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Det trettende kino.dk-magasin fejrer, at Robin Hood er tilbage i form af Russell Crowe ved 
at kigge på fænomenet fra Sherwood-skoven. Samtidig bringer vi 10 anbefalinger af computer-
spilsfi lmatiseringer i anledning af Prince of Persia: The Sands of Time. 
Eventyret fortsætter med et fokus på 3D i form af et interview med DreamWorks’ direktør og 
en reportage om den kommende animationsfi lm Grusomme Mig. 

I en anderledes og mere musikalsk tone bringer vi et interview med Aaron Johnson, der 
portrætterer John Lennon i Nowhere Boy, og sidst kan du se frem til en præsentation af 
alle sommerens familiefi lm samt en klumme af DR2 Premieres to nye faste værter – og 
naturligvis meget mere!

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

Daniel Bentien

At spille en FilM

Søren Søndergaard

sAGnFiGurer oG litterÆre Helte

drØMMen er, at Lars von Trier en dag fi lmatiserer Kongens fald  

Filmiske gaming-oplevelser som Heavy Rain og Alan Wake har 
fået Daniel til at bruge sin fl adskærm til andet end fi lm pga. 
spillenes fotorealistiske grafi k og fi lmiske genreindhold. Faktisk 
har et fi lmisk spil ikke gjort samme indtryk siden Max Payne, der 
med sin bullet time, ifølge Daniel, står for det bedste fi lmiske 
øjeblik i et spil nogensinde.

Når populære sagnfi gurer og litterære helte fi lmatiseres er 
Søren opmærksom. Han har en svaghed for denne genre, og er 
derfor spændt på Ridley Scotts version af Robin Hood, samt på 
om Terry Gilliam nogensinde får lavet sin Don Quixote. Desuden 
håber Søren, at Hollywood snart tager sig sammen og laver en 
hårdkogt, actionfyldt fi lmatisering af Tarzan. 
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cover Robin Hood 
Foto United International Pictures

Stine Teglgaard

MAsKulin FilMsMAG

blev For nyliGt iMponeret over 
den maskuline militærverden i Green Zone

bedste spilAGtiGe ØJebliK pÅ FilM
Kampscenen med hammer i den sydkoreanske Oldboy

Stine har netop indset, at der faktisk er grænser for, hvor maskulin 
hendes fi lmsmag egentlig er. For selvom action, gys, westerns og 
andre hårdkogte genrer ofte er på fi lmtapetet, og på trods af, at hun 
ser frem til superheltefi lm og frydes over velkomponerede action-
sekvenser, er hun fuldstændig tabt bag en vogn, når det kommer til 
computerspilsfi lmatiseringer. Om det skyldes en feminin modvilje, 
eller det faktum, at Tetris stadig er hendes favoritspil, vides ikke.

Søren Søndergaard

sAGnFiGurer oG litterÆre Helte
Robin Hood Robin Hood Robin Hood 
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NEMMERE 
billetbestillinG
På kino.dk fortsætter vi med at implementere det nye billetsalgssystem, hvor 
man fx kan konvertere bestilte billetter til købte billetter og dermed undgå 
biografernes afhentningsfrist. De fl este biografer er nu overgået til den nye 
platform, og projektet forventes færdigt i slutningen af maj.

SIdSte MÅnedS MeSt
lÆste nyHeder

SIdSte MÅnedS MeSt 
populÆre sØGeord
• eclipse

• sex and the City

• remember me

• the last song

• gavekort

• Clash of the titans

• sex and the City 2

• avatar

• dear john

• twilight
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MÅNEDENS 
BRUGERANMELDELSE 

SÅDAN TRÆNER 
DU DIN DRAGE 
Super super fed fi lm!

Er lige kommet hjem efter at have set fi lmen, godt nok med 
dansk tale men i 3D. Den var virkelig god, det var meget 
få steder, jeg overhovedet havde noget at bemærke ved 
animationerne. De var i hvert fald 99 % fejlfri. 3D-effek-
terne var perfekte, det er min oplevelse at 3D fungerer 
meget bedre i animationsfi lm end fx Avatar! Historien var 
ret kliché, og en anelse forudsigelig men på ingen måde 
kedelig eller ligegyldig. Der er stadig mange overraskelser 
i vente.. ;)

Brugeren Jasmin får 2 fribilletter 
for denne fi ne anmeldelse

invitér dine venner 

med i biografen via vores 

Facebook-applikationinvitér dine venner 
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NYHeder
& gOssiP

FilM
 bu

zz

VIdSte du..? Kino.dK buzzer

… at Oscar- og De Gyldne Palmer-vinderen bille August 
skal instruere Tanne - fi lmen om Karen blixens unge år fra 
fødsel og frem til, hun som 28-årig i Napoli stiger ombord 
på båden til Afrika. 

… at den danske instruktør lone scherfi g skal instruere 
Mob Girl, den autentiske historie om arlyne Brickman, 
der var med til at vælte gangstermiljøet indefra.

… at Indiana Jones snart møder James 
Bond, når Harrison ford og daniel Craig 
spiller sammen i science fi ction-fi lmen 
Cowboys and Aliens, der blander det 
gamle vesten med den ydre galakse.

… at lars von trier igen skal 
instruere Charlotte gainsbourg, 
da hun har overtaget Penélope 
Cruz’ rolle i katastrofefi lmen 
Melancholia. … at rachel Weisz, der vandt en 

Oscar for The Constant Gardener, 
måske skal spille Jackie Kennedy i 

fi lmen Jackie.

… at robert Pattinson fra Twilight-sagaen skal 
medvirke i Unbound Captives, en western med 

Hugh jackman og rachel Weisz.
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… at både Neve Campbell, Courteney 
Cox og david arquette vender tilbage 
for at spille deres gamle roller i den 
kommende Scream 4. 

… at seth macfarlane, manden 
bag Family Guy og American 

Dad, skal lave en spillefi lm om 
en mand og hans teddybjørn.  

… at, når Olsen Banden 
genopstår som animationsfi lmen 
Olsen Banden på de bonede 
gulve, bliver denne den første 
danske fi lm nogensinde i 3D.

Da mesterinstruktøren stanley kubrick døde i 1999, fandt hans 
pårørende et par projekter, som instruktøren var begyndt at ud-
vikle manuskripter til. Et af disse var Lunatic at Large, en mørk 
fortælling om en løssluppen øksemorder skrevet af pulp-forfatteren 
Jim Thompson. Nu bekræftes det, at fi lmen bliver en realitet, og at 
scarlett johansson og sam rockwell er på rollelisten. 

Skuespilleren dennis Hopper er desværre døden nær 
af kræft. For nylig modtog den 73-årige Hopper sin egen 

stjerne på Walk of Fame, og mødte op som en afkræftet 
spøgelsesversion af sig selv. Hopper startede allerede karri-

eren i James Dean-fi lmen Rebel Without a Cause i 1955, blev en 
legende i 60er-fi lmen Easy Rider og blev senere en karakterskue-
spiller med speciale i psykopatroller som set i Blue Velvet (1986) og 
Speed (1994). 

Kubricks skjulte galning

dennis Hopper 
døden nær

… at Chris evans fra 
Fantastic Four skal spille 
superhelten Kaptajn Amerika 
i den kommende The First 
Avenger: Captain America.
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FilM buzz

Månedens 

Hold ØJe
Med...

GeMMA 
Arterton 
der er ingen vej uden om denne unge, britiske dame. da gemma arterton var kun 21, slog hun 1.500 andre håbefulde skuespillere 
og fi k rollen som Bond-baben strawberry fields i Quantum of Solace (2008). siden da er karrieren kun gået én vej – op! i sidste 
måned kunne gemma ses i actioneventyret Clash of the Titans, og i denne måned er hun aktuel som prinsessen i Prince of Persia: 
The Sands of Time. Hun har især spillet overfor maskuline mænd som daniel Craig, sam Worthington og jake gyllenhaal, hvilket 
stemmer godt overens med hendes meget feminine ydre og formede kurver. dog har gemma udtalt, at hendes kurver ofte er et 
problem, da det i Hollywood er normen at presse unge kvinder til at træne, og skuespillerinden selv har fået det gode råd: ”lad 
være med at tænke så meget på skuespillet, du skal bare træne din arme noget mere”. gemma kan i fremtiden ses som klum-
meskribenten tamara drewe i fi lmatiseringen af en tegneseriestribe fra the guardian.
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FilM buzz

oscAr elsKer 
virKeliGe 
MennesKer 
i anledning af at sandra Bullock i år vandt en Oscar for sit 
portræt af den virkelige leigh anne tuohy, præsenterer vi 
andre Oscarvindende portrætter:

robert de niro
• Jake La Motta
• Raging Bull (1980)

susan sarandon
• Sister Helen Prejean
• Dead Man Walking (1995)

Adrien brody
• Wladyslaw Szpilman 
• Pianisten (2002)

charlize theron
• Aileen Wuornos
• Monster (2003)

ben Kingsley
• Mohandas K. Gandhi
• Gandhi (1982)

Judi dench
• Dronning Elizabeth
• Shakespeare in Love (1998)

Jamie Foxx
• Ray Charles
• Ray (2004)

cate blanchett
• Katharine Hepburn
• The Aviator (2004)

daniel day-lewis 
• Christy Brown
• Min venstre fod (1989)

Hillary swank
• Brandon Teena
• Boys Don’t Cry (1999)

philip seymour Hoffman
• Truman Capote
• Capote (2005)

reese Witherspoon
• June Carter
• Walk the Line (2005)

Jeremy irons
• Claus von Bülow
• Frikendt…? (1990)

nicole Kidman
• Virginia Woolf
• The Hours (2002)

Forest Whitaker
• Idi Amin
• The Last King of 
 Scotland (2006)

Geoffrey rush
• David Helfgott
• Shine (1996)

Helen Mirren
• Dronning Elizabeth II
• The Queen (2006)

sean penn
• Harvey Milk
• Milk (2008)

 (2002)

• Dronning Elizabeth II
 (2006)
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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

tHe blind side DRAMA s.19
tHe Joneses KOMEDIE s.19
libAnon KRIGSFILM s.20
deAr JoHn  ROMANTIK/DRAMA s.20

tHe lAst sonG  DRAMA/ROMANTIK s.21

sÉrApHine DRAMA s.21
robin Hood  ACTION/ADVENTURE s.22

sMÅ MirAKler oG store DRAMA s.22
FAustAs perler  DRAMA s.25
HArry broWn  THRILLER s.26
Alle Andre  DRAMA/ROMANTIK s.26
prince oF persiA: tHe sAnds oF tiMe  ACTION/ADVENTURE s.28

FAntAstic Mr. Fox  ANIMATION/ADVENTURE s.30
brooKlyn’s Finest  ACTION/KRIMI s.32
noWHere boy  DRAMA s.33

5/2010 MAJ

6/5

12/5
13/5

20/5

27/5
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oriGinAl titel 

The Blind Side

instruKtion
John Lee Hancock

sKuespillere
Sandra Bullock
Quinton Aaron
Tim McGraw
Kathy Bates

lAnd
USA

produKtionsÅr
2009

spilletid
129 min.

oriGinAl titel 

The Joneses

instruKtion
Derrick Borte

sKuespillere
David Duchovny
Demi Moore
Amber Heard
Ben Hollingsworth

lAnd
USA

produKtionsÅr
2009

spilletid
96 min.

Premiere

6/5
Premiere

6/5
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Sandra Bullocks 
Oscarvindende præstation

Smuk og smart 
familie

Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) er mor til to i et konservativt, 
velhavende kvarter i den amerikanske stat Texas. Da hun møder den 
hjemløse teenager Michael Oher (Quinton Aaron), beslutter hun sig 
for at tage ham til sig. Michael, som bliver kaldt Big Mike på grund af 
sin imponerende fysik, ved ikke, hvem hans far er, og hans mor er en 
narkoman, der ikke kan tage sig af ham. Det viser sig snart, at han har 
et talent for amerikansk fodbold, men for at komme helt til tops skal 
han også klare sig godt i skolen - og han kan hverken læse eller regne.

Sandra Bullock vandt både en Oscar og en Golden Globe for sin rolle 
i denne succesrige fi lm baseret på en sand historie om NBA-spilleren 
Michael Oher og hans problematiske ungdom. The Blind Side var en 
uventet succes med et budget på kun 29 millioner dollars, men en 
indspilning i USA på over 255 millioner dollars. Instruktør John Lee 
Hancock har tidligere lavet The Rookie (2002) med Dennis Quaid i 
hovedrollen.

Det perfekte par Steve (David Duchovny) og Kate Jones (Demi Moore) 
og deres smukke teenagebørn Jenn (Amber Heard) og Mick (Ben Hol-
lingsworth) er ofre for misundelse i hele det smarte forstadsnabolag 
fyldt med amerikanere fra den øvre middelklasse. Kate er den ultima-
tive trendsætter: smuk, sexet og altid klædt i det dyreste designertøj. 
Steve er en beundret forretningsmand, der har det hele, og Jenn og 
Mick følger i deres forældres spor ved at være først på moden med tøj 
og gadgets. Men mens naboerne forsøger at følge med på beatet, er 
ingen parate til at høre sandheden bag familien Jones’ succes.

The Joneses er en social kommentar til vores forbrugersamfund. 
Stjernerne David Duchovny (fra tv-serierne Strengt fortroligt og Cali-
fornication) og Demi Moore (Charlies Angles: Full Throttle, 2003) fører 
an i denne satiriske komedie. Amber Heard spillede med i komedien 
Pineapple Express i 2008, mens det er Ben Hollingsworths første 
store fi lmrolle. The Joneses er Derrick Bortes debut som instruktør.

