
Nyheder fra Kirke og Film
– torsdag 28. september 2017

Kirke og Films initiativ, Månedens film, fungerer godt, når vi selv skal sige det, og måske bliver der
endda to af slagsen i oktober måned. I det hele taget er der mange nye film i vente i 
efteråret/vinteren, men vi véd naturligvis aldrig, om de høje forventninger opfyldes.

Månedens film september: "Lys i mørket"
Den melankolske og hjertevarme finne Aki Kaurismäkis nye film, "Lys i mørket", er valgt og 
anmeldt af Jes Nysten som månedens film i september 2017. Kaurismäki er også instruktøren, som
vandt den første Gabriel i 2003 for "Manden uden fortid".
http://www.kirkeogfilm.dk/Filmanmeldelser/Lys-i-moerket-JNY.pdf 

Månedens film august: "Dunkirk"
Kirke og Films formand Otto Lundgaard har både valgt og anmeldt Christopher Nolans ganske 
usædvanlige krigsfilm "Dunkirk" - en film som skildrer mennesker - soldater - belyst af miraklet.
http://www.kirkeogfilm.dk/Filmanmeldelser/Dunkirk-NOL.pdf 

Månedens film juni: "Heartstone"
Susanne Knudstorp har valgt og anmeldt den islandske film "Heartstone" - en smuk og til tider 
hård skildring af især drenges seksualitet i overgangen fra barn til voksen.
http://www.kirkeogfilm.dk/Filmanmeldelser/Heartstone-SCK.pdf 

Så er der film - i København
25. sept. 2017: Dagene 28. sept. til 11. okt. er der igen CPH PIX med mange forskellige film - 
herunder film, som på forskellig vis har religion som tema. Gå på opdagelse på hjemmesiden - og 
på festivalen! Men ikke nok med det. I det samme tidsrum er der BUSTER filmfestival med de 
bedste film fra hele verden til børn og unge.
• Velkommen til CPH PIX og BUSTER - http://cphpix.dk 

Rejsen
Moesgaard Museum ved Aarhus byder på en filmudstilling om menneskelige grundvilkår. 
Udstillingen består af fire rum – en grotte, et filmunivers med vandspejl, et refleksionsrum og et 
rum, hvor man kan tage med på rejse ved hjælp af virtual reality briller. Publikum inddeles i 
grupper og lukkes fra grotten ind i filmuniverset, hvor man kommer til at opleve en iscenesat rejse
gennem syv kontinenter, hvor fokus er på syv menneskelige grundvilkår; fødsel, kærlighed, tro, 
angst, tab, rationalitet og død.
http://www.moesgaardmuseum.dk/udstillinger/aktuelle-udstillinger/rejsen-%C3%A5rets-store-
saerudstilling/ 

Stanley Kubrick (1928-1999)
Den kontroversielle amerikanske filminstruktør Stanley Kubrick, som er manden bag bl.a. Nabokov-
filmatiseringen "Lolita" (1962), koldkrigssatiren "Dr. Strangelove" (1964), den nyreligiøse "2001: A 
Space Odyssey (1968), den voldsdyrkende "A Clockwork Orange" 1971) og den solide krigsfilm 
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"Fuill Metal Jacket" (1987), har fået sin egen udstilling på Gammel Strand i København. 
Udstillingen viser alt fra manuskripter med Kubricks noter over brevudvekslinger til kostumer og 
scenografi samt hjemmevideoer og fotos fra Kubricks personlige arkiv. Kubrick gemte alt materiale
fra sit arbejde, og derfor bærer udstillingen hans tydelige signatur.
http://www.glstrand.dk/udstillinger/aktuelle/stanley-kubrick.aspx 

Palladium
Ét af de store danske filmselskaber, Palladium, er lukket. Det har produceret de mest 
forskelligartede film siden 1933, men nu er det definitivt historie. Det danske Flminstitut (DFI) har 
overtaget rettighederne til selskabets film; i skrivende stund vides ikke, hvad det præcist betyder 
for filmklubbernes mulighed for at vise filmene – f.eks. flere af Carl Th. Dreyers film. 
- http://www.ekkofilm.dk/artikler/palladium-1933-2017/

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsmailmeddelelser fra Kirke og Film, så besvar 
denne meddelelse med dit ønske om at blive slettet.

En god oktober ønskes alle
KIRKE OG FILM
Bo Torp Pedersen
www.kirkeogfilm.dk 
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