsBouRg WInX cluB 
det foRtABte KongeRIge

drAMA fAMILIEfILM

ANIMAtIoN
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Cold Souls

InstRuKtIon
Sophie Bartes

sKuesPIlleRe
Paul Giamatti
Emily Watson
Dina Korzun
David Strathairn

lAnd
USA
Frankrig

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
101 min.
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Sælg ikke din sjæl 
til hvem som helst

Paul Giamatti spiller sig selv i denne sorte komedie om en kendt 
amerikansk skuespiller, der midt i en eksistentiel krise midt under op-
førelserne af en moderne fortolkning af Tjekhovs Onkel Vanja falder 
over Soul Storage. Soul Storage er et avanceret high-tec fi rma, der med 
privat laboratorium lover folk lindring ved at tilbyde dem at blive afl astet 
for deres sjæle. Giamatti er straks med på idéen blot for at fi nde ud af, 
at hans sjæl kun er på størrelse med en ært. Hans plan er derfor at få 
sjælen tilbage igen, straks efter forestillingen er taget af plakaten igen, 
men der opstår uventede komplikationer, idet nogen i mellemtiden har 
nappet hans sjæl fra sjæle-lageret og omplantet den i en ambitiøs, men 
desværre også ganske talentløs russisk soap-skuespillerinde.

Filmen kan sammenlignes med Charlie Kaufmans Synecdoche New 
York (2008) og Evigt solskin i et pletfrit sind, som han skrev i 2004, 
men Cold Souls er helt sin egen med manuskript og instruktion af 
franske Sophie Bartes. Paul Giamatti er kendt fra Sideways (2004) 
og The Illusionist (2006).

cold souls

drAMA

KoMEdIE
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El secreto de sus ojos

InstRuKtIon
Juan José Campanella

sKuesPIlleRe
Ricardo Darín
Guillermo Francella
Soledad Villamil
Javier Godino

lAnd
Argentina
Spain

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
127 min.
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Oscarvindende 
argentinsk thriller

Benjamin Espósito (Ricardo Darín) er for nylig blevet pensioneret 
fra den argentinske kriminalret. Han har besluttet sig for at skrive en 
bog om den ene sag fra hans fortid, som stadig nager ham. I 1974 
blev en ung smuk nygift brud voldtaget og myrdet i sit hjem, mens 
hendes mand var på arbejde. Espósito blev sat til at undersøge den 
forfærdelige forbrydelse.

Ved gennemgangen af den myrdede kvindes fotoalbum fra universitetet 
føler Espósito instinktivt, at han kigger på et billede af morderen, en 
ung mand. Det bliver en personlig besættelse for Espósito at fange den 
mand, og sammen med sin partner, den brillante, men upålidelige alko-
holiker Pablo Sandoval (Guillermo Francella), gør de alt, hvad de kan. Sa-
gen tilspidser også forholdet mellem Espósito og hans unge chef, Irene 
Menéndez Hastings (Soledad Villamil), som han hemmeligt beundrer. 

Filmen vandt en Oscar for Bedste udenlandske fi lm og har i alt mod-
taget 34 priser over hele verden.

ØJnenes 
HemmelIgHed

tHrILLEr
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I Iron Man 2 ved hele verden nu, at milliardæren og opfi nderen Tony Stark (Robert 
Downey Jr.) er den pansrede superhelt Iron Man. 

Stark er under pres fra regeringen, medierne og offentligheden for at dele teknolo-
gien med militæret, men han ønsker ikke at afsløre hemmelighederne bag Iron Mans 
panser, da han frygter, at oplysningerne kan havne i de forkerte hænder. Sammen 
med Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) og James “Rhodey” Rhodes (Don Cheadle) 
skaber Tony nye alliancer og konfronterer nye stærke kræfter.

Iron Man 2 er fortsættelsen til megahittet Iron Man (2008), som er baseret på Mar-
vels legendariske superhelt. Det er igen Jon Favreau, som har instrueret, og i den 
pansrede jerndragt ses atter Oscarnominerede Robert Downey Jr., der også er 
kendt for Sherlock Holmes (2009) og Kiss Kiss Bang Bang (2006). Som modstan-
deren Whiplash ses Mickey Rourke (The Wrestler, 2008) og i rollen som The Black 
Widow fi nder vi Scarlett Johansson (Vicky Cristina Barcelona, 2008).
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Kino.dk fi k en kop kaffe og en fi lmkyndig snak med 
den danske instruktør lone scherfi g om at arbejde i 

udlandet, om fi lmstjerner og selvfølgelig om, 
hvordan en oscar-uddeling ser ud indefra. 

LONE SCHERFIG

fIlmelsKeRen 
scHeRfIg 

one Scherfi g har 
været på alles læber, 
siden hendes aktuelle 
engelsksprogede fi lm 
An Education blev 

Oscar-nomineret i kategorien 
bedste fi lm. Prisen vandt hun 
ikke, men anerkendelsen kan 
ingen tage fra hende.

Når man møder Scherfi g, som 
vel at mærke er en af andedam-
mens største instruktører, 
opdager man, at bag navnet, 
priserne og alverdens hæder 
bor først og fremmest en fi lm-
elsker. Samtalen fl yver af sted, 
og diverse Hollywood-projekter 
endevendes fra en fi lmelsker 
til en anden. Men det er dog 
Scherfi gs egen An Education, 
der er dagens centrale emne.

An Education handler om en ung 
piges fl irt med en ældre leve-
mand i 60ernes konservative 
England.”Det var en tid, hvor 
ungdommen virkelig følte, at 
livet først startede, når de kom 
hjemmefra. Tænk på, at The 

L
Beatles sad i studiet med de-
res første album, mens største-
delen af de engelske mænd var 
så rystede efter krigen, at de 
ikke engang tog jakken af der-
hjemme. Alt, der kunne true de-
res lille småborgerlige palads, 
var simpelthen skræmmende,” 
fortæller Scherfi g. 

