UGE 05
Matt Damon i Lilliputternes land
Dobbeltspil fortsætter mandag til onsdag, læs sidste uges omtale her.

Downsizing er en sciencefictionkomedie der byder ind
med en mulig løsning på
problemet overbefolkning og
hvad deraf følger af miljø- og
klimaproblemer m. m.
En gruppe norske
videnskabsmænd udvikler en
sensationel metode der kan
skrumpe mennesker til
miniaturestørrelse. I Omaha
melder Paul Safranek sig som
forsøgskanin. Han håber, at det
vil forenkle hans stressede
tilværelse at bo i et samfund
hvor alt er småt, og pengene derfor rækker meget længere. Desværre får hans kone kolde
fødder så Paul må gebærde sig alene i sit uvante, nye lilleputliv.
Paul har forventet et liv i luksus og får det sådan set også, men problemerne melder sig
hurtigt. Leisureland som det nye lilliputområde hedder, har sin egen underklasse. Den
tager sig af rengøring og lignende manuelt arbejde og er henvist til at bo i en containerby
uden for den mur der beskytter de rige. Pauls nabo, en serbisk playboy, har en
rengøringskone, Ngoc Lan, tidligere vietnamesisk politisk aktivist, men tvangsformindsket
af et undertrykkende styre. Paul beslutter sig for at hjælpe hende!
Instruktøren Alexander Payne (Rundt om Schmidt 2002, Nebraska 2013) kaster i filmen et
satirisk blik på den amerikanske drøm og nutidens samfund med grådighed og overforbrug
i stor stil. Matt Damon spiller hovedrollen, og i en mindre, men ret vigtig rolle som en af de
norske læger ses Søren Pilmark.
Familiefilmen Det Store Nøddekup 2 kan ses i weekenden. Animationsfilmen er en
fortsættelse af filmen fra 2015 om egernet Vilfred og musen Makker. Det ser sort ud for
Vilfred og hans venner. Byens korrupte borgmester vil jævne den park som alle dyrene bor
i, med jorden for at bygge en forlystelsespark. For at redde deres hjem må Vilfred og
Makker alliere sig med hr. Feng der er en lille og uskyldigt udseende, men yderst effektiv
kung fu-mus.
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