237
stemmer

87%

tHe blind side tHe Joneses

drama kOmedie
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62
stemmer

383
stemmer

83.6% 89.4%

oriGinAl titel 

Lebanon

instruKtion
Samuel Maoz

MedvirKende
Reymond Amsalem
Ashraf Barhom
Oshri Cohen
Yoav Donat

lAnd
Israel/Tyskland/Frankrig

produKtionsÅr
2009

spilletid
90 min.

oriGinAl titel 

Dear John

instruKtion
Lasse Hallström

MedvirKende
Channing Tatum
Amanda Seyfried
Richard Jenkins
Henry Thomas

lAnd
USA

produKtionsÅr
2010

spilletid
105 min.

Premiere

6/5
Premiere

6/5
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Klaustrofobisk israelsk 
krigsdrama

Den svære 
kærlighed

Juni, 1982. Den første Libanon-krig. En enlig kampvogn og dens sol-
dater sendes af sted for at holde en fjendtlig by i skak. En ganske 
simpel mission, som ender i et mareridt. De fi re soldater i kampvognen 
er pludselig fanget i en voldsom situation, de ikke kan komme ud af. 
Drevet af frygt og det grundlæggende overlevelsesinstinkt forsøger de 
at fi nde en mulig vej ud af krigens kaos.

Libanon er blevet belønnet på en række festivaler - ikke mindst med 
Guldløven på fi lmfestivalen i Venedig og sammenlignes af mange med 
stemningen i den tyske klassiker U-båden (1981). I Israel vandt fi lmen 
fi re Awards of the Israeli Film Academy. Instruktør Samuel Maoz er 
uddannet fi lmfotograf på Academy of Art Beit Tzvi og har arbejdet 
på forskellige tv-produktioner samt tv-fi lmen Total Eclipse fra 2000. 
På rollelisten ses bl.a. Reymond Amsalem fra Afsløringen (2007) og 
Ashraf Barhom fra Clash of the Titans fra i år, og som tidligere har 
medvirket i The Kingdom fra 2007.

John Tyree (Channing Tatum) er en ung, fl ot fyr. Han er professionel elite-
soldat stationeret i Tyskland, men med opgaver i verdens aktuelle brænd-
punkter, konfl ikter og krige. På en orlov hjemme i USA, South Carolina, 
møder han tilfældigvis Savannah (Amanda Seyfried), og de forelsker sig i 
hinanden. Han lover ikke at forny sin kontrakt med militæret, og John og 
Savannah holder intens kontakt med breve til hinanden. De kan begge se 
frem til både en ende på adskillelsen og en ny fremtid sammen. Terror-
angrebene på World Trade Center den 11. september 2001 gør, at alle æn-
drer deres planer. John føler, han bør blive i militæret, og Savannah bliver 
hjemme, hvor der er andre, som har brug for hende, og som hun holder af.

Dear John er et romantisk drama instrueret af Lasse Hallström efter 
en bestsellerroman af Nicolas Sparks. De to unge Hollywood-stjerner 
har begge solide fi lm i bagagen: maskuline Channing Tatum spillede 
hovedrollen som Duke i actionfi lmen G.I. Joe: Rise of the Cobra fra sidste 
år, og søde Amanda Seyfrield slog igennem i musicalen Mamma Mia! 
fra 2008.

libAnon deAr JoHn

krigsfilm rOmaNtik

drama
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oriGinAl titel 

The Last Song

instruKtion
Julie Anne Robinson

sKuespillere
Miley Cyrus
Greg Kinnear
Kelly Preston
Liam Hemsworth

lAnd
USA

produKtionsÅr
2010

spilletid
107 min.

oriGinAl titel 

Séraphine

instruKtion
Martin Provost

sKuespillere
Yolande Moreau
Ulrich Tukur
Anne Bennent
Nico Rogner

lAnd
Frankrig/Belgien/Tyskland

produKtionsÅr
20108

spilletid
125 min.

Premiere

12/5
Premiere

13/5
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Miley Cyrus 
i romantisk drama

Prisvindende fransk
kunstnerportræt

Historien foregår i en lille sydstats badeby, hvor den fraskilte far 
Steve Miller (Greg Kinnear) får mulighed for at få sin søn og rebelske 
datter Ronnie (Miley Cyrus) som sommergæster. Han forsøger med 
alle midler at få Ronnie til at glemme New York i et par uger, men 
det er lettere sagt end gjort… I løbet af sommeren ændres omstæn-
dighederne imidlertid dramatisk for dem alle. 

The Last Song er en romantisk og følelsesladet historie om fami-
liesammenhold imod alle odds, venskab, hemmeligheder samt spi-
rende kærlighed og tilgivelse. Hovedrollen spilles af Miley Cyrus, der 
er bedre kendt som Hannah Montana i Disneys populære franchise, 
mens Greg Kinnear har gjort sig bemærket i fi lm som Little Miss Sun-
shine (2006) og Green Zone (2010). Filmen er instrueret af Julie Anne 
Robinson efter manuskript af Nicholas Sparks og Jeff Van Wie og 
baseret på Nicholas Sparks’ (A Walk to Remember, The Notebook) 
seneste bestsellerroman.

Husholdersken Séraphines (Yolande Moreau) dagligdag går med 
rengøring, madlavning og andre huslige pligter, men i fritiden dyrker 
hun sin store passion, naturen. Med primitive redskaber og materi-
aler maler den spirende kunstner blomsterarrangementer ulig no-
get, der før er set. Men omverdenen betragter malerierne som grove 
og uanselige - noget af en vittighed. Séraphines liv tager imidlertid 
en fantastisk drejning, da hun bliver opdaget af den fremtrædende 
kunstkritiker og -samler William Uhde (Ulrich Tukur) og opnår stor 
anerkendelse. Men trods succesen venter en dyster fremtid præget 
af et voksende vanvid og følelsesmæssig isolation.

Den franske, autentiske fi lm Séraphine vandt syv priser ved sid-
ste års César Awards, herunder priserne for Bedste fi lm, Bedste 
manuskript og Bedste skuespillerinde. For sin rolle som Séraphine 
er Yolande Moreau desuden blevet honoreret med priser af blandt 
andre Los Angeles Film Critics Association Awards og National So-
ciety of Film Critics Awards i USA.
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I starten af det 13. århundreds England tager Robin Hood (Russell Crowe) og 
hans håndgange mænd kampen op mod korruptionen i Nottingham og står i spid-
sen for et oprør mod kongemagten. Historien om mesterbueskytten Robin begyn-
der, da han går i Kong Richards (Danny Huston) tjeneste i krigen mod Frankrig. Efter 
Richards død rejser Robin til Nottingham, som lider under den korrupte og despo-
tiske sherif, der overbeskatter byen. Robin forelsker sig i den slagfærdige enke Lady 
Marion (Cate Blanchett), men hun er usikker på, hvilke hensigter korsfaren fra de 
dybe skove har. For at redde byen samler Robin en gruppe mænd, som udser sig 
den forkælede overklasse som deres mål.

Robin Hood er baseret på den klassiske fortælling om legenden fra Sherwood-
skoven. Titelkarakteren spilles af Russell Crowe, der atter arbejder sammen med 
instruktøren Ridley Scott. Deres samarbejde bar for alvor frugt i 2000 med Gladi-
ator, som modtog fem Oscars, blandt andet én for Bedste Mandlige hovedrolle til 
Crowe. På rollelisten ses også Mark Strong (Sherlock Holmes, 2009), William Hurt 
(The Incredible Hulk, 2008) og Max von Sydow (Shutter Island, 2010).

oriGinAl titel 

Robin Hood

instruKtØr
Ridley Scott

sKuespillere
Russell Crowe
Cate Blanchett
Mark Strong
Matthew Macfadyen
Max von Sydow
William Hurt

lAnd
USA/Storbritannien

produKtionsÅr
2010

spilletid
148 min.

Den fredløse vender tilbage Premiere

13/5

FOTO © United International Pictures
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Artikel:Historien bAG robin Hood 
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oriGinAl titel 

Små mirakel och stora

instruKtion
Jon Lindström

sKuespillere
Peter Haber
Amanda Renberg
Per Mattsson
Antti Reini

lAnd
Sverige/Finland

produKtionsÅr
2006

spilletid
97 min.

oriGinAl titel 

La teta asustada

instruKtion
Claudia Llosa

sKuespillere
Magaly Solier
Susi Sánchez
Efraín Solís
Bárbara Lazón

lAnd
Spanien / Peru

produKtionsÅr
2009

spilletid
100 min.

Premiere
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Absurd komik 
og social bevidsthed

Oscarnomineret 
peruviansk drama

Den svenske fi lm Små mirakler og store fortæller historien om Per 
(Peter Haber), som er nået bunden i sit liv og nægter at tage imod 
sociale ydelser fra det svenske velfærdssystem. I stedet vælger han 
at blive hjemløs. Han bor nu uden personnummer og sygesikring og 
lever af at samle dåser. En dag fi nder han en halv million kroner, 
som giver ham en chance mere for at opsøge sin fortid og komme 
overens med de mennesker, han følte, han skuffede for 30 år siden.

Små mirakler og store er en fi lm om at fi nde tilbage på sporet i et 
liv fyldt med fristelser og ambivalens. Men den handler også om 
venskab og er fyldt med absurd humor. Hovedrollen spilles af Pe-
ter Haber, der er kendt herhjemme som Martin Vanger i Mænd der 
hader kvinder fra sidste år og i særdeles som Kommissær Beck fra 
tv. Amanda Renberg spiller Pers veninde Sara, og hende kunne vi 
opleve i Ketchup-effekten fra 2004.

Fausta (Magaly Solier) har arvet ’den bitre mælk’, en sygdom som 
overføres via modermælken af kvinder, som er blevet voldtaget eller 
mishandlet under borgerkrigen i Peru. Moderens pludselige død 
tvinger Fausta til at konfrontere sin frygt og den hemmelighed, som 
er gemt inden i hende. 

Faustas perler er en sjælden fi lm fra Peru og historien om en rejse 
fra frygt til frihed. Filmen var nomineret til en Oscar ved uddelingen i 
år, men tabte til den argentinske Øjnenes hemmelighed. Til gengæld 
vandt fi lmen den prestigefyldte Guldbjørn ved Berlins Filmfestival 
sidste år, og har tilmed modtaget hæder i Mexico. Filmens 32-årige 
instruktør Claudia Llosa er selv født i Peru og stod bag den aner-
kendte Madeinusa i 2006, der ligesom Faustas perler havde Magaly 
Solier i hovedrollen.

sMÅ MirAKler oG store FAustAs perler

drama drama



26 kino.dk     Maj 201026

51
stemmer

81%

oriGinAl titel 

Harry Brown

instruKtion
Daniel Barber

MedvirKende
Michael Caine
David Bradley
Emily Mortimer
Iain Glen 

lAnd
Storbritannien

produKtionsÅr
2009

spilletid
97 min.

oriGinAl titel 

Alle Anderen

instruKtion
Maren Ade

MedvirKende
Birgit Minichmayr
Lars Erdinger
Hans-Jochen Wagner
Nicole Marischka

lAnd
Tyskland

produKtionsÅr
2009

spilletid
119 min.

Premiere
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Brutale 
Michael Caine

Scener fra et 
prøvet parforhold

Enkemanden Harry Brown (Michael Caine) er pensionist og forhen-
værende offi cer. Sammen med sin bedste ven Leonard (David Bradley) 
hygger han sig på den lokale pub. Stille og roligt. Som gamle mænd 
gør. Men da Leonard bliver brutalt myrdet af en gruppe utilpassede 
unge, der terroriserer kvarteret, har Harry ikke tålmodighed til at vente 
på, at politiet tager affære.Han går i gang med selv at rydde op blandt 
forbryderne. Grundigt og blodigt.

Instruktøren Daniel Barber debuterer som spillefi lminstruktør med 
Harry Brown. Titelrollen spilles af Sir Michael Caine, der modtog 
Oscars for henholdsvis Hannah og hendes søstre (1986) og Æble-
mostreglementet (1999), men er også kendt for sin rolle som Bruce 
Waynes butler Alfred i Christopher Nolans to Batman-fi lm, Batman 
Begins (2005) og The Dark Knight (2008).

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.

I det romantiske, tyske drama Alle andre lader instruktør Maren Ade 
(som også står for manuskriptet og produktionen af fi lmen) parret som 
umage enhed være hovedpersonen, så man på én gang føler med og 
tvinges til at distancere sig fra parret, der vækker alt for megen gen-
kendelighed. Alle andre var i hovedkonkurrencen på årets Berlinale og 
vandt juryens Sølvbjørn. Filmen har Birgit Minichmayr i hovedrollen. 
Hende kunne vi herhjemme opleve i en lille rolle i Perfume: The Story 
of a Murderer (2006). 

HArry broWn Alle Andre

tHriller drama

rOmaNtik
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oriGinAl titel 

Prince of Persia: 
The Sands of Time

instruKtØr
Mike Newell

sKuespillere
Jake Gyllenhaal
Gemma Arterton
Ben Kingsley
Alfred Molina

lAnd
USA

produKtionsÅr
2010

spilletid
116 min.

Magi i det antikke Persien Premiere

20/5

FOTO © Disney
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Holdet bag Pirates of the Caribbean-trilogien præsenterer Prince of Persia: The 
Sands of Time, et actioneventyr fra det legendariske Persien. Den unge, uregerlige 
prins Dastan (Jake Gyllenhaal) tvinges modvilligt til at hjælpe den mystiske prinsesse 
Tamina (Gemma Arterton), og sammen kaster de sig ud i kampen mod mørkets 
kræfter for at beskytte en urgammel daggert, der kan udløse The Sands of Time - 
en gave fra guderne, der kan kontrollere tiden og dermed give sin ejer ubegrænset 
verdensherredømme. 