Fordi jeg havde noget 
at tilbyde
Så hvorfor vælger en pæredansk 
kvinde, der siger, hun ikke har et 
stort kendskab til britisk kultur, 
at lave så engelsk et projekt? 
”Da jeg læste manuskriptet, 
følte jeg, jeg havde noget at til-
byde. Der fi ndes jo historier, som 
man synes, er virkelig fede, men 
som man ikke kan tilføre noget,” 
forklarer hun og fortsætter: ”men 
den fi lm jeg ville lave, var den 
fi lm, studiet gerne ville se.”

Slutresultatet blev som sagt 
nomineret til utallige priser. 
Især Carey Mulligan, der 
spiller pigen Jenny, er blevet 
skamrost og er allerede Hol-

lywoods nye hit. Hun er sågar 
udråbt som storfavorit til at 
spille Lisbeth Salander i de 
amerikanske genindspilninger 
af Millennium-trilogien. ”Jeg 
synes ikke, det er godt set, 
det er bare, fordi hun er fl a-
vor of the month. Salander er 
jo meget primitiv, og det ved 
jeg ikke, om jeg ser i Carey. 
Hun har ikke det onde i sig,” 
kommenterer Scherfi g, som 
ellers ikke har andet end ros 
tilovers for Mulligan: ”Hun er 
sindssygt god. Jeg fatter ikke, 
at vi fi k hende. Hun kom bare 
til casting nærmest ud af det 
blå. Hun har ikke en skuespi-
luddannelse, men hun er usky-
ldig nok, stilfuld nok og inter-
essant nok til, at man har lyst 
til at følge hende.”  

Love your villains
Instruktøren fremhæver dog fi l-
mens anden hovedrolleindehav-
er, Peter Sarsgaard, der spiller 
den forførende og ældre David, 
som fi lmens stjerne: ”Peter Sars-
gaard er den bedste skuespiller, 

jeg nogensinde har arbejdet 
med. Jeg er fuldstændig vild 
med ham. Det er så forfi net, det 
han laver, i så mange lag, og 
han styrer så meget dramaet. 
Det er ikke hvem som helst, der 
kan lave noget så rørende og 
samtidig så sindssygt,” lyder 
det beundrende fra Scherfi g, 
der fortsætter: ”Det er Mulligan, 
der bliver nomineret til alt, men 
hvorfor er der ingen der kan se, 
at det er Peter, der server alle 
de lækre bolde, hun  skal spille 
tilbage?”

Med de ord skulle man tro 
Scherfi g var gået målrettet 
efter Sarsgaard, men han 
var faktisk på før hende, og 
dermed den eneste hun ikke 
var med til at caste. ”Det er jo 
et dårligt udgangspunkt, når 
man ikke har valgt hinanden,” 
indrømmer Scherfi g, men hel-
digvis blev skurken helten i 
hendes øjne. ”Sådan er det jo 
med skurke. Det er ”love your 
villains-konceptet,” siger hun 
grinende.

foto noRdIsK fIlm

ord stIne teglgAARd
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om at deltage i oscar-uddelingen

fIlmogRAfI
Kajs fødselsdag • 1990

Når mor vender hjem • 1998
Italiensk for begyndere • 2000
Wilbur begår selvmord • 2002

Hjemve • 2007
An Education • 2009

folk er helt vildt smukke. Jeg 
troede, at når man så dem tæt 

på, så var de altid lavet af 
plastik og botox. 

Men hvis det er plastik det hele, 
så er det ikke til at se.



De er utroligt smukke 
i Hollywood
Interviewet drejes stille og ro-
ligt over på det spørgsmål, alle 
er ivrige efter at stille: Hvordan 
er det at være med til selve 
Oscar-uddelingen? Heldigvis 
har vi fanget Scherfi g lige efter 
begivenheden, så hun er endnu 
ikke træt af emnet: ”Det var ro-
ligere, mere afbalanceret og ikke 
så opreklameret, som jeg havde 
troet. I virkeligheden er det sjo-
veste alle de der fester og hyg-
gelige cocktail-parties rundt om 
Oscar. Men selve aftenen var da 
sjov, fordi værterne var virkelig 
morsomme,” fortæller Scherfi g. 

Men blev hun forblændet? 
Og hvem mødte hun? Scher-
fi g svarer ”nej” til det første, 
og udleverer desværre 
heller ikke en lang liste af 
berømtheder. Dog er hun 
betaget nok til at erkende, 
at fi lmstjerner er lavet af 
noget særligt: ”Folk er helt 
vildt smukke. Jeg troede, at når 
man så dem tæt på, så var de 
altid lavet af plastik og botox. 
Men hvis det er plastik det 
hele, så er det ikke til at se,” 

afslører hun. Set i bakspejlet 
ville hun dog ønske, at hun var 
en bedre networker: ”Man kan 
jo sige: ’nu vil jeg møde Kate 
Winslet,’ og så bare gå over og 
sige ’hej’. Men jeg er hverken 
ambitiøs eller langt nok fremme 
i skoene til det,” lyder det.

Vinderen i kategorien Bedste 
Film, The Hurt Locker, var også 
danskerens favorit, men gene-
relt fandt hun fi lmene jævne. ”De 
amerikanske fi lm var svage i år. 
Det store fi lmår skete uden for 
USA. Ingen af de nominerede 
fi lm bliver hos én. Selv ikke The 
Hurt Locker - jeg kan da nævne 
andre krigsfi lm, der har rørt mig 
mere”, siger hun.

Øv, hvor ville jeg gerne 
have lavet den film
Den næste fi lm på instruktørens 
bord er One Day. Endnu en eng-
elsksproget fi lm, men denne 
gang med Anne Hathaway i 
hovedrollen og med 80erne og 
90erne som periode. ”Det er i 
bund og grund en romantisk 
komedie, som tager en seriøs 
drejning,” fortæller Scherfi g, 
som bare elskede manuskriptet: 
”Det er et manuskript, hvor man 
sidder og griner, og så lige plud-
seligt må man forlade sofaen, 
fordi man græder så meget. 
Hathaway havde det på samme 
måde. Hun var så vild med 
det, at hun fl øj til London for at 
mødes med mig.”

