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ETT BRA SÄTT ATT SE BRA FILM

1. Jag, Daniel Blake
UK 2016, 100 min
Dan Blake, en 59-årig snickare och nybliven änkling haft oturen att få en hjärtinfarkt. Hans läkare
ordinerar vila, men när Dan ansöker om sjukpenning får han bara 12 poäng av den vagt vårdutbildade
biståndsbedömare som prickar av frågor som ”har du förmåga att ställa en väckarklocka?” och ”kan du
gå 50 meter?”. För sjukpenning behövs 15 poäng.
Dan hänvisas i stället till arbetsförmedlingen.
2. The Danish girl
UK2015, 115min
Oscarbelönade® Eddie Redmayne och Alicia Vikander spelar mot varandra i denna fantastiska
kärlekshistoria baserad på verkliga händelser, regisserad av Oscarbelönade® Tom Hooper. När Gerda
(Vikander) ber sin man Einar Wegener (Redmayne) att ställa upp som modell för ett kvinnoporträtt
kommer många dolda känslor upp till ytan, och han väljer att börja leva som kvinna. Einar har en svår
resa framför sig full av kontroverser och fördomar, men tack vare sin frus villkorslösa kärlek kan
Einar slåss för att bli den person hon var född att bli den banbrytande transpersonen Lili Elbe.
3. 21 SÄTT ATT FÖRSTÖRA ETT ÄKTENSKAP
Fi 2013, 89 min
En fartfylld komedi om kärlek och olika slags relationer och äktenskap. Sanna tror inte på äktenskap
och forskar i ämnet under rubriken ” X antal sätt att förstöra ett äktenskap. Alex däremot vet inte vad
han ska tro på för hans alldeles lyckliga äktenskap har tagit slut
4. The Missing Bild – Kambodja
Budskapet ligger i titeln på den här poetiska och personliga dokumentären om Kambodja under Röda
Khmerernas herravälde på 70-talet. Det finns många bilder och filmer från tiden, men det är de som
saknas som är intressanta. För filmsnuttarna vi fått se från arbetslägren visar inte tortyren, svälten och
misären. Den finns bara på näthinnorna på dem som var där. Regissören Rithy Panh var en av dem.
Han var bara en liten pojke när Pol Pot tog över makten, och som så många andra hamnade hela hans
familj i arbetsläger. Han har hittills gjort flera filmer om ämnet, men det här är första gången han på
ett mycket utlämnande sätt berättar sin egna historia.
5. Salongen
Frankrike2015, 85min
En het sommardag på Gazaremsan. Just den här dagen fungerar elektriciteten och Christines
skönhetssalong bågnar av kunder; en blivande brud, en höggravid kvinna, en som är nyskild, en
väldigt gudfruktig och en som knarkar. Plötsligt hörs pistolskott från gatan och dagen tar en annan
vändning.
6. Läkaren på landet
Frankriken2015, 102min
I över trettio år har Dr. Jean-Pierre Werner praktiserat som läkare på den franska landsbygden. Han är
omtyckt av alla och vet allt om deras krämpor, och en hel del annat också för den delen. De är nästan
som en enda stor familj. Så drabbas läkaren själv av en sjukdom och det verkar vara riktigt allvarligt.
En kollega sänder en läkare för att avlasta Jean-Pierre i hans arbete och högst motvillligt går han med
på den oönskade hjälpen. Att hon är kvinna och att hon ser bra ut är väl okej, men hon är från storstan!
Vad vet väl hon om hur det går till på landet?
7. Aquarius
Brasilien 2015, 140min
Clara är en 65-årig pensionerad musikkritiker och änka, men också den sista lägenhetsinnehavaren i
Aquarius, ett tvåvåningskomplex från 1940-talet i överklassens vackra strandresidenser i Recife. Alla
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hennes grannar har tvingats sälja sina boenden till ett företag som har byggplaner för området. Men
Clara har bestämt sig för att hon hellre dör än ger upp sin lägenhet, vilket leder henne till ett stilla krig
med företaget. Deras kamp ger henne dock lite färg i vardagen och får henne att tänka tillbaka på sitt
liv, sin kärlek och musiken.

8. Julieta
Spanien 2015, 159min
Julieta bor i Madrid med sin dotter Antía. De båda lider i tystnad sedan Xoan, Julietas man och Antías
pappa, har gått bort. Men ibland för inte sorg människor närmare varandra, utan längre isär. När Antía
fyller arton år lämnar hon sin mamma, utan någon förklaring. Julieta söker efter henne på alla sätt hon
kan, men inser snart hur lite hon faktiskt vet om sin dotter.