Prince of Persia: The Sands of Time er instrueret af Mike Newell (Harry Potter og 
Flammernes Pokal, 2005), og blandt skuespillerne ses Sir Ben Kingsley (Shutter Is-
land, 2010) og Alfred Molina (An Education, 2009) efter manuskript af Doug Miro og 
Carlo Bernard. Filmen er baseret på en uhyre populær compusterspilserie, der så 
dagens lys for første gang i 1989.

prince oF persiA: 
tHe sAnds oF tiMe
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Mr. Fox er tidligere mestertyv. Han lever et idyllisk liv sammen med sin kone og 
deres søn Ash og nevøen Kristofferson. Men efter 12 år i fred og fordragelighed bliver 
det lovlydige liv for meget for Mr. Fox’ dyriske instinkter. Han ryger tilbage til sine 
gamle vaner som en snu hønsetyv, og herved sætter han ikke kun sin egen elskede 
familie i fare, men også alle de andre dyr i deres lille samfund. 

Wes Anderson (The Royal Tenenbaums, 2001) står bag denne Oscarnominerede ani-
mationsfi lm, der er skabt via de klassiske stop-motion-teknikker. Filmen er baseret 
på Roald Dahls klassiske børnebogs-historie om den charmerende og fantastiske Mr. 
Fox. George Clooney (Up in the Air, 2009) indtaler stemmen som Mr. Fox og Meryl 
Streep (Mamma Mia!, 2008) som hans kone Mrs. Fox. Desuden er der på rollelisten en 
del Wes Anderson-gengangere, idet både Jason Schwartzman, Bill Murray og Owen 
Wilson også har indtalt stemmer.

oriGinAl titel 

Fantastic Mr. Fox

instruKtion
Wes Anderson

steMMer
George Clooney
Meryl Streep
Bill Murray
Owen Wilson

lAnd
USA

produKtionsÅr
2009

spilletid
87 min.

FAntAstic Mr. Fox
Ræven George Clooney Premiere

27/5

FOTO © Fox
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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
VIND EN noKiA 6700 clAssic
OG BILLETTER TIL ROBIN HOOD

i forbindelse med premieren på Robin Hood den 13. maj 
udlodder vi en lækker noKiA 6700 clAssic, 

og du vælger selv farven - 18-karat guld, chrome, bronze eller pink. 
oven i hatten udloddes der 5x2 biografbilletter til Robin Hood! 

For at deltage i konkurrencen skal du besvare følgende spørgsmål:

Hvor mange gange har ridley scott instrueret 
russell crowe inkl. Robin Hood? 

A 1 gang     b 3 gange    c 5 gange

send en sms til 1225 med et af følgende svar 

kino A, kino b eller kino c

Svaret skal være modtaget senest den 15. maj 2010

VIND BILLETTER TIL 
tHe blind side
INKL. SLIKPOSER 

FRA truly
i forbindelse med premieren på The Blind Side den 6. maj 

udlodder vi 5 x 2 fribilletter og to slikposer fra truly. 
svar rigtigt på følgende spørgsmål for at deltage.

Hvem vandt en oscar for sin rolle i The Blind Side?
1 kim Basinger      2 sharon stone    3 sandra Bullock

send en sms til 1225 med et af følgende svar 

kino 1, kino 2 eller kino 3

Svaret skal være modtaget senest den 15. maj 2010



32 kino.dk     Maj 2010

aCtiON

krimi

Den udbrændte betjent Eddie Dugan (Richard Gere) er en uge fra pensionen, og 
han glæder sig til at kunne bruge tiden til at fi ske i Connecticut. Narkobetjenten Sal 
Procida (Ethan Hawke) har gjort op med sig selv, at han vil gøre alt for at sikre sin kone 
og sine børn et bedre liv. Og Clarence ”Tango” Butler (Don Cheadle) har været under-
cover så længe, at han er begyndt at tvivle på, om hans loyalitet er hos kollegaerne 
eller vennen fra fængselet Caz (Wesley Snipes), en af Brooklyns mest notoriske nar-
kohandlere. Det personlige og arbejdsmæssige pres er enormt, og de tre mænd må 
hver dag stå til ansvar for deres handlinger i et af verdens mest vanskelige job.

Den stjernespækkede Brooklyn’s Finest er en actionfyldt kriminalfi lm af instruktøren 
bag den Oscarbelønnede Training Day (2001), hvor Ethan Hawke også spillede politi-
betjent. Denne gang står han over for et trekløver af stærke navne: Richard Gere (Pri-
mal Fear, 1996), Don Cheadle (Oceans-fi lmene) og Wesley Snipes (Blade-trilogien).

oriGinAl titel 

Brooklyn’s Finest

instruKtion
Antoine Fuqua

MedvirKende
Richard Gere
Ethan Hawke
Don Cheadle
Wesley Snipes

lAnd
USA

produKtionsÅr
2009

spilletid
132 min.

brooKlyn’s Finest
Hårde newyorkerbetjente Premiere

27/5

FOTO © United International Pictures
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John Lennon (Aaron Johnson) er en både smart, videbegærlig og skarp teenager, 
der vokser op i halvtredsernes krigsmærkede Liverpool. To ekstraordinære kvinder 
kæmper om hans gunst; Mimi (Kristin Scott Thomas), hans enestående tante, der 
tager sig af ham, fra han er fem år gammel og Julia (Anne-Marie Duff), hans biolo-
giske mor, der efterlader ham i Mimis varetægt. Mens han forsøger at fi nde frem 
til sin egen identitet, søger den unge John tilfl ugt i kunsten og den nye musik, der 
fl yder ind fra USA. Hans spirende og fl agrende genialitet fi nder en ligesindet for-
bundsfælle i den unge Paul McCartney (Thomas Sangster). Men præcis som Johns 
nye liv skal til at begynde, leder sandheden om hans fortid til en tragedie, der kom-
mer til at følge ham gennem resten af livet.

Sam Taylor Woods debutfi lm Nowhere Boy fortæller om The Beatles-legenden John 
Lennons meget betydelige teenageår op til mødet med de kreative fæller, Paul Mc-
Cartney og George Harrison og senere Ringo Starr. Aaron Johnson, der spiller Len-
non, er i gang med en kometkarriere, for det var også ham, der spillede hovedrollen 
i superheltekomedien Kick-Ass tidligere på året.

oriGinAl titel 

Nowhere Boy

instruKtØr
Sam Taylor Wood

sKuespillere
Aaron Johnson
Kristin Scott Thomas
Anne-Marie Duff
Thomas Sangster

lAnd
Storbritannien

produKtionsÅr
2009

spilletid
97 min.

John Lennons unge år Premiere

27/5

FOTO © Nordisk Film
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instruktøren ridley scott og 
skuespilleren russell crowe er blevet et af 

Hollywoods faste og mest succesfulde part-
nerskaber med fi lmene Gladiator (2000), 
A Good Year (2006), American Gangster 

(2007) og senest Body of Lies (2008). nu kom-
mer deres femte samarbejde, Robin Hood. 

feature 

russell, 
ridley 

& robin

robin 
Hood

Crowe var hyret til at spille 
Robin Hood, før Scott overho-
vedet havde hørt om projektet. 
Faktisk lod fi lmens producent 
Crowe selv vælge sin instruktør. 
Der var dermed ingen tvivl - det 
skulle selvfølgelig være Ridley 
Scott: “Han passer til mig. Jeg 
kan bedst lide det, når jeg afs-
lutter dagen med en følelse af, 
at jeg har arbejdet og samtidig 
gjort en mands arbejde. Ridley 
foretrækker det samme, og vi 
diskuterer hele tiden, vi arbejder 
hele tiden,” fortæller Crowe om 
samarbejdet. 

Scott selv forklarer, hvordan det 
straks gav god mening for de to 
at lave ikke bare endnu en fi lm 
sammen, men en Robin Hood-
fi lm: ”Russell spurgte mig: ’Har 
du lyst til at lave Robin Hood?’ Og 
måske er det en mandeting, men 
jeg spidsede prompte ører, og ud-
brød: ’Det er en skide god idé!’” 

en genopfi ndelse af legenden
Australske Crowe kan fra sin 
barndom huske, hvordan da-
tidens fi lm og tv-versioner af 
legenden mindede om hinanden: 
”Alle falder i den samme fælde. 
De tror, at hvis man laver Robin 
Hood, skal det være på én be-
stemt måde, men man kan tage 
tidsperioden og fortællingens 
kerneværdi og derfra vælge en 
helt ny tilgang,” udtaler Crowe 
om den nye fi lm, som, ifølge 
Scott, ”genopfi nder” myten på 
realistisk vis.  

Filmens fokus ligger på, hvordan 
Robin blev lovløs, men blandes 
med virkelige historiske begiven-
heder fra det 12. og 13. århund-
rede for at styrke fortællingen. 
Fx forklares det, hvorfor she-

riffen af Nottingham og Kong 
John egentligt var så onde ved at 
skildre tidens politiske og økono-
miske situation, pointerer Scott. 

Gladiator 2
Robin Hood er en historisk fi gur, 
der trodser umenneskelige odds 
med mandsmod alene. Hvis det 
lyder bekendt, er det, fordi Scott 
og Crowe brugte samme opskrift 
- og endda samme locations - 
for ti år siden i fi lmen Gladiator. 
Crowe anerkender overlappene 
med positivt gemyt: ”Sammen-
ligningen mellem de to fi lm er 
slet ikke en dårlig ting,” siger han 
og fortsætter: ”Ridley har selv 
sagt, at hvis man skal lade sig in-
spirere af nogen, kan det lige så 
godt være af en selv.”    

”Det var dog skørt at være til-
bage på samme location som 
Gladiator. Det var her, mit of-
fentlige liv begyndte… Gladiator 
ændrede mit liv fuldstændig,” 
siger Crowe, som nød at kom-
me i form til rollen, efter at have 
spillet overvægtig CIA-agent i 
Body of Lies: ”Jeg elskede det. 
Jeg er forelsket i kampen, og jeg 
elsker det bare, når pilen slip-
per buen,” udtaler en begejstret 
Russell Crowe, der virker til at 
have fundet sit kald som lovløs 
ridder af Sherwood-skoven.

Ord 
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robin 
Hood 
MAnd 
eller 
Myte?
når robin Hood vender tilbage til biograferne 
i ridley scotts version, er historien eftersi-
gende mere realistisk og korrekt end tidligere. 
Men spørgsmålet er, om det overhovedet 
giver mening at tale om historisk korrekthed 
angående en fi gur, der måske (og sandsynlig-
vis) blot er en litterær konstruktion?

Robin Hood nævnes for første 
gang i ballader i 1300-tallet og 
var for troubadouren en sagn-
fi gur uden historisk baggrund. 
Figuren blev heller ikke særligt 
fl atterende omtalt, da han ofte 
var genstand for drukballader 
på kroer og som sådan en fi gur 
for folket. Desuden var navnet 
nærmere en betegnelse for en 
lovløs - ikke én bestemt person. 
Flere forskere har dog gang på 
gang forsøgt at fi nde den rigtige 
person bag Robin Hood (Grev 
Robert Earl af Huntingdon fra 
ca. 1200 blev på et tidspunkt 

udpeget som manden bag), men 
anstrengelserne har hver gang 
vist sig forgæves. At han endda 
skulle være en nobel adelsmand, 
der stjal fra de rige og gav til de 
fattige, er således endnu mere 
usandsynligt og nærmere det 
stof, som legender er gjort af.

Den mest udbredte af de tidlige 
nedskrevne fortællinger om 
Robin Hood var A Gest of Robyn 
Hode, der udkom omkring 1510, 
men der fandtes mange andre 
versioner, hvor Robin Hood en-
ten overfalder og kæmper mod 

russell CrOWe sOm rOBiN HOOd

ladY mariaN sPilles af Cate BlaNCHett

Hood
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rejsende i skoven, eller sågar 
inviterer dem på middag for der-
efter at opkræve betaling for 
maden (!).

Helten robin Hood
I 1819 oplever fi guren et litterært 
gennembrud, da han optræder 
som biperson i Sir Walter Scotts 
roman Ivanhoe. Her fremstilles 
han som en munter og patrio-
tisk rebel kaldet Locksley, der er 
omgivet af sine lystige svende. 
Det er denne Robin Hood, vi 
kender i dag. Det er også i Ivan-
hoe, at Robin Hood kløver sin 
modstanders pil i en bueskytte-
konkurrence.

Denne heroiske Robin of Lock-
sley blev videreført af Howard 
Pyle, der fi k kæmpe succes med 
Den vidt berømte Robin Hood og 
hans muntre eventyr (1883). Ro-
manen var tilmed udstyret med 
detaljerede illustrationer af hel-
ten og appellerede til både børn 
og voksne.

Robin Hood optrådte herefter i 
talrige skuespil, sange, historier 
(han inspirerede endda super-
helten Green Arrow) og langt 
om længe på fi lm, som man kan 
læse mere om nedenfor.

Ridley Scotts autentiske version 
må derfor forventes at tage sit 
realistiske udgangspunkt i tiden 
omkring Richard Løvehjerte 
(1157-1199) og det tredje korstog 
frem for nogen historisk Robin 
Hood eller mangel på bedre. 
Dette betyder formentlig fravær 
af både sort magi og sort krudt, 
som det var tilfældet i versionen 
med Kevin Costner, og dermed 
en mere realistisk historie om en 
helt fra Sherwood-skoven.

