21/1 Marriage Story
Regi: Noah Baumbach, USA 2019. Längd: 136 min. I rollerna: Scarlett
Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta m.fl.
När New York-borna och konstnärssjälarna Charlie och Nicoles
äktenskap knakar i fogarna tar Nicole med sig deras åttaårige son Henry
och flyttar till Los Angeles där hon växte upp. Hon får en tv-roll och
umgås med sin mamma och anlitar en skilsmässojurist, medan Charlie
konsulterar två olika jurister i jakten på ett vårdnadsupplägg han kan
acceptera. De sargade makarna sliter med sina arbeten, avståndet
mellan USA:s kuster och alla de motstridiga känslor som följer på
uppbrottet från ett äktenskap som skulle varat livet ut.
Noah Baumbachs ömsinta och välskrivna manus är ärligt, humoristiskt
och hjärtekrossande på samma gång. Scarlett Johansson och Adam
Driver gör strålande skådespelarprestationer.

4/2 And then we danced
Regi: Levan Akin, Sverige/Georgien 2019. Längd: 105 min. I rollerna:
Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli
m.fl.
Merab dansar i det georgiska nationalkompaniet med sin partner Mary
och drömmer om en plats i huvudkompaniet. Hans tillvaro vänds upp
och ner när den karismatiske Irakli en dag ansluter till kompaniet och
blir hans största rival, men även hans största åtrå. Nu står Merab inför
valet om han ska följa sitt hjärta och bryta sig loss från den
konservativa miljö han befinner sig i och därmed riskera att förlora allt
han har kämpat för.
Kritikerhyllad med lysande skådespeleri, expressiv dans och fantastiskt
ljud och foto.

18/2 Knives out
Regi: Rian Johnson, USA 2019. Längd: 130 min. I rollerna: Daniel
Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette,
Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Plummer m.fl.

Framgångsrike, välbärgade kriminalförfattaren Harlan Thrombey dör
plötsligt dagen efter sin 85-årsdag. Mord eller självmord? Rian Johnson
har skapat en fyndig, vass, spännande hyllning till den klassiska,
stjärnspäckade Agatha Christie-mordmysteriet. Och kritikerna föll
pladask. ”En genuint underhållande mordsåpa” (SvD). Bland alla lögner
och villospår finns ”en syrlig skildring av klassklyftorna i dagens USA”
(Aftonbladet). Daniel Craig briljerar som detektiven Benoit Blanc.

3/3 Tel Aviv on Fire + Årsmöte före filmen
Regi: Sameh Zoabi, Israel 2018. Längd: 100 min. I rollerna: Kais
Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton m.fl.
Salam, en ung palestinier, jobbar som praktikant på såpoperan Tel Aviv
on Fire. Varje dag passerar han den israeliska gränskontrollen vilket
inte är helt lätt. En dag möter han gränskontrollanten Assi, vars hustru
är en stor fan av showen. För att imponera på henne, börjar Assi
involvera sig i manusarbetet.
Filmen skildrar Israel-Palestinakonflikten på ett ironiskt sätt, en svår
balansgång om en känslig och långdragen konflikt. ”Sameh Zoabi
träffar ovanligt rätt i sin dråpliga film där israeler och palestinier krigar
om manuutvecklingen i landets mest populära tv-såpa” (Göteborgs
Posten).
SFF:s filmhelg: tema RomCom, på Filmhuset på Gärdet: 7 & 8 mars
Mer info om program och anmälan på www.filmstudio.se

17/3 Jojo Rabbit
Regi: Taika Waititi, Nya Zeeland/Tjeckien/ USA 2019. Längd: 106
min. I rollerna: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin
McKenzie, Taika Waititi m.fl.
En andra världskriget-satir om en ensam tysk pojke, vars världsbild
vänds upp och ner när han upptäcker att hans mamma gömmer en
judisk flicka på vinden. Med hjälp av sin idiotiska låtsasvän Adolf
Hitler måste han nu konfrontera sina nationalistiska fördomar.

Känd för Flight of the Conchords och What we do in the shadows, är
Taika Waititi Nya Zeelands cinematiska wunderkind. En salig, talangful
blandning, hans far är maori, hans mor är judisk.

31/3 Gud finns, hennes namn är Petrunya
Regi: Teona Struger Mitevska, Nordmakedonien 2019. Längd: 100 min.
I rollerna: Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski,
Zorica Nusheva m.fl.
I den lilla nordmakedonska staden Stip är det tradition att prästen varje
januari släpper ner ett stort träkors i floden. Hundratals män kastar sig
efter korset och den som lyckas fånga det garanteras lycka och välgång.
Just detta år får Petrunya ett ryck och dyker ner i vattnet och lyckas ta
korset före alla andra. Det är första gången en kvinna ger sig in i leken
och reaktionerna blir våldsamma. Men Petrunya står på sig. Hon har
tagit korset och vägrar lämna det ifrån sig.

14/4 Vår tid ska komma (Der kommer en dag)
Regi: Jesper W Nielsen, Danmark 2017. Längd: 110 min. I rollerna:
Lars Mikkelsen, Sofie Gråbøl, Albert Rudbeck, David Dencik m.fl.
Året är 1967 och ungdomskulturen gror. I Köpenhamn bär man
blommor i håret, och sjunger sånger om frihet och en ljusnande framtid.
Men i Gudbjerg tycks tiden i stället ha frusit till is. Här hamnar de
oskiljaktiga bröderna Elmer och Erik när deras mor insjuknar. I denna
avkrok härskar rektor Fredrik Heck med oinskränkt makt över
fosterhemmet med målet att förvandla bångstyriga pojkar till lydiga
medborgare – med alla medel. Skräckslagna gör Elmer och Erik allt för
att synas och märkas så lite som möjligt för att kunna undgå Hecks
repressalier, men minstingen Eriks klumpfot och hans livliga drömmar
om att bli astronaut ställer hela tiden till det. När den enda läraren som
varit snäll mot dem, Lilian, skräms iväg så återstår bara en lösning… att
slå tillbaka.
En favorit hos många av landets filmstudior, det tunga temat till trots.

SKARPNÄCKS FILMSTUDIO
På Reflexen i Kärrtorp tisdagar kl. 19.30.
300 kronor för 7 handplockade kvalitetsfilmer!
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