Betyder de internationale stra-
badser så, at instruktøren bag 

Italiensk for begyndere ikke 
vender tilbage til dansk fi lm? 
Slet ikke: ”Jeg vil virkelig gerne 
tilbage til at lave fi lm i Danmark. 
Jeg bor jo her, og det er noget 
rod at skulle derover og fi lme. 
Jeg har faktisk skrevet en fi lm 
sammen med Bille August, 
som jeg håber, han skal fi lme,” 
svarer Scherfi g prompte. Men 
vi kan måske forvente mere 
maskuline fi lm fra hendes front, 
for når man spørger, hvilken fi lm 
hun ville ønske, hun selv havde 
lavet, er svaret uden tvivl David 
Cronenbergs Eastern Promises. 
”Jeg ville ønske at jeg havde 
fået det manuskript. Da jeg så 
den, tænkte jeg bare: ’Øv øv øv, 
hvor ville jeg gerne have lavet 
den.’ Jeg vil gerne lave noget 
med et stærkere plot. Ligesom 
en gangsterfi lm. Karakteren 
David fra An Education er fak-
tisk lidt en gangsterkarakter”. 

Den selvsamme David ringer 
sjovt nok stadig hvert år på 
Jennys fødselsdag - eller det 
vil sige på Lynn Barbers fød-
selsdag. Fortællingen om Jen-
ny og David bygger nemlig på 
journalisten Lynn Barbers eget 
liv. Efter at have set fi lmen har 

Barber nu skrevet videre på be-
retningen. Den virkelige Jenny 
fi k det liv, hun havde drømt om. 
Alt den ’peace, love and under-
standing’ samt den uddannelse, 
som den her fi lm i sagen handler 
om. Scherfi g virker tilfreds med 
sit bidrag: ”Jeg er så glad for, at 
hun kan lide fi lmen, ikke at jeg 
er juridisk forpligtet til det, men 
moralsk er det vigtigt for mig,” 
afslutter hun med et smil. 

Jeg vil 
gerne lave 

noget med et 
stærkere plot. 

Ligesom en 
gangsterfi lm. 

Karakteren 
david fra 

An Education 
er faktisk lidt 
en gangster-

karakter.

det oPdAgede 
KIno.dK undeR 
InteRvIeWet
• Lone Scherfi g drømmer om at
 arbejde sammen med Bill nighy

• Det skulle have været Orlando  
 Bloom, der spillede dominic  
 coopers rolle i An Education 

• Lone Scherfi g var på et tids- 
 punkt tilknyttet den kom-
 mende fi lmatisering af Storm- 
 fulde højder
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Det koster 5 kr. pr. sms + alm. trafi k takst at deltage - beløbet trækkes via dit telefonabonnement eller taletidskort.
Der er 14 dages fortrydelsesret på sms (se www.unwire.dk/fr). Du kan deltage max 3 gange pr. dag. Vinderen får direkte besked pr. sms.

kino.dk konkurrencer

VI UDLODDER 
MEDLEMSKABER TIL 
lovefIlm.dK 
& FRIBILLETTER

VIND BILLETTER TIL 
An educAtIon 
INKL. SLIKPOSER 

FRA tRulY

3 X 1. PRÆmIe: 3 måneders medlemskab til Lovefi lm.dk (værdi 477 kr.)
5 X 2. PRÆmIe: 2 fribilletter til biografen

for at vinde i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål

Hvad kan man på lovefi lm.dk?
1 Lave fi lm      2 Leje fi lm    3 Sælge fi lm

Send en sms til 1225 med et af følgende svar kino 1, kino 2 eller kino 3

svaret skal være modtaget senest den 15. april 2010

I forbindelse med premieren på An Education den 22. april 
udlodder vi 5 x 2 fribilletter og to slikposer fra truly. 

svar rigtigt på følgende spørgsmål for at deltage.

Hvem har instrueret An Education?
A Susanne Bier      B Lone Scherfi g    c Lotte Svendsen

Send en sms til 1225 med et af følgende svar 

kino A, kino B eller kino c

svaret skal være modtaget senest den 15. april 2010

1. Vælg dine film

2.  Vi sender DVD'erne
     til din dør – portofrit

3. Behold filmene så længe du vil

4. Returner filmene
    og få nye tilsendt
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suPeRHelte
FiLM

TOP 10

de er som regel baseret på en 

tegneserie, har superkræfter 

og bekæmper kriminalitet i 

mere eller mindre fjollede 

kostumer. superheltefi lm er 

ikke til at komme udenom, og 

i forbindelse med månedens 

premiere på både Kick-Ass og 

Iron man 2 kårer vi de bedste 

fi lm om det heroiske folkefærd.

9

10

8

7

unBReAKABle (2000)

Listens mindst åbenlyse superheltefi lm. En usårlig 

Bruce Willis iført en regnjakke som kappe står 

over for Samuel L. Jacksons skrøbelige Mr. Glass i 

M. Night Shyamalans skarpsindige fortælling om 

modsætninger.

sPIdeR-mAn (2002)

Af Sam Raimis tre fi lm om Peter Parker 

er originalen stadig den bedste. Historien 

om Spider-Mans tilblivelse er perfekt 

fortalt i en underholdende, let tilgængelig 

og moralsk opbyggelig fortælling om at 

leve op til sine evner.

v foR vendettA (2005)

Superhelte er sjældent terrorister, men V er 

undtagelsen i den forrygende fi lmatisering af 

Alan Moores tegneserie om en maskeret antihelt 

på bombetogt i London. Mørk og mesterlig, men 

ikke for alle.

IRon mAn (2008)

Iron Man var et overraskende frisk indslag i den til tider selvhøjtidelige genre. Tonen nærmer sig 

det selvironiske uden at gøre fi guren mindre cool, ikke mindst pga. Robert Downey Jr. som Tony 

Stark - verdens mest karismatiske våbenhandler.

FiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLMFiLM
10
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de utRolIge (2004)

Pixars fi lm om en afdanket superheltefamilie har 

sin grundlæggende historie tilfælles med Watch-

men, men er naturligvis animeret, sjovere, mere 

farvestrålende og frem for alt mere familievenlig.

tHe dARK KnIgHt (2008)

Christopher Nolan kom med sine to Batman-fi lm vores helt til 

undsætning efter fadæsen Batman & Robin. Batman blev atter 

taget seriøst, og rollelisten til begge fi lm er aldrig set bedre 

inden for genren. The Dark Knight slår dog Batman Begins på 

målstregen takket været Heath Ledger som The Joker.

suPeRmAn II (1980)

Superman II har mere action end sin langsommere, 

men ellers vellykkede forgænger fra 1 978. Begge 

fi lm rammer med stor succes den uskyldige tone, der 

kendetegner den fl yvende superhelt og hans farverige 

nemesis, Lex Luthor.

BAtmAn vendeR tIlBAge (1992)

Tim Burton genoplivede Batman i 1989 og fuld-

endte projektet med Batman vender tilbage tre 

år senere. Pingvinen, Catwoman og Max Shrek er 

en formidabel skurketrio overfor Michael Keatons 

Batman i en mareridtsagtig fi lm, der er den hidtil 

bedste om Nattens ridder.

WAtcHmen (2009)

Alan Moores tegneserie, som ingen troede kunne fi lmatiseres, 

blev i stedet den mest mærkværdige, voldelige og fl otteste 

superheltefi lm til dato. Zack Snyder brugte sin erfaring fra 300 

til at bringe Rorschach & Co. til live i en ualmindelig ambitiøs 

og imponerende fi lmoplevelse.

X-men 2 (2003)

Et større virvar af forskellige superhelte og skurke fi ndes ikke, 

men X-Men 2 formår alligevel at holde alle bolde i luften og 

give tid til både Wolverine, Jean Grey, Magneto samt adskillige 

andre mutanter i Bryan Singers fornemme fortsættelse til sin 

egen X-Men fra 2000.



Jeg ikke har så meget drama 
i mit eget liv, jeg er ret 

uproblematisk.

38 kino.dk     April 2010



I det aktuelle drama Remember Me spiller Robert 
Pattinson den ene halvdel af et ungt par, der på hver sin 

måde tynges af familietragedier. Rollen er Pattinsons 
første, siden han blev et verdensnavn med Twilight.

Kino.dk mødtes med tidens største sexsymbol, der 
på trods af de fine omgivelser bar afslappet tøj og et 
fuldskæg, der ville noget. Den 23-årige skuespiller er 

tydeligvis sky af natur, men kigger én i øjnene, når han 
snakker og smågriner ualmindeligt meget.

RobeRt Pattinson

nutIdens 
JAmes deAn

foto noRdIsK fIlm

ord stIne teglgAARd
Hvorfor valgte du 
Remember Me?
Jeg kunne bare godt lide his-
torien, og kunne heller ikke 
huske at have set en film, der 
mindede om Remember Me. 
Det er sjældent, man får et 
godt manuskript, hvor en ung 
fyr bærer filmen. For en gangs 
skyld handlede det ikke om en 
ung, uskyldig fyr, der skulle ud 
på en lille rejse for at miste sin 
mødom.
 
Hvad tiltræk dig ved 
karakteren tyler?
Det er jo første gang, jeg har 
spillet en normal fyr. Det ville jeg 
utrolig gerne. Rollen var både 
interessant og menneskelig på 
samme tid, hvilket tiltrak mig. 
Tyler er anderledes. Han kom-
mer ikke fra et helt specifikt 
sted, og han ender heller ikke et 
helt specifikt sted. Det gav mig 
meget mere plads til at spille et 
rigtigt menneske.
 

er du tiltrukket af 
torturerede karakterer?
Nej, eller måske er jeg nok lidt 
tiltrukket af dem. Hmm, måske 
er det, fordi jeg ikke har så 
meget drama i mit eget liv, jeg 
er ret uproblematisk. Lige efter 
Twilight blev jeg kun tilbudt rol-
ler som den perfekte mand, men 
nu er det mere de problematiske 
og torturerede karakterer. 
 
du hjalp med at 
udvikle din karakter?
Ja, han var oprindeligt ret an-
derledes, men jeg mødtes med 
en af manuskriptforfatterne og 
fortalte om mit perspektiv på 
Tyler. Og jeg tror, hun fik noget 
godt ud af det, for da jeg så 
hendes omskrivning, tænkte 
jeg straks: ”ja, det her skal jeg 
bare lave!”
 
Kan du genkende 
aspekter af dig selv i rollen?
Der er mange ting, jeg ville øn-
ske, jeg kunne genkende...

såsom at slås med strømere? 
(Griner) Bare det at han ikke 
tænker på konsekvenserne af 
sine handlinger, det er ret fedt. 
Han er frygtløs. Han føler han 
intet har at tabe, hvorimod jeg 
altid føler, jeg har meget at tabe. 

Du har nogle ret stærke scener 
med Pierce Brosnan …
Den store konfrontationsscene 
med Pierce var for vild. Vi fil-
mede midt om natten, og jeg 
havde drukket så sindssygt 
meget kaffe, at mit hoved var 
ved at eksplodere. Det var en 
underlig scene, fordi min karak-
ter normalt er så afslappet, men 
til den her scene skulle han 
bare sprænge i luften. Så jeg 
måtte nærmest fysisk kaste mig 
ind i scenen. 

Hvordan tror du, Twilight-fans 
vil reagere på Remember Me?
Aner det ikke. Jeg så filmen i 
går, men jeg kan ikke se mit 
eget arbejde ordentligt. Jeg ser 
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bare scene efter scene, og hvad 
de har lavet i redigeringen, fordi 
jeg kender materialet så godt. 

ville du selv se 
Remember Me i biografen?
Hvis jeg ikke var med i den? Ja, 
det tror jeg. Men jeg går ikke i 
biografen længere. Jeg har ikke 
været i biografen i to år ...
 