Kilde Robin Hood: Development 

of a Popular Hero (2007)

robin Hood pÅ FilM
der er produceret mere end 40 fi lm og tv-serier om mesterskytten. 
Her er et udpluk af de vigtigste fi lm.

robin Hood 
(1922)
Første store 
filmatisering 
af eventyret 
om Robin 
Hood med 
stumfilmens 
actionstjerne nummer et, 
Douglas Fairbanks. Den kom-
plette titel var Douglas Fair-
banks in Robin Hood, hvilket 
understreger hans status som 
Hollywood-stjerne.

robin Hood 
(1973)
Historien om 
Robin Hood og 
hans lystige 
svende bliver 
fortolket på 
fi neste Disney-
manér med en snedig ræv som 
Robin Hood, en stor, stærk bjørn 
som Lille John og en slesk løve i 
rollen som Prins John. En hyggelig, 
vellykket tegnefi lm fra en periode 
med få stærke Disney-produktioner.

robin and 
Marian  
(1976)
Britisk-amerikan-
sk version med 
skotske Sean 
Connery som 
en aldrende 
Robin Hood, der fi nder ud af, 
at Lady Marian (Audrey Hepburn) 
er blevet nonne i et kloster, og at 
hans gamle fjende, sheriffen af 
Nottingham (Robert Shaw), vil have 
hende arresteret.

robin Hood: 
den Fredløse 
(1991)
Kevin Costner 
er titelrollen i 
en af de bedre 
fortolkninger 
af den klas-
siske heltefortælling. Der er 
stor fokus på kærlighedshistorien 
mellem Robin og Marian (Mary 
Elizabeth Mastrantonio), og Alan 
Rickman er en usædvanlig gemen 
sherif af Nottingham.

robin Hood: 
Mænd i 
underhylere 
(1993)
Mel Brooks 
crazy-komedie, 
med Cary 
Elwes som den 
fredløse, er ikke kun en spoof på 
myten om Robin Hood, men på fi lm 
og populærkultur generelt. Skiller 
sig ud fra de øvrige fi lmatiseringer 
ved at være en af de få titler, hvor en 
englænder rent faktisk spiller helten.

the Adven-
tures of robin 
Hood 
(1938)
Michael Curtiz’ 
fantastiske 
og farverige 
fortolkning 
af Robin af Locksley anses af 
fi lmhistorikere for at være den 
bedste version. Amerikanske Errol 
Flynn spiller engelske Robin Hood, 
og den onde Prins John spilles af 
Claude Rains.

the story of 
robin Hood 
and His Mer-
rie Men
(1952)
Disney stod 
bag en spille-
fi lmsversion af 
myten med Richard Todd som 
Robin. Heller ikke denne gang 
spiller en englænder titelper-
sonen, da Todd var irlænder.

the Men of 
sherwood 
Forest 
(1954)
Don Taylor er hel-
ten, der skal tage 
kampen op 
imod sheriffen 
af Nottingham (Leonard Sachs). 
Desværre ser det hele lidt billigt ud, 
måske fordi Hammer-studiet, der stod 
bag filmen, normalt producerede 
horror-film om Dracula, Frankenstein 
og andre klassiske monstre.

actionstjerne nummer et, 

manér med en snedig ræv som Robin Hood, der fi nder ud af, siske heltefortælling. Der er fredløse, er ikke kun en spoof på 

af Robin af Locksley anses af myten med Richard Todd som af Nottingham (Leonard Sachs). 

rejsende i skoven, eller sågar 
inviterer dem på middag for der-
efter at opkræve betaling for 
maden (!).

Helten robin Hood
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10 viGtiGe FilM 
bAseret pÅ 
coMputerspilOrd 

sØren sØnderGAArd

street Fighter (1994) 

Kongen af det klassiske 2D-platformsspil var 
oplagt som den første store fi lmatisering af et 
computerspil. Filmen faldt dog til jorden med 
et brag, og alle havde særdeles svært ved at 
få øje på den elskede spilserie i en jungle af 
dårlige kulisser og effekter.

En af de mere vellykkede fi lm baseret på 
et computerspilsfænomen er historien om 
Ash og hans Pokémon Pikachu. Om man kan 
lide det farvestrålende univers eller ej, er en 
anden sag, men fi lmen er i det mindste tro 
mod universet og sin målgruppe.

super Mario bros. (1993)

Da Jean-Claude Van Damme var på sit 
højeste, stod han i spidsen for den kulørte og 
gennemført mislykkede fi lmatisering af kamp-
sportsspillet Street Fighter. Heller ikke denne 
gang mindede historien om spillet (man skulle 
ellers bare lave en ny Bloodsport), og fi lmen 
efterlod spillets fans, og alle andre, målløse.

Det voldsomt populære rollespil blev til den 
første fotorealistiske computeranimerede 
spillefi lm nogensinde. Fans af spillet var no-
genlunde tilfredse, men det mørke og ind-
forståede univers gjorde ikke indtryk på de 
mange udenforstående. 

pokémon: 
the First Movie (1999) 

Final Fantasy: 
the spirits Within (2001) 

Film baseret på computerspil er et forholdsvis nyt fænomen 
i fi lmhistorien. Genren har været voldsomt præget af start-
vanskeligheder, og groft sagt har man stadig en decideret 
vellykket computerspilsfi lmatisering til gode. det ændrer sig 
forhåbentlig med Prince of Persia: The Sands of Time (den er 
trods alt instrueret af manden bag Donnie Brasco og Harry 
Potter 4), men først kigger vi nærmere på de hidtil vigtigste 
fi lm i den udskældte genre.

genlunde tilfredse, men det mørke og ind-
forståede univers gjorde ikke indtryk på de 
mange udenforstående. 
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Med adventurefi lmen om den kvindelige Indi-
ana Jones pegede pilen i den rigtige retning, 
og fi lmen blev tilmed en stor succes. Historien 
mindede endda om elementer fra spillet, men 
det var en velvalgt Angelina Jolie i rollen som 
Lara Croft, der var fi lmens helt store scoop.

lara croft: 
tomb raider (2001) 

resident evil (2002) 

doom (2005) 

silent Hill (2006) 

Hitman (2007) 

Max payne (2008) 

Spilserien var oplagt at fi lmatisere, og Milla 
Jovovich gjorde indtryk som fi guren Alice ud-
styret med tungt artilleri på fl ugt fra horder 
af zombier. Hård rockmusik og zombiedrab i 
slow motion tilføjede fi lmen en ekstra energi, 
der siden har fået tre fortsættelser.

Filmen med The Rock som soldat i rummet 
kunne ikke måle sig med spillets popularitet 
og underholdningsværdi. I stedet fi k man en 
lunken omgang shoot ’em up (trods en effek-
tiv slutning med en hyldest til spillets point of 
view-action), der var langt mindre intens og 
voldelig end computerspillet.

Den populære danske spilserie om lejemor-
deren Agent 47 er udfordrende, spændende 
og voldelig. Filmatiseringen lykkedes kun 
med sidstnævnte, og perlerækken af skuddu-
eller og letpåklædte damer minder mere om 
utallige halvdårlige actionfi lm, end spillet det 
bygger på.

Mark Wahlberg uddeler maksimal smerte i 
rollen som kriminalbetjent baseret på spillet, 
der gjorde en dyd ud af bullet time og en klas-
sisk fi lm noir-stemning. Men fi lmatiseringen 
tog sig en del friheder i forhold til sit forlæg 
- naturligvis til stor utilfredshed for fansene, 
selvom den er bedre end sit rygte.

Stem på 

din favorit på 

WWW.Kino.dK

tiv slutning med en hyldest til spillets point of 
view-action), der var langt mindre intens og 
voldelig end computerspillet.

En mørk tilgang til et dystert spil resulterede 
ikke overraskende i en dyster fi lm. Silent Hill 
gjorde rent faktisk spillets fans glade, og gy-
seren anses i visse kredse for at være det tæt-
teste, man kommer på en god fi lmatisering af 
et computerspil.
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udviklingen inden for filmmediet går 
hurtigt. For få år siden tvivlede publikum 

stadig på, at 3d nogensinde kunne blive en 
succes. Men nu hvor James camerons 

Avatar er blevet verdens mest indtjenende 
film, er der ingen, der sætter spørgsmåls-

tegn ved 3d-filmens fremtid.

3d-feature / 
Jeffrey Katzenberg

FreMtiden 
- er nu!

ino.dk beskrev for et år 
siden, hvorledes 3D-film 
var i hastig fremmarch, men 

at der stadig kunne være kritik-
ere imellem, der ville klandre 3D 
for blot at være en flygtig trend 
i tiden. Ligesom det i 1950ernes 
USA viste sig at være en tem-
melig tam bølge. Konklusionen 
var i denne artikel, at den tekno-
logiske udvikling med digital 3D 
vil gøre udslaget og denne gang 
vinde publikums gunst.
En af de folk, der til hverdag 
beskæftiger sig med den 
teknologiske udvikling, er Jef-
frey Katzenberg. Den 59-årige 
amerikaner er direktør og med-
stifter af DreamWorks, er blevet 
vurderet til at være 800 millioner 
dollars værd og anses for at 
være en af de mest indflydelses-
rige mænd i Hollywood. 

Geniet cameron
Katzenberg følger udviklingen 
af 3D tæt, og han er klar i mælet 
omkring, hvad der har medført 
den eksplosive udbredelse af de 
tredimensionelle film.

”For et år siden ville jeg have 
sagt, at jeg håber, at det bliver 
fremtiden. I dag kan jeg sidde 
her og sige, at jeg er sikker på, at 
det er fremtiden,” fortæller Kat-
zenberg, da kino.dk mødte ham i 
London, og han er ikke sen til at 
rose sin kollega: ”Avatar tog 3D 
til stjernerne, månen, solen og alt 
midtimellem. Det er James Cam-
erons geni og den oplevelse, han 
har skabt, der gør det klart, at 3D 
er den største mulighed for fil-
men i 70 år.”

I dag er kritikken af 3D forstum-
met. Digital 3D er kommet for at 
blive, og med en indtjening på 
over 15 milliarder kroner banede 
James Camerons rumeventyr 
Avatar vejen for teknologien. 
For det handler ikke kun om de 
flotte tal på bundlinjen. Avatar 
giver det sug i maven, som er 
meningen, uden at 3D-effekten 
tager overhånd. Men hvad er det 
præcis, 3D bidrager med på et 
kunstnerisk plan?

”3D giver filmskaberne mulighed 

for at bringe publikum ind i his-
torien på en måde, som virkelig 
forstørrer de følelser, som film-
skaberne vil have, at du har. Det 
kan være følelsen af spænding i 
en actionsekvens eller følelsen 
af frygt i en scene, hvor farlige 
mennesker eller monstre virker 
meget tæt på.”

rivende udvikling
Selvom Avatar har udbredt 3D til 
et verdensomspændende pub-
likum, er der stadig meget ud-
vikling og forskning i gang:
”Der sker to ting for tiden: Det er 
som om, vi har opfundet hjulet, 
og nu udvikler vi alle mulige ting 
ud fra det. Vi sidder på en cykel, 
og måske kommer vi næste år til 
at udvikle motorcyklen. Måske 
året efter en bil… Der sker en 
evolution med de redskaber, vi 
har i dag. De redskaber, vi brug-
te til at lave Sådan træner du din 
drage med, er bedre, end dem 
vi brugte til Shrek Den Tredje, 
ligesom James Camerons red-
skaber nu er bedre, end da han 
påbegyndte arbejdet med Ava-

Ord 
dAniel bentien

fOtO 
united internAtionAl pictures

teknisk set er 3D i film en 
måde at genskabe det men-
neskelige øjes naturligt per-
fekte sans for synkronisering. 
To kameraer stilles op, lidt 
forskudt af hinanden, men 
optager ellers samme motiv. 
Kameraerne gør det ud for 
at være det menneskelige øje 
- højre og venstre. Ved frem-
visningen, som også kræver 
et bestemt 3D-system, gen-
skabes dybdeeffekten, der får 
det til at se ud, som om bille-
det har flere lag, og fx en arm 
svinger ud imod tilskueren.

for at kunne opleve den rette 
3D-effekt, skal publikum ud-
styres med specielle briller. 
I begyndelsen var disse med 
henholdsvis et rødt og et 
grønt filter, men i dag er den 
eneste tydelige forskel på al-
mindelige briller (ud over den 
manglende styrke), at glasset 
er svagt tonet.

K
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For et år siden ville jeg have 
sagt, at jeg håber, at det bliver 
fremtiden. i dag kan jeg sidde 

her og sige, at jeg er sikker på, 
at det er fremtiden.
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I 1984 blev Jeffrey Katzenberg 
leder for Disneys produktions-
afdeling, hvor han stod bag 
succeser som Den lille havfrue 
(1989), Skønheden og Udyret 
(1991), Aladdin (1992) og 
Løvernes konge (1994).

DreamWorks SKG blev stiftet 
af Steven Spielberg, Jeffrey 
Katzenberg og David Geffen i 
1994. SKG er initialerne i deres 
efternavne.

DreamWorks har produceret 
en del live-action spillefilm, 
men i december 2005 solgte 
de deres live-action studier 
til Paramount Pictures for 1,6 
milliarder dollars.

I marts 2007 annoncerede 
DreamWorks, at de udeluk-
kende ville producere ani-
merede film i 3D med Mon-
sters mod Aliens som første 
projekt.

I maj 2008 blev Katzenberg 
tildelt en æresdoktorgrad af 
Ringling College of Art and 
Design.

JeFFrey 
KAtzenberG 
oG dreAMWorKs sKG
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tar. Og næste gang bliver de 
endnu bedre,” fortæller Katzen-
berg og fortsætter:

”Det andet er, og det er næsten 
mere interessant, at forskellige 
kunstnere bruger disse redsk-
aber forskelligt, og vi kan sætte 
hvert vores fi ngeraftryk på 3D-
teknologien. Det svarer til, når du 
ser en Martin Scorsese-fi lm, så 
er du som fi lmkender ikke i tvivl 
om, at du ser en Martin Scorse-
se-fi lm, fordi hans signatur er så 
markant på fi lmen. Det kommer 
til at ske i 3D - der vil være hun-
dredvis af forskellige stilarter og 
varianter.”

