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Utøya 22 juli
Breathe vises mandag til onsdag, se sidste uges omtale her.

Kan man skabe en film om
terrorangrebet i Oslo og på
Utøya, d. 22. juli 2011, hvor
højreekstremisten Anders
Behring Breivik dræbte 69
unge nordmænd og sårede
utallige andre. Er det moralsk
forsvarligt at bruge tragedien i
en film? Det spørgsmål er
blevet stillet og diskuteret
mange gange. Den norske
instruktør Erik Poppe valgte at
gøre det, og Byens Bio har
valgt at vise filmen.
Kaja er en ung pige der er på Socialdemokratisk Ungdoms sommerlejr på Utøya i 2011
sammen med lillesøsteren Emilie. Kaja modtager nyheden om et bombeangreb i Oslo, kort
før hun hører skudsalver på øen. Der udbryder vild panik blandt de unge, og Kaja kæmper
for at overleve i kaosset uden at ane at hun befinder sig midt i et højreekstremistisk
terrorangreb med tragisk udgang. Vi følger hende og nogle flere af lejrdeltagerne fra kort
tid før og under hele skyderiet. Gennem panisk flugt og angstfyldte valg er hun samtidig
meget urolig for sin lillesøster som hun er kommet bort fra. Filmen følger de virkelige
grusomme begivenheder tæt, beskrevet gennem opdigtede personer.
Instruktøren Erik Poppe der tidligere står bag Kongens valg, har valgt at lave en film der
på ingen måde dyrker monstret Breivik, men i stedet handler om de mennesker, der
betalte prisen for den højreekstremistiske galskab. Der er delte meninger om filmen, også
blandt anmelderne, men flere af dem roser Poppes meget sobre værk. "... en markant
tænkt og markant udført hybrid af fiktion og dokumentar, som på værdig vis vælger at
placere sit fokus på ofrene. Det gør den til en ulidelig filmoplevelse og en vigtig reference."
skriver Lone Nikolajsen i Information, og Berlingske Tidendes Louise Kidde slutter sig til
med følgende omtale: ”Det er ganske enkelt mesterligt fortalt af både Erik Poppe og hans
medmanuskriptforfattere, Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen, der har baseret
karaktererne på en sammenskrivning af beretninger fra overlevende."
En helt anderledes munter film vises
i weekenden som eftermiddagsforestilling. Sig det’ er løgn Luis,
hedder den, og den handler om 11årige Luis der bor sammen med sin
far, Arnold, men føler sig grumt
overset. Farmand er nemlig ufolog
og fuldstændig besat af tanken om,
at rumvæsener vil besøge planeten
Jorden. Skolebestyrelsen foreslår at
fjerne Luis fra faderen og sende
ham på et hjem. Men Luis får opbakning fra en overraskende kant da tre venlige
rumvæsener på intergalaktisk krydstogt mellemlander deres rumskib i Luis' baghave!
Animationsfilmen er bl.a. produceret af danske A.Film der senest stod bag Hodja fra Pjort
og Den utrolige historie om den kæmpestore pære.
Se nærmere på www.byensbio.dk og www.facebook.com/ByensBio
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