Det er jo forfærdeligt ... 
Ja, jeg ved det, men jeg sad al-
ligevel altid alene helt nede for-
an. Jeg hader at se folks reak-
tioner. Jeg ville meget gerne gå i 
biografen oftere, men det skulle 
ikke være en privat biograf med 
et lille lærred, jeg vil have et 
kæmpe lærred.

Hvad håber du, folk vil tage 
med sig fra Remember Me?
Det er bestemt ikke en roman-
tisk komedie. Forhåbentlig vil 
folk ikke dømme den som en 
mainstream-fi lm, for den er ikke 
lavet som sådan. Folk sammen-
ligner altid fi lm med andre fi lm, 
men jeg synes ikke, der er meget 
at sammenligne den her med.  

Hvordan har du det med, at Twi-
light-sagaen er ved at være slut? 
Underligt, men også dejligt. 
Fortsættelser bliver en slags 
byrde, for vi skal omorganisere 
alt derefter. Den fjerde Twilight-
fi lm Breaking Dawn hænger hen 
over hovedet på os, for vi ved 
ikke, hvornår vi skal fi lme den. 

Hvad holder dig nede på 
jorden?
Jeg tror, at de, der mister jord-
forbindelsen, er dem, der har 
kæmpet for at nå dertil igennem 

mange år. De tænker måske: 
”Jeg har virkelig fortjent det her!” 
Jeg har jo bare taget et skridt i 
en retning, uden at vide hvad 
jeg lavede. Så jeg kan ikke rigtig 
gøre krav på noget.
 
Har du ofret dit privatliv?
Jeg ved det ikke, men som mit liv 
er lige nu, kan jeg ikke sige noget 
ud i det blå, uden at alle spørger 
mig om det. Så jeg undgår bare 
at sige noget kontroversielt, 
selvom jeg hader at skulle tage 
hensyn til ting.

Berømmelse er værdsat alt for 
højt. Enten bliver berømtheder 
sure, fordi de ikke føler, de får nok 
respekt, ellers bliver de sure, fordi 
de ikke synes, man har fortjent sin 
berømmelse. Jeg ender tit med 
at skulle bevise mig selv over for 
folk. Når jeg går til en fest, skal jeg 
altid svare på spørgsmål og unds-
kylde for mig selv.

Det må gøre det svært at være 
i et forhold til en pige? 
Nej, ikke rigtig, de ægte forhold 
i ens liv ændrer sig ikke. Det er 
kun, når jeg er i grupper af nye 
bekendtskaber, at jeg tror, at folk 
vil sælge nyheder om mig. Men 
det at bare ren paranoia, for det 
sker jo oftest ikke.
 
Instruktøren Allen coultier har 
sagt, at du er en romantiker?
Virkelig? Ikke så meget med 
pigerne. Jeg er nok mere en 
romantiker af livsstil. Jeg har 
romantiske idéer om ting, jeg 
idealiserer meget. 

I fi lmen laver du en pinlig score-
replik - hvordan ville du gøre det?

Jeg skal have mødt personen 
omkring 25 gange, før jeg prøver 
på noget.  
 
Foretrækker du at lave store 
eller små fi lm?
Jeg ville elske at spille biroller 
eller lave mindre fi lm. Men jeg får 
dem ikke tilbudt længere, og det 
er ærgerligt. 

Hvilke slags fi lm ser du?
Jeg så Profeten forleden dag. 
Den var fantastisk. Og så så jeg 
Wedding Crashers i går. Den er 
også fantastisk. Jeg så Brave-
heart på tv forleden, og har så 
set den hver dag lige siden. Det 
er måske min nye yndlingsfi lm. 

Hvad siger du til rygterne om, 
at du er den nye spider-man?
Dem hørte jeg først om i går (gri-
ner). Jeg tror ikke, jeg skal spille 
Spider-Man. Jeg ville dog gerne 
spille ham, hvis jeg måtte give 70 

procent af scenerne til en stand-
in med en maske på? Det ville 
være sejt.
 
Hvad arbejder du på nu? 
En fi lm der hedder Bel Ami med 
Uma Thurman, Kristin Scott 
Thomas og Christina Ricci. Den 
handler om en ung mand, der 
stiger i samfundet ved at gå i 
seng med en masse ældre kvin-
der.
 
Er det svært med alle de 
sexscener?
Det er ret svært. Der er virkelig 
mange sexscener i den her fi lm. 
Jeg kræver ret meget af mig selv 
i den her, og med mange forskel-
lige mennesker ...
 
lyder som et hårdt job ...
Ja (griner). Jeg er gift med Uma, 
og hun bruger sex som et våben, 
da min karakter bogstaveligt talt 
tænker som et dyr. Hvis sex-
scenerne med Uma bliver som 
i manuskriptet, er de faktisk ret 
foruroligende.
 
Du kommer til at skræmme dine 
Twilight-fans væk!
Ja, og fi lmen får helt sikkert højeste 
censur, så det bliver spændende. 
Jeg prøver at lave anderledes ting. 
Jeg ser også komplet anderledes 
og ældre ud heri - med en hud der 
er arret af solen.

Hvordan er det at arbejde 
med så store stjerner?
Det er for vildt. Man tvinges til at 
lære hurtigt, når man ser de an-
dres præstationer. Kristin Scott 
Thomas ville vinde priser, hvis 
hun lavede en scene uden at 
have en eneste tanke i hovedet. 
Jeg sidder derimod og prøver 
desperat at skabe en mindelses-
værdig præstation.

du er jo også musiker - kunne 
du tænke dig at lave et album?
Ja, jeg vil faktisk gerne, men jeg 
ved ikke hvornår eller hvordan. 
Det irriterende er, at det skal 
være så godt. Det kan ikke bare 
blive stille og roligt, ellers vil folk 
bare afskrive det straks.
 