Men er 3D så banebrydende, 
som man gør det til? Jeffrey Kat-
zenberg var førhen chef for Dis-
neys produktionsafdeling, hvor 
han stod bag en række succe-
ser som Skønheden og Udyret og 
Løvernes konge, og han er vant til, 
at journalister fremhæver, at der 
sker en udvikling i fi lmteknologien.

”Hvert år, siden vi (Disney, red.) 
lavede Oliver og Co. i 1988, har 
journalisterne sagt, at vi har la-
vet noget nyt og anderledes. Så 
kom Hvem snørede Roger Rab-

bit?, Den lille havfrue, Løvernes 
konge osv. Hver gang har de 
sagt: ’Hvad vil I fi nde på næste 
gang?’ og hver gang har vi fun-
det på noget overraskende,” 
fortæller Katzenberg med slet 
skjult stolthed i stemmen og et 
naturligt smil på læben.

Med på vognen
Jeffrey Katzenberg mener sam-
tidig, at de, der ikke er med på 
3D-vognen, vil få problemer i 
fremtiden: 

”Jeg tror, at det er 
en forandringens 
tid. Det er en tid, 

hvor det at gå i biografen får en 
renæssance, og den drives af en 
ny førsteklassesoplevelse. Jeg 
tror, at de fi lmdistributører og 
fi lmskabere, der hopper med på 
vognen, er de, der bliver belønnet 
i sidste ende. Og jeg tror, at de, 
der ikke gør det, bliver hægtet af 
udviklingen.”

Normalt er USA i front, når det 
handler om ny teknologi, men tal-
lene taler deres tydelige sprog, 

om et par år vil alt blive i 3d. om under ti år vil alle billeder, 
du ser, være i 3d, om det er en tavle, et magasin, et hånd-

holdt medie eller en computer. om 10-20 år vil du kunne 
opleve disse ting uden 3d-briller.

3D er ikke bare 3D. Der er 
fl ere typer af 3D-systemer 
i omløb, hvoraf RealD på 
verdensplan er den mest ud-
bredte form. Men der fi ndes 
også Disney Digital 3D, Dolby 
3D, XpanD 3D, MasterImage 
3D og IMAX.
I Danmark er de tre domi-
nerende systemer i bio-
graferne Dolby 3D, Mas-
terImage 3D og RealD, 
og derudover kommer 
IMAX-systemet, som bru-
ges i Planetariet i Køben-
havn til dokumentarfi lm.

ForvirrinG oMKrinG 
3d-systeMer

AniMerede 3d-FilM 
pÅ veJ i 2010

og faktisk har det internationale 
marked uden for USA været hur-
tigere til at implementere 3D i bio-
graferne. Sidste år var der 2.100 
3D-biografer i Nordamerika mod 
1.500 i resten af verden. I dag 
fi ndes der 3.800 3D-biografer 
i Nordamerika, hvilket ikke en-
gang er en fordobling. I resten af 
verden fi ndes der nu 6.100, altså 
en fi redobling på blot ét år.

Alt vil blive 3d
Men udviklingen stopper slet 
ikke her. Ifølge Jeffrey Katzen-
berg er biografernes brug af 
3D blot begyndelsen på revolu-
tionen:

”Alt vil blive i 3D. Din iPod, din 
iPhone, alt. Om et par år vil alt 
blive i 3D. Om under ti år vil alle 
billeder, du ser, være i 3D, om det 
er en tavle, et magasin, et hånd-
holdt medie eller en computer. 
Om 10-20 år vil du kunne opleve 
disse ting uden 3D-briller,” af-
slutter amerikaneren.

shrek den lykkelige
> 8. juli

toy story 3
> 26. august

Grusomme Mig
> 7. oktober

legend of the Guardians: 
the owls of Ga’Hoole 
> 4. november

Megamind
> 16. december
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3D er ikke bare 3D. Der er 
fl ere typer af 3D-systemer 
i omløb, hvoraf RealD på 
verdensplan er den mest ud-
bredte form. Men der fi ndes 
også Disney Digital 3D, Dolby 
3D, XpanD 3D, MasterImage 

I Danmark er de tre domi-
nerende systemer i bio-

IMAX-systemet, som bru-
ges i Planetariet i Køben-

ForvirrinG oMKrinG 

Megamind
> 16. december
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Set-VISIt / 
gruSOMMe MIg

den Gode, 
den onde oG 
den GrusoMMe

ikke har nogen effekt,” fortæller 
instruktøren Chris Renaud, der 
har været story artist på Hor-
ton og Støvfolket Hvem! og Ice 
Age-fi lmene. Men en anden fi gur 
synes også at være inspiration-
skilde for fi lmenes hovedrolle, 
og når man sammenligner Gru 
med Inspector Clouseau (spillet 
af Peter Sellers) vækker det stor 

begejstring hos instruktøren. ”På 
et personligt plan er den sam-
menligning det største kompli-
ment, nogen kunne give mig! Jeg 
voksede op med Den lyserøde 
panter-fi lmene og Peter Sellers. 
Han tilgik skuespil som anima-
tion. Alle bevægelser havde et 
mål bag sig, og det gav hans fy-
siske roller en tegnefi lmskvalitet, 

Ord 
sØren sØnderGAArd

fOtO 
united internAtionAl pictures

Grusomme Mig er titlen på en kommende ani-
mationsfi lm, hvor steve carell lægger stemme 
til Gru, som lider af både storhedsvanvid 
(han vil stjæle månen) og et forræderisk stort 
hjerte. et stort problem for en superskurk, 
der får sin ultimative plan forpurret af tre 
forældreløse piger. Kino.dk var inviteret med 
bag kameraet på animationsfi lmen.

16
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ikke har nogen effekt,” fortæller 
instruktøren Chris Renaud, der 
har været story artist på Hor-
ton og Støvfolket Hvem! og Ice 
Age-fi lmene. Men en anden fi gur 
synes også at være inspiration-
skilde for fi lmenes hovedrolle, 
og når man sammenligner Gru 
med Inspector Clouseau (spillet 
af Peter Sellers) vækker det stor 

begejstring hos instruktøren. ”På 
et personligt plan er den sam-
menligning det største kompli-
ment, nogen kunne give mig! Jeg 
voksede op med Den lyserøde 
panter-fi lmene og Peter Sellers. panter-fi lmene og Peter Sellers. panter
Han tilgik skuespil som anima-
tion. Alle bevægelser havde et 
mål bag sig, og det gav hans fy-
siske roller en tegnefi lmskvalitet, 

-17 solide stenkast fra 
Eiffeltårnet i de tilstø-
dende lokaler til et gråt 

parkeringshus ligger MacGuff 
- Frankrigs største animations-
bureau - og selskabet har åbnet 
dørene for et kig bag kulissen 
på den kommende familiefi lm 
Grusomme Mig. Kulisser kan 
man nu egentlig ikke kalde fi lm-
studiet, hvor 200 hårdtarbejd-
ende animatorer skaber hele 
fi lmen på gigantiske computere 
i samarbejde med fi lmens to in-
struktører. Alle arbejder hårdt 
for at blive færdige til fi lmens 
premiere, men stemningen er 

mere præget af begejstring end 
panik.

Hvordan laver man en fami-
liefi lm om en superskurk, der 
kunne være med i en James 
Bond-fi lm?
”Gru er ond uden rigtig at være 
det. Han prikker hul på børns 
balloner, men man holder al-
ligevel med ham. Men det er en 
hårfi n balance. Der er fx mange 
våben i fi lmen, og det må ikke 
blive truende, så vi har gjort det 
meget tegnefi lmsagtigt ligesom 
de gamle Warner Bros.-fi lm med 
Snurre Snup, hvor våben egentlig 
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som vi faktisk har forsøgt at eft-
erligne. Og så er både Gru og 
Inspector Clouseau arrogante 
uden at vide det selv, hvilket gør 
dem til ret sjove fi gurer!”

steve carell 
og hans håndlangere
I Grusomme mig lægger komik-
eren Steve Carell stemme til Gru, 
der er omgivet af en stor fl ok 
mere eller mindre uintelligente 
håndlangere. ”Inspirationen til 
undersåtterne kom fra japansk 
legetøj, Oompa-Loompaerne fra 
Charlie og Chokoladefabrikken 
og Star Wars. Oprindeligt var de 
tænkt som store og stærke, lige-
som Stormtroppere, men vi endte 
med den direkte modsætning. 

De er stadig i stand til at udføre 
nederdrægtige handlinger, men 
de er mere ansvarsløse, slås ind-
byrdes, skændes og farer vild. 
De minder faktisk mere om børn 
end håndlangere,” konstaterer 
instruktøren, der tydeligvis el-
sker medhjælperne, som han 
kalder de bedste fi gurer, han 
har været med til at skabe sam-
men med Scrat fra Ice Age. Alle 
karakterer blev dog ikke skabt på 
tegnebrættet, og Steve Carells 
stemme var med til at forme Gru. 
”Steve tilføjede en stor dimension 
til karakteren. Han fandt selv på 
Grus stemme og toneleje, og det 
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kalder de bedste fi gurer, han 
har været med til at skabe sam-
men med Scrat fra Ice Age. Alle 
karakterer blev dog ikke skabt på 
tegnebrættet, og Steve Carells 
stemme var med til at forme Gru. 
”Steve tilføjede en stor dimension 
til karakteren. Han fandt selv på 
Grus stemme og toneleje, og det 

3d-effekter må aldrig overskygge hand-
lingen, men bruges, hvor det giver mening 

- klipper man for hurtigt mellem effekterne, 
kan publikum faktisk opleve fysisk smerte.

Muhahaha - verden 
skal blive min!
Andre skaldede skurke har 
også forsøgt at erobre verden.
 
ernst stavro blofeld
Den ultimative James Bond-
skurk (spillet af bl.a. Donald 
Pleasence) har været Agent 
007s modstander i fl ere fi lm 
og er tydelig inspirationskil-
de for Dr. Evil

dr. evil
Austin 
Powers’ 
nemesis har 
gentagne 
gange 
forsøgt at 
besidde 
verdensherredømmet, 
men er alle gode gange 
tre blevet stoppet af den 
tilbagelænede agent - og 
af dumhed.

lex luthor
Ærkefjende til Super-
man og mere end 
almindeligt interesser-
et i at eje hele verden. 
Spillet af Gene Hackman 
og senest Kevin Spacey.

formede resten af manuskriptet 
og handlingen. På den måde op-
står der noget magisk i animation, 
og fi guren kommer til live på en 
helt anden måde.”

børne- og voksenhumor 
i fl ere dimensioner
Ikke overraskende kommer Gru-
somme Mig i 3D, hvilket efter-
hånden er en selvfølge for store 
familiefi lm. Men ikke for enhver 
pris ifølge Chris Renaud. ”Fil-
men skulle være i 3D. Vi tvivlede 
måske på det i ca. ét minut. Men 
den skulle først og fremmest 
fungere i 2D. Derfor har vi en-
kelte store øjeblikke i 3D, men vi 
kaster ikke konstant genstande i 
hovedet på publikum for at ud-

nytte formatet. 3D-effekter må 
aldrig overskygge handlingen, 
men bruges, hvor det giver me-
ning - klipper man for hurtigt 
mellem effekterne, kan publikum 
faktisk opleve fysisk smerte. 3D-
teknologien er mere et ekstra 
plus, men den må ikke være af-
gørende for, om en fi lm fungerer 
eller ej.” Overvejelserne er umu-
lige at være uenig i, og Grusom-
me Mig ligner da også en fi lm, 
der koncentrerer sig om humo-
ren og den gode historie frem for 
effekterne.

Hvem henvender fi lmen sig 

primært til – er humoren mest 
for børn eller voksen? 
”Begge dele,” lyder det prompte. 
”Forældre skal også kunne nyde 
fi lmen og ikke kede sig. Men 
voksne griner af andre ting i 
børns selskab, så vi har forsøgt 
at balancere humoren uden at 
fremmedgøre børnene. Chuck 
Jones sagde om Snurre Snup, 
at de ikke lavede tegnefi lmene 
for børn, de lavede dem heller 
ikke for voksne - de lavede dem 
for dem selv. Det samme gør vi, 
og håber det kan overføres til 
så mange mennesker som mu-
ligt,” afslutter instruktøren for at 
vende tilbage til arbejdet med 
fi lmen, der skal konkurrere med 
mere etablerede fi lmfi gurer som 
Shrek, Woody og Buzz Lightyear 
om at blive blandt årets store 
familiefi lm. Originaliteten og 
hensigten fejler i hvert fald ikke 
noget, og resultatet kan ses, når 
Grusomme Mig får dansk bio-
grafpremiere op til efterårsferien.



46 kino.dk     Maj 201046 kino.dk     Maj 2010

InterVIeW / 
nOWHere bOy

portrÆt 
AF en 

leGende
Ord 
stine teGlGAArd

fOtO 
nordisK FilM

kino.dk har snakket med instruktøren sam 
taylor Wood og skuespilleren aaron johnson 
om deres nye fi lm, john lennon-portrættet 
Nowhere Boy.

usikeren John Lennon 
skrev i alt tre sange om sin 
mor Julia. I sangen Mo-

ther sørger han over moderens 
tidlige død samt det faktum, at 
faderen forlod dem, med ordene: 
”Mother, you had me, but I never 
had you. Father, you left me, but 
I never left you. I needed you, 
you didn’t need me.” Således er 
ikonets problematiske opvækst 
for længst blevet en myte - nu 
kommer fi lmen herom. 

