DEN FØRSTE EKSTRA BONUSFILM
Mandag d. 14. november 2022 kl. 14.00 og kl. 17.00

DEN TREDJE MAND

(Storbritannien 1949)

Efterårssæsonen præsenterer hermed en klassiker,
en af filmhistoriens absolut største værker, nemlig
den psykologiske thriller “Den tredje mand”. Filmen er baseret på Graham Greenes manuskript
“The Third Man”, og Anton Karas berømte citarmusik er blevet ikonisk. Stedet er et sønderbombet Wien, året er 1948, og sortbørshandlen
hersker. Her ankommer andenrangs forfatteren
Holly Martins for at lede efter sin ven Harry Lime
(Orson Welles), som påstås at være blevet dræbt
i en bilulykke. Martins jagt på sandheden bringer
ham bl.a. ned i byens kloaksystem for at lede efter
den eneste, der kan give ham svaret… Den tredje
mand! Denne sort-hvide klassiker er stadig en stor
filmoplevelse.
Instr: Carol Reed Medvk: Orson Welles, Joseph
Cotten, Trevor Howard Længde: 104 min.

VEND

DEN ANDEN EKSTRA BONUS FILM
Mandag d. 21. november 2022 kl. 14.00 og kl. 17.00

TABTE ILLUSIONER (Frankrig, Belgien 2021)
I 1840’erne lige før den 2. republik i Frankrig, skrev
den enormt produktive forfatter Honoré de Balzac en
af sine bedste romaner, en udviklingsroman om den
unge poet, der går til grunde i det hektiske parisiske avis- og skribentmiljø. Den er nu filmatiseret i en
overvældende og storslået stil, der er blevet en stor
succes i Frankrig.
Den unge Lucien skriver sine romantiske kærlighedsdigte under indtryk af en betagelse af en yngre adelsfrue og forlader med hendes hjælp familiens trykkeri i
provinsen for at prøve lykken i Paris. Han vil skabe sin
egen skæbne, men fanges hurtigt ind i en journalistisk
verden af forstillelse og falskhed og profit. Alt er til
salg, viser det sig, også i politik, kunst og kærlighed.
Hvordan tackler den unge digter det?
Filmen er en underholdende skildring af en splittet
historisk periode og af en ung idealist og hans fald.
Fortalt med stor energi i et højt og fejende flot tempo.
Instr: Xavier Giannoli Medvk: Benjamin Voisin, Céline
de France og Vincent Lacoste Længde: 149 min.