Hvilke musikere inspirerer dig?
Bruce Springsteen, The Band 
og Van Morrison. Jeg var til en 
Morrison-koncert for nylig, hvor 
jeg bare stod og tudede.

fAKtA om RoBeRt
• Navn: Robert Thomas Pattinson

• Født: 13. maj 1986 i London

• Kendt fra: Harry Potter og  
 fl ammernes pokal, twilight og the  
 twilight saga: new moon.

• Har opnået: Ikonstatus hos tonsvis
  af unge piger pga. rollen som  
 vampyren edward cullen i twilight.

• Er også: Musiker med to sange på  
 soundtracket til twilight.
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længere, og det 
er ærgerligt.
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Y den mest skræmmende fi lm 
siden Eksorcisten

udgIvelse 6. APRIL

Paranormal Activity

mÅnedens udgIvelse

MÅNEDENS dvd /Blu-RAY

Info

oRIgInAl tItel 

Paranormal Activity

InstRuKtIon
Oren Peli

sKuesPIlleRe
Katie Featherston
Micah Sloat
Michael Bayouth

lAnd
USA

PRoduKtIonsÅR
2009

sPIlletId
86 min.

en uventet succes
Paranormal Activity blev produceret for kun 15.000 dollars, og ikke mange så det komme, at den skulle blive 
en succes, der kan sammenlignes med The Blair Witch Project (1999). instruktør oren Peli forsøgte siden 
2007 at få en distributør til at tage imod fi lmen, så den kunne blive vist i biografen, og det var først, da han 
viste den for steven spielberg og DreamWorks, at han havde held i sprøjten. Rygtet om, at den var den mest 
skræmmende fi lm siden Eksorcisten i 1973, gav det mediemæssige rygstød, der skulle til for at pirre publikums 
nysgerrighed, og nu har fi lmen indspillet hele 183 millioner dollars på verdensplan.

NYE UDGIVELSER

I Paranormal Activity er det unge par Katie (Katie Featherston) og Micah (Micah Sloat) for nylig 
fl yttet ind i et lille hus, hvor de kort efter begynder at mærke nogle forstyrrelser. Der er noget. 
En skabning, en tilstedeværelse, som måske, måske ikke er af dæmonisk karakter. Den er mest 
aktiv om natten, når parret sover. Eller rettere sagt, når de prøver at sove. 

Katie har mærket dette skræmmende fænomen, lige siden hun var lille, og det er også som om, 
at skabningen er mest interesseret i hende. Micah har købt et videokamera for at dokumentere 
hele forløbet, og snart bliver han besat af tanken om at opklare mysteriet. Kameraet optager alt, 
hvad der sker i soveværelset om natten. Og det bliver værre og værre.

Udgivelsen inkluderer en alternativ slutning.

oGSÅ PÅ
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DVD & BLU-RAY UDGIVELSER I APRIL

Den anmelderroste og midaldrende skuespillerinde 
Thea (Paprika Steen) er netop vendt tilbage efter 
et afvænningsophold og konfronteres med virke-
ligheden. Under hendes lange nedtur blev hun skilt 
fra ægtemanden Christian (Michael Falch) og af-
gav forældremyndigheden over sine to børn. Men 
nu hvor hun er tilbage, insisterer hun på, at de igen 
skal være en del af hendes liv.

Hayao Miyazakis animefi lm Ponyo på klippen ved 
havet handler om en ung dreng, der bliver ven med en 
mærkeligt udseende guldfi sk, som han kalder Ponyo. 
Ponyos største ønske er at leve blandt menneskene 
med den, hun holder af. Men havets kræfter – og de 
antager mange former – gør deres for at holde hende 
fra landjorden. Og som om det ikke var nok: Ponyos 
egensindighed sætter en ældgammel forbandelse fri. 
Pludselig er hele verden i fare.

Ninja Assassin følger Raizo (Rain), en af de mest 
frygtede lejemordere i verden. Den mystiske 
Ozunu-klan har trænet ham, siden han var en lille 
dreng fra gaden. Han er dog stadig traumatiseret 
efter klanens brutale henrettelse af hans ven, så 
en dag forsvinder Raizo sporløst. Nu venter han, 
mens han gør sig klar til sin hævn.

Ask (Nicolas Bro) er gift med Anne (Sidse Babett 
Knudsen). De har alt, hvad man kan ønske sig. Gode 
karrierer, dejlige børn, en lejlighed på Christianshavn, 
og så har de hinanden. 
Alt er tilsyneladende, som det skal være for en 
moderne familie, der skal jonglere med arbejds-
tider, pasning af unger og ikke mindst kærligheden. 
Drama med to af Danmarks største stjerner i 
hovedrollerne.

Den danske kriminalpsykiater Adrian (Nikolaj 
Lie Kaas) og hans assistent, Beate (Birgitte 
Hjort Sørensen) sendes til Indonesien for 
at mentalundersøge den dødsdømte danske 
eneboer Severin Geertsen (Nikolaj Coster-
Waldau), der ikke alene påstår, at han er 129 
år gammel, men også, at det er bladene fra en 
speciel, hvid blomst, der har holdt ham ung. 

Terry Gilliams fabel handler om et omrejsende 
teaterkompagni, som giver publikum en forestil-
ling ud over det sædvanlige. Tony (Heath Ledger) 
er en del af dette teaterkompagni, men historien 
starter for mange tusinde år siden, da Dr. Parnas-
sus (Christopher Plummer) vandt udødelighed i 
et væddemål med djævelen, Mr. Nick (Tom Waits). 
Mange århundreder senere, da Dr. Parnassus 
møder sit livs kærlighed, bytter han udødeligheden 
for ungdom, dog på den betingelse, at Mr. Nick skal 
have hans datter den dag, hun fylder 16 år.