Nowhere Boy handler om Len-
nons unge år. De år, hvor The 
Beatles blot var en drøm, og le-
genden blot var en dreng. Len-
non er en aggressiv og rebelsk 
17-årig, der vokser op hos sin 
tante og onkel, og dårligt kan 
huske sin biologiske mor. ”You’re 
going nowhere,” fortæller lær-
erne ham, og det er da også først, 
da han genetablerer et forhold til 

sin mor, at Lennon begynder at 
fi nde mening i sin tilværelse. Mo-
deren Julia overdøser ham med 
kærlighed og præsenterer ham 
samtidig for musikken, men des-
værre er familieidyllen skrøbelig.

en skræmmende opgave
Instruktøren Sam Taylor Wood 
er oprindeligt kunstner, og No-
where Boy er hendes spillefi lms-
debut. ”Måske var jeg naiv eller 
dum, men jeg indså faktisk 

ikke, hvor skræmmende en op-
gave, jeg havde påtaget mig, 
før jeg besøgte Liverpool. Plud-
seligt slog det mig: ”Okay, det 
her handler om John Lennon. Én 
som alle elsker. Jeg må bare ikke 
forkludre det her,” svarer hun ær-
ligt, når man spørger hende om, 
hvordan man kaster sig over så 
elsket materiale. At arbejde med 
virkelige mennesker beskrives af 

Wood som et minefelt, der kræver 
sensitivitet, og ofte begrænser 
én. Hun erkender dog også, at 
den veldokumenterede Lennon-
myte til tider faktisk gjorde arbej-
det nemmere. Alene det første 
møde mellem Lennon og Paul 
McCartney er blevet dokumen-
teret ned til mindste detalje i optil 
fl ere bøger. 

Det var ikke en fanatisk kærlighed 
til The Beatles, der fi k Wood om-
bord: ”Jeg har aldrig været en 
kæmpe fan af The Beatles, men 
jeg er da vokset op med dem. Jeg 
er britisk, og de er jo nærmest i 
vores blod, ligesom Konge-
huset. Personligt er jeg mere til 
The Clash, men The Beatles er 
selvsagt blevet en kæmpe del af 
mit liv efter at have lavet denne 
fi lm,” fortæller den smukke, 
blonde instruktør, som fasthold-
er, at fi lmen først og fremmest 

handler om mennesket Lennon 
og ikke ikonet.
Wood voksede også op med en 
fraværende mor. Ifølge hende 
selv betød dette, at hun kunne 
forstå, hvordan isolering og 
følelsesmæssig tumult skubber 
et barn ind i fantasiens verden. 
Hun ville gerne have brugt mere 
tid på kunstneren Lennon, men 
valgte at fokusere på tiden lige 
før Lennon tager til Hamborg og 
slår igennem med The Beatles: 
”Det er først og fremmest en 
følelsesmæssig historie om en 
ung mand, der vokser op i en 
spændende tid fuld af ny musik. 
Og så er det en mindre kendt 
del af myten, at Lennon faktisk 
havde en absurd barndom,” 
forklarer hun.

yoko ono skulle godkende
Da fi lmen foregår, før Lennon 
blev rigtig musiker, bruges kun 
ét enkelt Lennon-nummer heri 
- dette er selvfølgelig sangen 
Mother. Wood husker tilbage: 
”Vi var nervøse, da Yoko Ono 
skulle godkende dens brug, 
hvilket hun aldrig havde gjort 
før. Men heldigvis blev både hun 
og sønnen Sean meget rørte af 
fi lmen, og det betød ufattelig 
meget for os alle.”

At Nowhere Boy først og frem-
mest handler om en dreng på 
en følelsesmæssig rejse, betød 
også, at instruktøren valgte at 
caste den altoverskyggende 
hovedrolle ud fra dramatisk 
vidde og ikke ud fra musikalske 
evner eller ydre ligheder. Aaron 

• Julia 
 The White Album, 1968

• Mother 
 Plastic Ono Band, 1970

• My Mummy’s Dead 
 Plastic Ono Band, 1970

JoHn lennons 
sAnGe oM sin Mor

M
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Johnson var faktisk deres første 
valg, men studiet krævede, at de 
så samtlige 300 ansøgere,  før de 
traf beslutningen. 
Den kun 19-årige skuespiller 
fi k som sagt æren, selvom han 
havde en vild casting-oplevelse: 
”Jeg var ved at fi lme en super-

heltefi lm (Kick-Ass, red.) på 
amerikansk, da jeg skulle til 
casting. Så jeg måtte sidde i 
pauserne mellem optagelserne 
og se diverse YouTube-klip med 
Lennon for at lære accenten. Det 
var for vildt, mine tanker var bare 
alle steder på én gang,” fortæller 
Johnson, som faktisk nød 
at tale som sangeren: 
”Accenten var 
svær, men det 
er noget, jeg 
virkelig ny-
der. For mig 
er stemmen 
den første 
indgang til rol-
len.”

Ikke nok med stem-
men, der var også lige 
det med musikken: ”Musik er 
ikke min styrke, men jeg ville 
føle mig sikker i min optræden, 
så jeg lærte at spille guitar, 
harmonika og klaver,” uddyber 
den unge brite, som brugte 

to måneder på at øve 
sig, lytte til gammelt 
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to måneder på at øve 
sig, lytte til gammelt 

A Hard day’s night (1964)
Help! (1965)
Magical Mystery tour (1967)
yellow submarine (1968)

da den nu 43-årige instruk-
tør sam taylor Wood hyrede 
den over 20 år yngre aaron 
johnson til at spille john len-
non, var der næppe nogen, 
der havde forudset, at også 
sød musik ville opstå. de to 
forelskede sig, og i dag er de 
forlovede og på nippet til at 
blive forældre. 

KÆrliGHed
pÅ settet

pludseligt slog det mig: 
’okay, det her handler om 
John lennon. Én som alle 
elsker. Jeg må bare ikke 

forkludre det her’

musik og få en fornemmelse af 
rytmen. 

lukkede sig inde i en boble
Så hvordan transformerer man 
sig om til en af popkulturhisto-
riens største helte? Ifølge John-
son ignorerer man alt og alle og 

vælger én retning - i 
hans tilfælde var 

målet ikke at 
imitere, men 

at vise en 
u k e n d t 
side af 
L e n -
non: ”Jeg 
blev ikke 

ove r væ l -
det af for-

ventningerne. 
Jeg lukkede mig 

inde i en boble, så folk ikke 
kunne komme til at påvirke mig 
med deres meninger. Jeg valgte i 
bund og grund at give slip på alle 
kendsgerningerne og fokusere 
på fortællingen om rejsen fra 
ung dreng til ung mand,” afslører 
Johnson. 

Kun én kendsgerning om Len-
non påvirkede ham meget. I 
sin research faldt Johnson over 
et stort i vendige, som ingen 
kendte, og om den ægte Len-
non fra tiden før moderens død. 
Han havde en kæmpe kær-
lighed til sin mor, og en enormt 
følsom side, der bare trængte 
til kærlighed. Det var tabet af 
sin mor, der fi k ham til at bruge 
Rock’n’roll til at forklare alt om-
krig ham - vreden, komplek-
siteten, sex - musikken blev 
hans stemme,” lyder Johnsons 
sidste bemærkning om legen-
den Lennon.
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nanny Mcphee 
med nye tryllerier

pas på pelsdyrene 

dragejægerne 

“Han kom. Han så. De sejrede”, står der på plakaten 
til denne komedie, hvor en helt almindelig mand slås 
imod skovens snu dyr. Ejendomsmægleren Dan fl ytter 
på landet med sin familie for at starte en bebyggelse, 
men ganske uventet møder han modstand i form af en 
vaskebjørn og dens venner. 

Tegneserien kendt fra DR bliver nu til en spillefi lm. Her 
følger vi Gwizdo og Lian-Chu, et par småsvindlende 

dragejægere til leje i en tid hvor jorden er opløst i en 
masse små svævende øer. De to drømmer om at leve 
et tilbagelænet liv ved vandet, men først skal de lige 

bekæmpe drager.

Emma Thompson vender tilbage som en moderne Mary 
Poppins i den anden fi lmatisering af Christianna Brands 
børnebøger Nanny McPhee. Den magiske barnepige 
anvender denne gang en fl yvende motorcykel, en levende 
statue, en gris som klatrer i træer samt en babyelefant til 
at opdrage og hjælpe.

FAMilieFilM i MAJ

Fantastic Mr. Fox

Premiere den. 27. maj

Læs omtale side. 30

FOTO © Fox
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august

shrek den lykkelige 

Hund og kat imellem 2 

Marmaduke

bølle bob - Alle tiders helt 

toy story 3 

Eventyrverdenens mest gnavne og samtidig godhjertede 
trold kommer i knibe, da han i et svagt øjeblik kommer til 
at skrive under på en magisk kontrakt. Pludselig er Shrek 
i et parallelt univers, hvor ingen af de gode gamle venner 
kender ham… ikke engang hans elskede Fiona.

I efterfølgeren til hittet fra 2001 fortsætter fejden mellem hunde og 
katte. Denne gang bliver katte og hunde for første gang nogensinde 
nødt til at samarbejde, da den tidligere kattespion Kitty Galore 
søsætter en ondskabsfuld plan om at vinde verdensherredømmet.

Den amerikanske avistegneseriestribe Marmaduke, om en teenage-
hund, der ofte kommer til at lave ulykker pga. sin gigantiske størrelse, 
har været trykt fra 1954 og frem til i dag. I filmatiseringen får Marmaduke 
chancen for at flytte til Californien og blive forelsket. Owen Wilson læg-
ger stemme til. 

Da borgmesteren og skoleinspektør Friis beslutter at lukke Bølle Bobs 
skole, tager Bølle Bob og de andre elever affære. Sammen med Bølle Bobs 
ven, rockmusikeren og pedellen Valde, vil de redde skolen ved at opsætte 

en uforglemmelig musical. 

Anders’ legetøj Woody, Buzz Lightyear og alle de andre karakterer fra 
Toy Story var første gang på færde i 1995 og sidst i 1999. I treeren er 

Anders blevet så gammel, at legetøjet havner i en børnehave, men ingen 
udfordring er for stor for Pixars elskværdige legetøj.

3d
kOmmer i

3d
kOmmer i



50 kino.dk     Maj 2010

d
v

d
 &

 b
lu

-r
A

y
global salgssucces udGivelse Er udkommet

Action/science Fiction

Avatar

MÅnedens udGivelse

MÅNEDENS dvd /blu-rAy

inFo

oriGinAl titel 

Avatar

instruKtion
James Cameron

sKuespillere
Sam Worthington
Sigourney Weaver
Michelle Rodriguez
Zoe Saldana

lAnd
USA

produKtionsÅr
2009

spilletid
166 min.

cAMeron den store
55-årige james Cameron er instruktør på Avatar. Filmen har været mere end 14 år undervejs, fordi han har brugt 
størstedelen af tiden på dels at udvikle det avancerede 3D-kamera og dels at opfi nde den originale verden, 
Pandora. Denne nøje planlægning gav pote, for fi lmen har indspillet over 15 milliarder kroner på verdensplan, 
hvilket gør den til den bedst indtjenende fi lm nogensinde. Men træerne gror ikke helt op i himlen, og ved Oscar-
uddelingen måtte han se sig slået af sin ekskone Kathryn Bigelow og hendes krigsdrama The Hurt Locker (2008), 
der modtog priser for Bedste instruktion og Bedste fi lm. Avatar vandt selv tre Oscarpriser.

nye udgIVeLSer

James Camerons Avatar foregår på den fremmedartede måne kaldet Pandora. Her lever de 
mere end tre meter høje, blå, menneskelignende væsner kaldet Na’vi. Mennesker kan ikke ånde 
den pandoriske luft, så de udvikler genetiske hybrider af mennesker, kaldet avatarer, som kan 
kontrolleres via en mental forbindelse. Jake Sully (Sam Worthington), en tidligere soldat, kastes i 
skikkelse af sin avatar ud på dannelsesrejse gennem Pandoras forunderlige verden. 

Sam Worthington, der spiller Jake, har fået en kometkarriere i Hollywood. Siden gennembrud-
det i Terminator Salvation (2009) og stjernestatus i Avatar, spillede Worthington over for danske 
Mads Mikkelsen i sidste måneds blockbuster Clash of the Titans. På rollelisten ses Sigourney 
Weaver (Alien-fi lmene), Zoe Saldana (Star Trek, 2009), Michelle Rodriguez (S.W.A.T., 2003) samt 
Giovanni Ribisi (Lost in Translation, 2003).

OgsÅ PÅ
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Headhunter udspiller sig i erhvervslivets ab-
solutte top. Martin Vinge, tidligere hardcore-
journalist og nu succesfuld headhunter med et 
kompliceret privatliv, bliver i al fortrolighed sat 
på opgaven at fi nde en ny arvtager til Danmarks 
største rederi og olieimperium. Lars Mikkelsen 
fra En kærlighedshistorie (2001) og Kongekabale 
(2004) spiller hovedrollen i Rumle Hammerichs 
danske, politiske thriller.

Woody Allen er med Mig og Melody tilbage i hjem-
byen New York med en skæv komedie. Gnavpot-
ten Boris (Larry David fra Curb Your Enthusiasm), 
et selvudnævnt geni, møder Melody (Evan Rachel 
Wood, The Wrestler, 2008), en ung, naiv pige fra 
Syden, der er løbet hjemmefra. Boris og Melody er 
forskellige som nat og dag, men alligevel udvikler 
der sig et kærligt forhold imellem dem.

Alvin og de frække jordegern 2 er fortsættelsen 
til den prisvindende etter fra 2007 om popsen-
sationerne Alvin, Simon og Theodore, der denne 
gang må lægge deres stjernestatus på hylden og 
tage tilbage på skolebænken og deltage i en stor 
musikkonkurrence. Filmen er en kombination af 
rigtige fi lmoptagelser og animation med et plot, 
der blander musik og komik.