9. Måste git!
Sverige2017, 158min
I Måste gitt följer vi Metin, en ung man i en av Stockholms förorter där oskrivna lagar gäller och de
egna domstolarna alltid har sista ordet. Det udda med den här shurdan (=killen!) är att han skriver
dagbok om allt han ser och gör - alla namn och platser dokumenteras i minsta detalj. När dagboken en
dag försvinner blir Metins liv knas och aldrig detsamma igen.
10. Manchester by the Sea
UK2016, 147min
Livet för en vaktmästare från Boston förändras för alltid då han återvänder till sin hemstad för att ta
hand om sin tonårige brorson.
När hans äldre bror Joe (Kyle Chandler) går bort får Lee Chandler (Casey Affleck) veta att hans bror
utsett honom till ende förmyndare för sin son (Lucas Hedges). Lee tar tjänstledigt och återvänder
motvilligt till hemstaden Manchester-by-the-Sea för att ta hand om Patrick, en livlig 16-åring. Väl
hemma påminns han om det förflutna som tvingade honom att bryta upp med sin fru (Michelle
Williams) och det samhälle där han fötts och vuxit upp. Stärkta av det gemensamma minnet av
mannen som höll deras familj samman, tvingas Lee och Patrick kämpa för att anpassa sig en värld utan
honom.
11. Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv
Finland2016, 91min
Sommaren 1962 har Olli Mäki chansen att bli världsmästare i fjäderviktsboxning. Hela Finland, från
landsbygden till stadens ljus i Helsingfors, har förberett sig på hans seger och framgång. Allt Olli
behöver göra är att gå ner i vikt och koncentrera sig på matchen. Men det finns ett problem – han har
förälskat sig i Raija. Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv vann Un certain regard i Cannes 2016 och
utsågs till Finlands Oscarsbidrag.
12. La La land
USA2016, 128min
Jazzpianisten Sebastian och den aspirerande skådespelerskan Mia blir förälskade men ju mer
framgångsrika de blir, desto svårare blir det att hålla kärleken vid liv.
13. Citizen Schein
Sverige2017, 100min
Harry Schein - ett ensamkommande judiskt flyktingbarn som blev en av den svenska efterkrigstidens
mest inflytelserika kultur- och mediepersonligheter. Intellektuell gigant och entreprenörsgeni i vissa
ögon – elitistisk manschauvinist och makthungrig despot i andras. Hans livshistoria kunde varit
hämtad från en Hollywoodfilm.
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14. Lion
Au, GB, USA2016, 118min
Lion berättar den gripande sanna historien om Saroo Brierley, med Dev Patel, Rooney Mara och
Nicole Kidman i huvudrollerna, och är baserad på hans självbiografiska roman A Long Way Home.
Filmen är producerad av bolaget bakom storfilmer som The King's Speech.
15. Under sanden
Danmark2016, 100min
Maj 1945. Ett par dagar efter andra världskrigets slut förs en grupp unga tyska krigsfångar till
Danmark för att desarmera de två millioner minor som har spridits ut längs den danska västkusten av
de tyska ockupanterna. Kommandot över gruppen av försvagade, unga män är sergeant Carl Leopold
Rasmussen. Likt många av hans landsmän känner han ett avgrundsdjupt hat för tyskarna efter att ha
genomlidit fem miserabla år under ockupation. Rasmussen låter sin ilska flöda över krigsfångarna
fram tills den dag det händer en tragisk olycka. En olycka som får honom att byta bild av fienden, trots
att det kanske är för sent.
16. Captain Fantastic
USA2016, 119min
Familjen Cash lever i nutid men har gjort andra val än de flesta. Pappa Ben och mamma Leslie har
lämnat civilisationen bakom sig för att uppfostra sina barn i ett hus i skogen. Just nu ligger dock
mamman på sjukhus så Ben står för programmet. Man jagar, tränar, klättrar i livsfarliga berg, sjunger
runt lägerelden och läser avancerade böcker. Det verkar funka bra. Barnen är glada, kan många språk,
håller inte på med skärmar, och är genier allihop.
Så åker far och son till stan för att ringa till Mamma men får istället reda på att hon tagit livet av sig
När Ben talar med sina stenkonservativa svärföräldrar om förbjuder de honom att komma och hotar
med att arrestera honom om han dyker upp.