Applaus

Ponyo på klippen 
ved havet

ninja Assassin

over gaden, 
under vandet

ved verdens ende

the Imaginarium 
of dr. Parnassus

UdGIVELSE 
6. APRIL

UdGIVELSE
6. APRIL

UdGIVELSE 
13. APRIL

UdGIVELSE 
27. APRIL

UdGIVELSE 
27. APRIL

UdGIVELSE 
27. APRIL
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1.  soRte KugleR
2.  nÅdelØs HÆvn
3.  tHe HuRt locKeR
4.  ARtHuR og mAltAZARs HÆvn
5.  mIcHAel JAcKsons tHIs Is It
6.  oP
7.  cAmPIng
8.  funnY PeoPle
9.  sAW vI
10.  HARRY PotteR og HAlvBlodsPRInsen

se meRe PÅ BlocKBusteR.dK
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DGA10
Et AWArd SHoW 
dEr SPILLEr! 
det første seriøse bud på en dansk prisuddeling for spilbranchen 

løb for nylig af stablen i Lille VEGA i København. danish Game 

Awards 2010 (dGA10) var navnet, og blandt de 200 inviterede 

var diverse spiljournalister, kendte ansigter og ikke mindst 

repræsentanter fra alle kroge af spilbranchen.

I alt skulle der uddeles 12 priser, blandt 
andet Årets Actionspil, Årets Strat-
egispil, Årets Sportspil og ikke mindst 
den mest eftertragtede og prestige-
fulde af dem alle, nemlig Årets Spil. 
De nominerede til denne fi ne titel var 
Uncharted 2: Among Thieves, Assas-
sin’s Creed 2, Dragon Age: Origins 
og sidste års bedst sælgende spil, 
Modern Warfare 2. Det var da også 
sidstnævnte, der endte øverst på po-
diet og blev valgt som årets bedste spil.

Vinderne blev valgt af den danske be-
folkning, der i ugerne op til showet 
kunne stemme online på deres fa-
vorit. Der blev i alt registreret mere 
end 23.000 stemmer - et tal der indik-
erer, at interessen for DGA var enorm.

Eftersom showet var det første af sin 
slags på dansk jord, var forventningerne 
høje og stemningen anspændt. Det 
måtte helst ikke gå galt. Men alt dette 
lod dog ikke til at påvirke aftenens 
vært Johannes Langkilde, der i vanlig 
selvsikker stil indtog scenen klokken 20 

og skød showet i gang. Det hele blev 
streamet direkte via diverse websites, 
så danske spilentusiaster landet over 
kunne følge med hjemme fra stuerne.

Som det hører sig til, bød showet 
på flere overraskelser undervejs, 
så som spilfigurer der invaderede 
scenen, digtoplæsning og optræden 
fra Danmarks (måske verdens) mest 
nørdede band, Press Play On Tape, 
som diskede op med klassiske hits 
fra de gamle Cannon Fodder og 
Monkey Island-spil. Sidst og måske 
også mindst Bubber, der kom for 
sent og derfor løb på scenen, efter 
prisen han skulle have overrakt, 
Årets Spil, allerede var givet væk.

Alt i alt var showet en succes, og 
forhåbningen er, at DGA bliver en til-
bagevendende event, og at rammerne 
vil vokse i takt med, at interessen for 
showet gør det. Vi er på Pixel.tv i hvert 
fald mere end begejstrede over det 
nye tiltag og glæder os allerede nu til 
næste års DGA.

ÅRets vIndeRe

•  ÅRets sPIl
 Call of Duty: Modern Warfare 2

• ÅRets sPoRtssPIl
 FIFA 10

•  ÅRets RAcIngsPIl
 Need for Speed: SHIFT
 
• ÅRets PlAtfoRmsPIl
 New Super Mario Bros. Wii

• ÅRets stRAtegIsPIl
 Empire: Total War
 
• ÅRets socIAle sPIl
 Wii Sports Resort

• ÅBen KAtegoRI
 Dragon Age: Origins
 
• ÅRets ActIonsPIl
 Call of Duty: Modern Warfare 2

• KRItIKeRPRIsen
 Batman: Arkham Asylum

• ÅRets dAnsKe tAlent
 Press Play for 
 ‘Max & The Magic Marker’

• ÅRets dAnsKe sPIl
 Mini Ninjas, IO Interactive

Pixel.tv er 
danmarks første 
tv-station på
nettet kun om spil.

MtV-værtinde Anne Lindfjeld morer sig 
kosteligt med en Warcraft-spiller

Go’morgen danmark-spileksperter 

diskuterer, hvem der er bedst til 

at skihoppe i den virtuelle verden
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Da den tidligere cheerleader og nu mor til to, Leigh Anne Tuohy, 
beslutter sig for at tage den hjemløse teenager Michael Oher til 
sig, er det ikke kun hans liv, der forandres.

Sandra Bullock (kendt fra Agent Catwalk (2001) og The Pro-
posal (2009)) spiller hovedrollen som Leigh. Bullock modtog 
både en Oscar og en Golden Globe for sin præstation i fi lmen.

Ridley Scott instruerer sin version af det legendariske eventyr 
om Robin Hood med Russell Crowe (Gladiator, 2000) i titel-
rollen. Mesterbueskytten Robin og hans håndgange mænd 
stiller sig i spidsen for et oprør mod kongemagten i 1200-tal-
lets England efter Kong Richards død. 

Nottingham lider under den korrupte og despotiske sherif, der 
overbeskatter indbyggerne. For at redde byen samler Robin 
en gruppe mænd, som udser sig den forkælede overklasse 
som deres mål.

I Dear John er John Tyree (Channig Tatum, G.I. Joe: Rise of 
the Cobra, 2009) en professionel soldat i den amerikanske hærs 
specialstyrker. John er stationeret i Tyskland, men med opgaver i 
verdens aktuelle brændpunkter, konfl ikter og krige.
 
På orlov hjemme møder han tilfældigvis Savannah (Amanda 
Seyfried, Mamma Mia!, 2008), og de forelsker sig i hinanden. 
Terrorangrebene den 11. september 2001 kommer imidlertid 
imellem deres planer om en ny fremtid sammen.

En genindspilning af 1980er gyseren A Nightmare on Elm Street, 
hvor seriemorderen Freddy Krueger slår folk ihjel i deres drømme, 
hvilket resulterer i, at de også dør i virkeligheden. I denne nye ver-
sion spiller Jackie Earle Haley, kendt som Rorschach i Watch-
men (2009), Krueger med den bløde hat, den stribede sweatshirt, 
det brændte ansigt og handsken med knive. 