To gamle venner ser deres liv vendt totalt på ho-
vedet, da de uden varsel får ansvar for et syvårigt 
tvillingepar, mens de forsøger at lave deres livs 
bedste handel. De to venner, nyskilte Dan og den 
overglade Charlie, spilles af Robin Williams og 
John Travolta. Old Dogs er instrueret af Walt 
Becker, der stod bag Wild Hogs (2007), og bi-
rollerne udgøres af sjove folk som Seth Green, 
Kelly Preston og Matt Dillon.

Tre søskende i fyrrene ankommer hos deres gam-
le mor i det idylliske landhus, hvor de kom så ofte, 
da de selv var børn. Adrienne (Juliette Binoche) 
er succesrig tøjdesigner i New York, Frédéric 
(Charles Berling) er økonom og lærer i Paris, 
mens Jérémie (Jérémie Renier) ernærer sig som 
entreprenør i Kina. Dette franske familiedrama er 
skrevet og instrueret af Olivier Assayas og var en 
prisvindende succes i hjemlandet.

Dansk familiefi lm om Oliver (Carl Winther) på 12 
år og hans gyserelskende lillebror, Lasse (Toke 
Lars Bjarke), der fi nder ud af, at det frygtede 
Skyggemonster er på spil. Filmens instruktør 
Martin Schmidt har før stået bag uhyggelige fi lm 
som Sidste time (1995), men denne gang retter 
han sit blik mod børnene og blander spænding, 
action og en lille smule romantik.

Headhunter Mig og Melody

Alvin og de frække 
jordegern 2

old dogs

sommertid

Monsterjægerne

udgiVelse 
4. MAJ

udgiVelse 
18. MAJ

udgiVelse 
11. MAJ

udgiVelse 
18. MAJ

udgiVelse 
11. MAJ

udgiVelse 
18. MAJ
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top 10
Mest solGte FilM 

pÅ blu-rAy i uGe 16

1.  ninJA AssAssin
2.  rinGenes Herre box set
3.  2012
4.  pArAnorMAl Activity
5.  luFtKAstellet der blev sprÆnGt
6.  tHe tWiliGHt sAGA: neW Moon
7.  pArterApi i pArAdis
8.  boondocK sAints ii: All sAints dAy 
9.  tHe Hurt locKer
10.  sorte KuGler

se Mere pÅ blocKbuster.dK
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Meryl Streep og Alec Baldwin spiller to mid-
aldrende mennesker, der har været skilt i ti år. 
De har udviklet et let og venskabeligt forhold til 
hinanden, og de er begge kommet videre i livet. 
Steve Martin arbejder for Streep og er ved at fal-
de for hende, men opdager snart, at han mod sin 
vilje er blevet involveret i et trekantdrama. Denne 
romantiske komedie er instrueret af Nancy Mey-
ers, som også skabte What Women Want (2000) 
og The Holiday (2006).

Simon & Malou er en dansk romantisk komedie 
om den unge, svenske advokat Malou (Tuva No-
votny), der forfremmes til afdelingen i Køben-
havn, hvor hun fl ytter ind i den samme lejlighed 
som Simon (Dejan Cukic), en anerkendt, lettere 
ustruktureret børnebogsforfatter. Problemet er, at 
de begge mener, de alene bør bo i lejligheden.

Den 2. juli 1937 er piloten Amelia Earhart (Hilary 
Swank) på sidste etape af en jordomrejse i fl yve-
maskine. Men hvordan startede det hele? Den dob-
belte Oscarvinder Hilary Swank (for Boys Don’t Cry 
og Million Dollar Baby) spiller den historiske rolle som 
Earhart, mens hendes medspillere er prominente 
navne som Ewan McGregor, Virginia Madsen og 
Richard Gere. Instruktør Mira Nair havde succes 
med Monsoon Wedding i 2001.

Videnskabsmanden Flint Lockwood forsøger at 
løse Jordens hungersnødsproblemer, hvilket resul-
terer i, at mad begynder at falde fra himlen. 

Det regner med frikadeller er en animeret familiefi lm 
baseret på en amerikansk børnebog fra 1978 af Judi 
og Ron Barrett.

det’ indviklet

simon & Malou

brILLante 
bØrnetitler

Star WarS 
blu-rAy pÅ veJ!

Amelia

det regner 
med frikadeller

udgiVelse 
25. MAJ

udgiVelse
25. MAJ

udgiVelse 
25. MAJ

udgiVelse 
26. MAJ
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I maj er der fl ere rigtig gode børnetitler, der udkommer på dvd. 
Blandt andet en samlet boks over Asterix og Obelix’ eventyr med i 
alt seks skiver og over syv timers underholdning. Derudover er der et 
nyt kapitel i Postmand Per-serien, ligesom Byggemand Bob kommer 
med hele to titler, På byggepladsen vol. 3 – Skyskrabere og Muld-
varpen Tromle. For de helt små er også to udgivelser med lammet 
Timmy Tid, og hver dvd indeholder otte afsnit.

Under tegneseriemessen C2E2 i Chicago i april fortalte Steve 
Sansweet, som er Lucasfi lms leder for content management og 
fanrelationer, at fi rmaet er ved at arbejde på en Blu-ray-boks med 
Star Wars. ”Vi har et par år arbejdet på - jeg vil ikke kalde det den 
ultimative, for vi fi nder hele tiden på noget nyt - men en meget 
komplet samling af de seks fi lm på Blu-ray med en masse ekstra-
materiale,” sagde Sansweet. Han gav ingen konkret dato, men 
rygterne siger, at udgivelsen først er klar til oktober 2011.



Annonce
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ØnSKe SPILfILMatISerInger
filmatiseringen af det klassiske spil Prince of Persia er lige på trapperne, og ud fra traileren at 

dømme er den tro imod spillet og virker lovende. i takt med, at spil bliver mere fi lmiske i deres 

udtryk og efterhånden har ligeså komplekse og medrivende historier som fi lm, vil vi uden tvivl se 

fl ere fi lm i fremtiden, der er baseret på computerspil. 

Vi har lavet en liste over de 5 spil, som vi allerhelst ville se som fi lm.

Halo
Det storslåede Halo-univers har spredt sig fra spil til bøger 
og senest til animerede kortfi lm med Halo Legends. Master 
Chief og menneskehedens krig imod The Covenant nærmest 
skriger på at blive lavet om til en vaskeægte sci-fi  actionfi lm 
med masser af eksplosioner og coolness faktor. Hvis du vil 
have et indtryk af, hvordan fi lmen kunne ende med at se ud, 
har Neill Blomkamp (District 9) instrueret en otte minutter 
lang Halo-fi lm, som kan fi ndes på YouTube.

infamous
For det meste er superheltefi lm baseret på tegneserier, men 
spillet Infamous havde faktisk en af de bedre superheltehistorier 
i de sidste par år. Cykelbuddet Cole får til opgave at levere en 
pakke, som viser sig at være en bombe. Da han vågner op efter 
eksplosionen, har han pludselig fået overmenneskelige kræfter, 
og det er nu op til spilleren, om han vil bruge disse kræfter til at 
redde byen eller ødelægge, hvad der er tilbage. Valget imellem 
det gode og det onde, historien og ikke mindst Coles kræfter ville 
uden tvivl blive en spændende og medrivende superheltefi lm.

uncharted
De to Uncharted-spil ramte begge plet, når det kommer til at le-
vere en underholdende og actionfyldt skattejagt, komplet med 
ældgamle gåder og farer lurende om hvert hjørne. Hovedper-
sonen Nathan Drake er som taget ud af en rigtig popcornsfi lm og 
næsten grund nok i sig selv til, at Uncharted-spillene burde fi nde 
vej til det store lærred. Det er efterhånden længe siden, vi har set 
et rigtig godt skattejagtseventyr, da den seneste Indiana Jones-
fi lm ikke helt levede op til forventningerne, men her på Pixel.tv er 
vi sikre på, at Nathan Drake kunne puste nyt liv i genren.

God of War
Den meget vrede spartaner Kratos’ enmandskrig mod de 
græske guder nåede sin ende i det aktuelle spil God of War III, 
men inden da blev spillerne vidne til et af de mest underhold-
ende og blodige hævntogter i spilhistorien. Netop Kratos og 
hans brændende ønske om at hævne sin families død gør spil-
lets historie oplagt til en fi lm. Tilsæt de utallige fjender, den 
græske mytologi og ikke mindst spillets helt enorme skala, og 
du har opskriften på en gedigen sommer-blockbuster.

Kane & lynch
Selvom det første Kane & Lynch-spil ikke var så vellykket, som man 
kunne have håbet, fejler spillets karakterer og historie ikke noget. 
De to antiheltes rejse igennem den kriminelle underverden ville 
passe perfekt til en spændende actionfi lm med skuddueller a la 
Heat. Angiveligt skulle der allerede være en Kane & Lynch-fi lm på 
vej med Bruce Willis som Kane. Den anden halvdel af duoen Lynch 
har i mellemtiden skiftet hudfarve, for rygterne siger, at Jamie Foxx 
er blevet castet i rollen som Kanes skizofrene partner in crime.

pixel.tv er 
danmarks første 
tv-station på
nettet kun om spil.
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finske remedy stod i 2001 bag det banebrydende og fi lmiske Max Payne. Nu er spiludviklerne tilbage med en imødeset 
titel, som bedst kan beskrives som en psykologisk thriller. Alan Wake udkommer den 20. maj eksklusivt til Xbox 360. 

Alan Wake
Spillets hovedperson er en best-
sellerforfatter, som har haft 
skriveblokade i to år. Da hans 
kone tager ham med til den lille 
by Bright Falls, er det for at fi nde 
kreativiteten frem igen. Men 
da Alice sporløst forsvinder, 
tvinges Alan Wake til at begive 
sig ud på en farefuld færd for at 
fi nde hende. Pludselig befi nder 
han sig inde i en af sine egne ro-
maner - blot kan han ikke huske, 
at han har skrevet den.

Alice Wake
Alans kone og en anerkendt 
fotograf. Hun forsøger at hjælpe 
sin mand med at overkomme sin 
skriveblokade ved at tage ham 
med til byen Bright Falls, hvor 
hun selv forsvinder sporløst.

dr. emil Hartman
En glimrende psykiater og for-
fatter bag bogen The Creator’s 
Dilemma. Han specialiserer sig 
i at hjælpe kunstnere ud af de-
res problemer, men anses for at 
være arrogant og distanceret fra 
andre mennesker. Hans metoder 
er højst uortodokse, og resul-
taterne er vidt forskellige: No-
gle patienter opnår stor succes, 
mens andre fejler drastisk.

berry Wheeler
Alans barndomsven og hans 
agent som forfatter. Han er en 
typisk newyorker, og så lider han 
af allergier over for støv, græs, 
pollen og små byer. Men Berry 
er en god ven, og trods pro-
tester rejser han til Bright Falls, 
da han opdager, at Alan er i pro-
blemer.

rose Marigold
Servitrice på den lokale diner i 
Bright Falls. Hun er fanatisk fan 
af Alan Wakes forfatterskab, og 
i sin fritid holder hun af at læse 
hans bøger og følge nyheder om 
hans liv i medierne.

spillets viGtiGste KArAKterer

Alan Wake vs. Heavy rain
To af sværvægterne inden for konsolverdenen, Microsoft og 
Sony, konkurrerer ofte på de bedste titler, og med to fi lmiske, 
grafi sk fl otte og nyskabende spil eksklusivt til henholdsvis Xbox 
360 og PlayStation 3, er krigen mellem de to konsoller atter i 
gang. 

Konkurrenterne har fl ere eksklusive titler bag sig. Xbox er bedst 
kendt for Halo-serien, Gears of War 1-2, Mass Effect 1-2 og Forza 
Motorsport-spillene. PlayStation har derimod God of War 1-3, 
Metal Gear Solid, Little Big Planet og Grand Torismo-serien.

Fra sandkasse 
til fi lmisk thriller
Da Remedy Entertainment i 2005 annoncerede, at de var i gang med 
at udvikle Alan Wake, var det småt med reel information om spillet. Det 
blev dog offentliggjort, at spillet skulle foregå i et enormt og meget frit 
miljø i stil med Grand Theft Auto-serien, et såkaldt sandkassespil.

Senere har Remedy ændret konceptet og placeret Alan i en mere fi k-
seret verden for at opnå det tempo, som udviklerne havde i tankerne. 
Det har medført, at Alan Wake har et mere fi lmisk plot, end hvis det var 
op til spilleren at skabe handlingen.
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1. gOd Of War iii
2. Battlefield: Bad COmPaNY 2
3. HeaVY raiN

1. sPliNter Cell 5: CONViCtiON
2. Battlefield: Bad COmPaNY 2

3. Call Of dutY: mOderN Warfare 2

1. WOrld Of WarCraft
2. COmmaNd & CONQuer 4

3. Call Of dutY: mOderN Warfare 2

1. Wii fit Plus
2. NeW suPer mariO BrOs. Wii
3. mariO kart
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prince oF persiA: 
tHe ForGotten sAnds

AlAn WAKe

Den persiske prins 
vender tilbage

Som at spille en Stephen King-fi lm

platform PlayStation 3/Xbox 360/Nintendo Wii/pc
udgivelse 20. maj
censur 16
udvikler Ubisoft
udgiver Ubisoft

platform Xbox 360
udgivelse 14. maj
censur 16
udvikler Remedy Entertainment
udgiver Microsoft Game Studios

I maj er der premiere på fi lmatiseringen af Prince of Persia, der tager udgangspunkt i 
spillet med undertitlen, The Sands of Time, fra 2003, som allerede har fået klassikersta-
tus. Nu er Ubisoft ude med en tredje efterfølger, der holder sig i samme univers, og som 
følger i hælene på Warrior Within og The Two Thrones fra 2004 og 2005.