17. The sailsman
Iran2017, 121min
Emad och Rana tvingas lämna sin bostad då ett renoveringsarbete i en närliggande byggnad äventyrar
deras säkerhet. De flyttar in i en tillfällig lägenhet i Teherans centrala delar. En incident knyten till
lägenhetens förra ägare kommer dramatiskt att förändra det unga parets liv.
18. Dolda tillgångar
USA2016, 126min
Katherine Johnson, Dorothy Vaughn och Mary Jackson var tre briljanta kvinnor som jobbade för
NASA och var hjärnorna bakom en av historiens största projekt, John Glenns uppskjutning i rymden.
Det var en fantastisk bedrift som återgav USA sitt självförtroende och inspirerade resten av världen.
Trion krossade alla kön och rasbarriärer och blev en inspirationskälla för kommande generationer att
drömma stort.
19. Agnus Dei
Polen / Frankrike, 1 tim 55 min
Filmen utspelas i Polen 1945 strax efter andra världskrigets slut, ett krig som kostade nästan sex
miljoner polacker livet. Röda armén har segrat men andra tragedier uppstår. Sjuksköterskan Mathilde,
som arbetar för det franska Röda korset, kallas till ett undangömt kloster och beger sig motsträvigt dit.
Det visar sig att nunnorna i klostret döljer en fasansfull hemlighet och Mathilde ställs inför svåra
moraliska beslut. "Agnus Dei" påminner i viss mån om Pawlikowskis hyllade "Ida" (2013) som också
delvis utspelas i klostermiljö. Liksom i den ställs ondska mot medkänsla och närmast ofattbart mod.
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20. Dansaren
Fra/Belg/Tjeck2016, 108min
Marie Louise växer upp i fattigdom och ser sin pappa mörds av rivaliserande guldgrävare. Utan ett öre
på fickan söker hon sig till New York där motgångarna fortsätter. Men plötsligt uppenbarar sig en
chans där hon kan visa upp sin sanna passion för omvärlden - dansen. Några år senare bär hon namnet
Loïe Fuller, har revolutionerat dansvärlden och är Paris största stjärna med storslagna
dansföreställningar och magiska ljusshower. Inget tycks kunna stoppa hennes framgångar. Inte förrän
en ny dansare dyker upp på scenen - en ung kvinna vid namn Isadora Duncan .
21. Brooklyn
Irl/ Storbrit/ Kan., 2015, 111 min
Lockad av möjligheterna i Amerika lämnar Eilis 1952 det fattiga Irland och tryggheten i mammans
hem för New York. Hemlängtan försvinner snabbt när Eilis blir förälskad i den italiensk-amerikanske
Tony. När hennes syster Rose dör måste hon resa hem. Tony och Eilis gifter sig i hemlighet innan hon
far. Hemma i Enniscorthy erbjuds hon arbete och träffar en annan man som är intresserad av henne.
Eilis ställs inför ett livsavgörande val.
22. Bumerang
Frankrike2016 / 105 min
Antoine gräver i sitt förflutna i vilket hans mamma dog under mystiska omständigheter 30 år tidigare.
Tillsammans med sin syster till upptäcker han flera detaljer som får honom att tvivla att moderns död
var en olycka. I svindlande vackra miljöer nystas gåtan upp bit för bit.
23. En vansinnig idé
Frankrike 2015, 134 min
Aram, en ung armenisk aktivist spränger den turkiske ambassadören i luften. En annan ung man,
Gilles, som råkar passera platsen skadas allvarligt. Aram flyr till Beirut och hans mor söker upp Gilles
får att be om ursäkt får sin son. En udda och oväntad vänskap utvecklas emellan dem.
24. Bortom Lampedusa
Italien 2016, 108 min
Stark dokumentär som vann Guldbjörnen i Berlin 2016. Samuele är tolv år och bor på en ö mitt i
havet. Han går i skolan, skjuter slangbella och är en riktig landkrabba. ön han bor på heter Lampedusa
och är den yttersta symbolen får Europas gränser.
25. Dagen efter denna
Frankrike2016, 100 min
Isabelle Huppert briljerar som krass filosofilärare i detta ljuvligt flödande krisdrama som skildrar
känslor utan att bli sentimental. När såg ni senast en skildring på film om en knivskarp, intellektuell
kvinna som älskar sitt arbete och som lever får det?
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