Den gamle serie begyndte i 1984 med Robert Englund som 
Krueger og gysermesteren Wes Craven som instruktør, og der 
er produceret otte fi lm i serien, hvis man tæller Freddy vs. Jason 
fra 2003 med.

genRe Drama

genRe Adventure/Action

genRe Romantik/Drama

genRe Gyser
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96.4%

the twilight saga: eclipse
PRemIeRe 30. JUNI  //  AntAl stemmeR 5270

93.9%

sex and the city 2
PRemIeRe 3. JUNI  //  AntAl stemmeR 1282 

90.8%

the expendables
PRemIeRe 19. AUGUSt  //  AntAl stemmeR 152
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Prince of Persia: Sands of Time er fi lmatiseringen af computer-
spilseventyret med Jake Gyllenhaal (Zodiac, 2006) som prinsen, 
der skal stoppe en ond hersker (Ben Kingsley, Shutter Island, 
2010), som truer verden med en altødelæggende sandstorm. Derfor 
slår han sig modvilligt sammen med prinsessen Tamina (Gemma 
Arterton, Quantum of Solace, 2009) for at stoppe den onde hersker.

Mike Newell instruerer, og han har bl.a. stået bag Fire bryllupper og 
en begravelse (1994) og Harry Potter og Flammernes Pokal (2005).

Nowhere Boy er et biografi sk drama om John Lennons barn-
dom. Vi følger den unge rebelske John i årene op til dan-
nelsen af The Beatles. John bor hos sin moster Mimi og onkel 
George, fordi hans mor forlod ham som lille. Da onklen dør, 
opnår John igen kontakt til sin mor, hvilket sætter en lavine af 
konfrontationer i gang. 

Nowhere Boy er instrueret af debutanten Sam Taylor Wood. 
Aaron Johnson (aktuel i april med Kick-Ass) spiller John Len-
non, og Kristin Scott Thomas (Den anden søster, 2008) spiller 
moster Mimi.

SoMMErENS MESt 
VENtEdE fILM
www.kino.dk
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e år man netop har gennemlevet et par uger næsten uden 
søvn ovenpå et par måneder med et højt stress niveau 
(og dertilhørende dårlig samvittighed på hjemmefronten), 
er det oplagt at spørge sig selv ‘hvorfor er der brug for 

fi lmfestivaler?’. Den kamp skal virkelig være værd at tage, når man år 
efter år udsætter sig selv og sine nærmeste for den - men det er den 
også! For det handler om meget mere end den private tilfredsstillelse 
ved at præsentere mange tusind danskere for oplevelser ud over det 
sædvanlige.

På PIX arbejder vi ad to spor. Den store fællesoplevelse i biografen 
og muligheden for at se noget man ikke ellers får chancen for. Udsty-
ret til hjemmebiografer bliver stadig mere avanceret og billigere, men 
selv det mest avancerede udstyr kan ikke matche oplevelsen af at 
se en fi lm i en fyldt sal. Den fælles fortabelse, forargelse, forelskelse 
eller frygt - den kan ikke matches alene hjemme i sofaen. Derfor stiger 
salget af billetter til fi lm i biografen, til koncerter og til fi lmfestivalerne. 
Det er fantastisk, og det forpligter. Vi udfordrer publikum med vores 
indhold, men vi skal værne om, at biografoplevelsen er i top.

Hvad gør så fi lmfestivalen anderledes? Der er jo masser af fi lm i bio-
graferne året rundt? Men de fi lm repræsenterer kun toppen af isbjer-
get, for der produceres 10 gange så mange fi lm rundt om i verden, end 
vi ser i de danske biografer. Det kan enhver få en idé om ved at slå et 
smut forbi en af de få specialbutikker, der stadig sælger fi lm, eller med 
et par klik på internettet. At det oftest er det kommercielle hensyn, der 
afgør, om en fi lm får dansk biografpremiere, det er bare en realitet, for 
distributørerne og biograferne skal jo leve af det. Men netop derfor har 
en stadig større mængde fi lm brug for alternative kanaler for at møde 
et publikum. For hvem kan fi nde frem til en fi lm, som ikke har medi-
ernes opmærksomhed pga. en biografpremiere, med mindre den har 
kendte skuespillere at sælge sig på? Det er en tendens, som kun vil 
blive forstærket, når alle fi lm bliver (lovligt) tilgængelige på internettet i 
ordentlig kvalitet. Alle vil kunne vælge alt, men hvordan skal man fi nde 
det, man gerne vil se? At have 32 kanaler har jo ikke gjort det nem-
mere at fi nde godt tv, og det faktum at der er frit valg på alle hylder 
med fi lm, gør det ikke nemmere at vælge mellem dem. Derfor vil fi lm-
festivalens rolle som kurator blive stadigt vigtigere, for det vi gør, er jo 
netop at hjælpe med udvælgelsen. Vi ser et par 1000 fi lm igennem og 
udvælger 180 hvert år. At se 1000 fi lm igennem er hårdt arbejde - men 
belønningen er også derefter. For når man efter at have set ni kedelige, 
middelmådige, prætentiøse eller bare amatøristiske fi lm igennem, og 
pludselig støder på et lille mesterværk fra den anden side af kloden, 
så viser det sig, at kampen alligevel er værd at tage. Og det er dette 
lille mesterværk, publikum med sikkerhed kan fi nde på en fi lmfestival.

n

JACOB NEIIENDAM 

HvoRfoR eR 
deR BRug foR 
fIlmfestIvAleR?

cPH PIX

mÅnedens 
KlummesKRIBent

Jacob neiiendam er filmkritiker og 
skribent, der siden 1999 har været 
tilknyttet det internationale film-
brancheblad screen international 
som nordisk korrespondent. For 
andet år i træk er han festivalchef for 
filmfestivalen CPH PiX, der løber af 
stablen den 15.-25. april.  
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