
DEN FØRSTE EKSTRA BONUSFILM

Mandag d. 28. marts 2022 kl. 14.00 og kl. 17.00

SHIVA BABY  (USA 2020)

Danielle er en ung biseksuel jødisk kvinde, der 
er under uddannelse, og som også tjener penge 
som sugarbaby. Vi møder hende og hendes om-
sorgsfulde og omklamrende familie ti l en Shiva, 
som er en jødisk begravelsesfest. Det jødiske 
miljø opleves helt uudholdeligt for Danielle i dets 
fastholden af traditi onelle kønsroller og stereo-
typ identi tet, som hun bare gerne vil være fri af. 
Filmen er et klaustrofobisk kammerspil båret af 
sort og meget jødisk humor. Danielle og vi krum-
mer oft e tæer, da mor, ekskæreste, sugardaddy 
og hans kone og barn alle er ti lstede ved den 
rituelle fest. Filmens temaer er: løgn, sandhed og 
forsti llelse. Danielle vil gerne være fri, klare sig 
selv og blive voksen. Selvom rammen er jødisk, 
er Danielles problemer almenmenneskelige, og 
hun spilles troværdigt. Nogle har kaldt fi lmen en 
meget underholdende sort komedie. 

Instr. Emma Seligman Medvk: Rachel Sennett , Danny Deferrari og Fred Melamed 
Længde: 78 min.

VEND



DEN ANDEN EKSTRA BONUS FILM

Mandag d. 4. april 2022 kl. 14.00 og kl. 17.00

PINNOCHIO  (Italien, Frankrig, England 2019)

Carlo Collodis bog fra 1883, som mange vil kende 
fra Disney versionen fra 1940, handler om den 
ensomme gamle Gepetto, som skærer en levende 
dreng ud af træ. Det er en meget moralsk fortælling 
om at sætte pligt og ansvar før fornøjelse. Når den 
alligevel er blevet en klassiker, skyldes det nok, at 
det er drengens troskyldighed og gode hjerte, der 
bringer ham i uføre, hvilket får hans gode fe til at 
holde fast ved ham. Filmen er en svulstig og svim-
lende sanseoplevelse med sit flimrende modspil 
mellem fabuleren og realisme, og modsætningen 
mellem blomstrende filmfantasi og den ludfattige 
hverdag blandt bønder og småkårsfolk i 1880ernes 
Italien udgør en velfungerende kontrast. Og så har 
ny teknologi muliggjort en betagende visionær og 
perspektivrig nyfortolkning af en kendt og elsket 
børneklassiker. 
    
Instr. Matteo Garrone Medvk:  Federico Gelapi, Roberto Benigni og Massimo  
Ceccherini Længde: 125 min.