I Prince of Persia: The Forgotten Sands besøger prinsen sin brors kongerige efter 
eventyrerne i Azad kun for at fi nde det royale palads under angreb fra en mægtig hær, 
der begærer dets destruktion. Da det bliver besluttet at bruge den antikke kraft, The 
Sands of Time, i et desperat forsøg på at redde kongeriget fra total udslettelse, sætter 
prinsen ud på et episk eventyr, hvor hans lederevner vil blive testet, og hvor det vil gå 
op for ham, at med store kræfter kommer et stort ansvar.

Spillet tager en episk drejning med kæmpemæssige kampscenarier og utallige fjender, 
hvor prinsen må bruge sine atletiske evner og det store spilmiljø for at overleve. Der-
udover er det selvfølgelig muligt at bruge de magiske Sands of Time, og denne gang 
kan han bruge naturens kræfter med ødelæggende effekt.

Alan Wake, en bestsellerforfatter, har skriveblokade. Han har ikke 
kunnet skrive noget i to år. For at fi nde sit kreative fl ow, tager hans 
kone Alice ham med til den lille by Bright Falls. Pludselig forsvinder hun 
sporløst. Alan Wake fi nder sig selv i midten af et mareridt. Ord for ord 
bliver hans sidste værk - en kriminalroman han ikke engang kan huske, 
han har skrevet - vakt til live for øjnene af ham.

Alan Wake er et af de mest imødesete spil til Xbox 360, siden det 
blev annonceret i 2005, at Remedy - fi rmaet bag de populære Max 
Payne-spil - ville producere det. I spillet skal du udforske en omfat-
tende verden fyldt med missioner, unikke opgaver, intense kampe og 
skræmmende fjender.

plAystAtion 3plAystAtion 3plAystAtion 3plAystAtion 3

top 3 / GAMestop 3 / GAMestop 3 / GAMestop 3 / GAMes
de mest solgte spil i uge 15 ifølge...de mest solgte spil i uge 15 ifølge...de mest solgte spil i uge 15 ifølge...

ACTION/ADVENTURE

AlAn WAKe
Som at spille en Stephen King-fi lm

se Mere pÅ blocKbuster.dK

stort Star Wars-spil på vej
Nu er tiden kommet til at sætte kryds i kalenderen 
den 9. september. det er den foreløbige dato for 
udgivelsen af det kommende online multiplayer rol-
lespil Star Wars: The Old Republic. Historien foregår 
fl ere tusinde år før darth Vader og de kendte karak-
terer fra fi lmen, men også her er det kampen mel-
lem jedi og sith, der afgør galaksens fremtid. du kan 
vælge mellem disse mægtige krigere og en række 
andre Star Wars-roller og træffe beslutninger, der 
bestemmer din vej gennem spillet mod enten den 
lyse eller mørke side af kræften. spillet udgives af 
BioWare og lucasarts, der også stod bag de to rol-
lespil Star Wars: Knights of the Old Republic.
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der er to musikfi lm og fl ere kærlighedsfi lm på premierelisten i maj. derfor 
præsenterer månedens klassiker en monolog fra den romantiske High Fidelity, 
hvor john Cusack spiller rob gordon - en mand der ejer en pladebutik, men 
bruger al sin tid på at lave top 5-lister og savne ekskæresten Laura (iben Hjejle).

Scenen foregår på en bro. Rob er 
netop blevet forladt af Laura, og han 
benytter gåturen til at kombinere 
sit afsavn med sin passion for top 
5-lister.

Rob går med hænderne i lommen. 
Han kigger ind i kameraet.

Top fi ve things I miss about Laura. 

Standser mellem to bjælker, smækker 
den ene hånd op og gestikulerer med 
den anden.

One: Sense of humor. Very dry, but it 
can also be warm and forgiving. And 
she’s got one of the best all time laughs 
in the history of all time laughs, she 
laughs with her entire body. 

Efter en lille pause viser han to fi ngre, 
går videre.

Two: She’s got character. Or at least 
she had character before the Ian night-
mare… [Standser ved en anden bjælke, 
læner sig op ad den] … She’s loyal and 
honest, and she doesn’t even take it 
out on people when she’s having a bad 
day. That’s character. 

Viser tre fi ngre, går tilbage til, hvor han 
kom fra.

Three… [Holder en lang pause, 
fortsætter tøvende] I miss her smell, 
and the way she tastes. It’s a mys-
tery of human chemistry and I don’t 
understand it, some people, as far as 
their senses are concerned, just feel 
like home. 

Ryster på hovedet. Samler sig igen, 
holder fi re fi ngre op og mimer ordet 
“Four”, før han begynder at gå hen 
imod kameraet 

I really dig how she walks around. It’s 
like she doesn’t care how she looks or 
what she projects and it’s not that she 
doesn’t care it’s just, she’s not affected 
I guess, and that gives her grace. [Står 
nu stille, kigger direkte ind i kameraet]

And fi ve: She does this thing in bed 
when she can’t get to sleep, she kinda 
half moans and then rubs her feet 
together an equal number of times... 
it just kills me. Believe me, I mean, I 
could do a top fi ve things about her 
that drive me crazy but it’s just your 
garden variety women, you know, 
schizo stuff and that’s the kind of thing 
that got me here.

Rob ryster på hovedet, går sin vej. 

High Fidelity er instrueret af 
Stephen Frears og baseret på 
Nick Hornbys roman fra 1995.
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Så er Carrie, Miranda, Charlotte og Samantha tilbage i efter-
følgeren til 2008 blockbusteren. De fi re newyorkerpiger spilles 
naturligvis igen af Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin 
Davis og Cynthia Nixon.

Etteren indspillede på verdensplan over 2,3 millarder kroner. De 
to fi lm er baseret på den populære tv-serie af samme navn, der 
rullede over amerikansk tv fra 1998 til 2004 med 94 afsnit fordelt 
på seks sæsoner.

”Hannibal” (Liam Neeson) er tilbage på en farlig mission. Med sig 
har han sit farverige hold af tidligere specialstyrker, der har været 
fængslet for en forbrydelse, de ikke har begået. Bradley Cooper 
spiller ”Faceman”, Sharlto Copley ”Howling Mad” Murdock og 
Quinton ”Rampage” Jackson er Mr. T’s gamle rolle,”B.A.”.

Alle i The A-Team må tage hver deres unikke talenter - og særheder 
- i brug i kampen for at få renset deres navne og blakkede ry og 
samtidig fi nde den sande skurk. The A-Team  bygger på tv-serien 
fra ’80erne af samme navn.

Alf (Nikolaj Støvring Hansen) går til ballet, og hans store drøm 
er at komme ind på den kongelige balletskole. Men drømmen 
brister, da Alfs plageånder overfalder ham. Under sit fravær fra 
skolen støder han på manga-tegneserien Niccollo, og nu bliver Alf 
opslugt af at læse og lære om magt og krigsstrategi.
 
Min bedste fjende er en dansk fi lm om at have magt over andre, 
om mobning og om venskab mellem de udstødte i en skoleklasse. 
På rollelisten ses bl.a. Kim Bodnia (fra Frygtelig lykkelig, 2008) og 
Clara Bruun Sandbye (fra Himlen falder, 2009).

Den midaldrende John (Erik Clausen), som vi kender fra Clau-
sens sidste fi lm Ledsaget udgang (2007), bliver løsladt på prøve. 
John tager straks til Jylland, hvor han vil hjælpe sin voksne søn, 
der er kommet i vanskeligheder. Uanset om det gælder at være 
den nærværende familiefar, den perfekte partner i linedans eller 
bare det at passe et arbejde, så kommer tingene ikke altid lige 
let til John.

Frihed på prøve er en fi lm med både humor og alvor – en rigtig 
Clausen-fi lm med ham selv i hovedrollen. Filmen er en del af Bio-
grafklub Danmarks program.

Genre Romantik/Komedie

Genre Action/Adventure/Komedie

Genre Drama/Dansk

6/2010 Juni

Premiere

3/6

Premiere

10/6

Premiere

3/6

Premiere

10/6

Genre Komedie/Drama
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96.3%

the twilight saga: eclipse
preMiere 30. juNi  //  AntAl steMMer 6488

94.1%

sex and the city 2
preMiere 3. juNi  //  AntAl steMMer 1793 

91.7%

the expendables
preMiere 19. august  //  AntAl steMMer 186
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En genindspilning af 1980er gyseren A Nightmare on Elm Street, 
hvor seriemorderen Freddy Krueger slår teenagere ihjel i deres 
drømme, hvilket resulterer i, at de også dør i virkeligheden. I 
denne nye version spiller Jackie Earle Haley, kendt som Ror-
schach i Watchmen (2009), den dæmoniske Krueger. 

Den gamle serie begyndte i 1984 med Robert Englund som 
Freddy 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.

En række mystiske mord chokerer Seattle. Imens er Bella 
(Kristen Stewart) tvunget til at vælge mellem sit livs kær-
lighed, vampyren Edward (Robert Pattinson), og sin tætte 
ven, varulven Jacob (Taylor Lautner).

Den tredje fi lm i den umådelig populære serie af Twilight-fi lm sæt-
ter for alvor relationerne mellem Bella og hendes overnaturlige om-
gangskreds på spidsen med kampen mellem vampyrer og varulve 
i centrum. Instruktøren er denne gang David Slade, der stod bag 
den visuelt betagende vampyrfi lm 30 Days of Night i 2007.

sOmmereNs mest 
VeNtede film
www.kino.dk

top 3

Genre Gyser Genre Teenagefi lm/Romantik

Premiere

24/6
Premiere

30/6

læs om fl ereKoMMendeFilMpå www.kino.dk
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HvAd KAn MAn ForlAnGe 
AF en FilMAnMelder?

Arven eFter 
boGArt oG co.

TEA LINDEBURG KASPER BERING LIISBERG

teA lindeburG & KAsper berinG liisberG

de to nye FAste vÆrter pÅ dr2 preMiere

tea lindeburg
32-årig filminstruktør med kortfilm, musikvideoer og satire til 
tv på cv’et. Tea har instrueret kortfilm, musikvideoer og satire 
til tv. Hun stod derudover bag kort- og animationsfilmfestivalen 
Cosmic Zoom (1999 – 2007).

Først og fremmest kræver jeg, at min anmelder har viden. 
Han skal have set mange fi lm, så han kan perspektivere. Da 
Edwin S. Porter lavede The Great Train Robbery i 1903, synes 
alle, at den var fantastisk, den første narrative fi lm! Men der er 
næppe nogen anmelder, der overhovedet ville kommentere på 
den, hvis den kom ud i dag. Jo mere man ved, jo mere kræver 
man. Og min anmelder skal kræve det bedste.
Så kræver jeg, at min anmelder er åben. Han skal kunne se 
bort fra egne personlige forbehold overfor fx genre og stil. Han 
skal kunne lade sig selv blive positivt overrasket og kunne gå 
ind til en fi lm så vidt muligt uden forudindtagede meninger. 
Så kræver jeg, at min anmelder er god til at formidle. Han skal 
være præcis! Han skal kunne åbne en fi lm for mig, så jeg får 
en klar fornemmelse af, hvad han mener, er godt og dårligt ved 
fi lmen og hvorfor.
Men vigtigst af alt kræver jeg, at min anmelder giver ud af sig 
selv. Jeg skal føle, jeg kender ham. Jeg skal vide, hvor jeg har 
ham. Selvfølgelig må han gerne overraske mig i ny og næ, men 
han skal være læsbar, så jeg ved, hvordan jeg skal navigere ud 
fra ham. For i virkeligheden er jeg fuldstændig ligeglad med, 
om jeg er enig med min anmelder. Nogle af mine favoritanmel-
dere er dem, jeg er allermest uenig med, og det er til syvende 
og sidst det vigtigste. Film er en individuel oplevelse.

Da jeg nu er fra en årgang, som rent faktisk kan huske at have set 
Ole Michelsen i Bogart og også være fast seer af programmet, er 
det med en vis portion ærefrygt og ydmyghed, at jeg kaster mig 
ud i rollen som anmelder på DR2. Ole var måske lidt for elitær efter 
min mening, men man vidste altid, hvor man havde ham, og derfor 
var det altid nemt at navigere i forhold til ham. Hans troværdighed 
var altid i top. Søren Høy havde noget at leve op til, da han tog 
over. Det gjorde han rigtigt godt ved at ændre stilen og skabe sit 
eget Filmland, der var lidt mere afslappet. 
Men Ole og Søren hører en anden tid til. I dag nærmer omsætnings-
hastigheden af nye fi lm sig det supersoniske, og tv har naturligvis 
været nødt til at følge med denne udvikling. Derfor vil Tea og jeg som 
udgangspunkt forsøge at tage arven op efter Mikkel Munch-Fals, 
når vi nu tager over som faste værter.
Jeg er selv en stor fan af Mikkel, som jeg også lærte at kende gen-
nem mine studier. Første gang, jeg så ham på DR2 Premiere, blev 
jeg slået af, hvor meget han gav af sig selv. Det var som at stå lige 
over for ham, når han tonede frem på skærmen. Hans attitude og 
holdning, men også hans måde at være skarp, fræk og oprigtig på, 
kunne jeg genkende. Denne naturlige oprigtighed vil jeg meget gerne 
selv være i stand til at kunne genskabe på skærmen. Jeg håber så 
samtidig, at Tea og jeg vil kunne tilføre programmet mere energi, 
når vi nu er to. Jeg taler for os begge, når jeg siger, at Tea og jeg 
går til opgaven med en vis portion ydmyghed, når man ser på vores 
forgængere. Men vi er absolut ikke er bange for at tage stafetten op.

Kasper bering liisberg 
41-årig cand. mag. i Medievidenskab og underviser på Film- 
og Medievidenskab på Københavns Universitet, RUC samt 
Århus Universitet.
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