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AFTENLANDET -  Opskruet debat-film om 
Danmark i den nære fremtid -  som Peter 
Watkins ser tingene. (Kos. 134).

ANDEN SIDE AF BJERGET, DEN -  Senti
mentalt melodrama om en skiløber. (Kos.
133) .

* BETAL ELLER DØ -  Tempofyldt og selv
ironisk ramasjang-film. En god instruktør
debut for Burt Reynolds. (Kos. 134).

CASSANDRA-BROEN -  Sjette ombæring 
af katastrofefilm, bedøvende kedsommelig 
trods mange stjerne-skuespillere.

* CARRIE -  Brian De Palma er mere opta
get af at afprøve gysergenrens samtlige 
effekter end af at fortælle sin historie. 
Resultatet er anstrengt og hysterisk. (Kos.
134) .

* CHICAGO-EKSPRESSEN -  Upretentiøs og 
underholdende Hitchcockiade med gode 
skuespiller-præstationer.

CHRISTIANIA -  Fælt rodsammen om fri
staden.

CINDERELLA OG PRINSEN -  Opblæst og 
uinciterende divertissement. Som musical 
slår den alle bundrekorder.

** DAGENS SKØNHED -  Stadig en attraktiv
* og vittig Bunuel-film.

DIRTY HARRY RENSER UD -  Kompetent 
og halvkedelig og af tvivlsom moral. Man 
savner Don Siegel bag kameraet. (Kos. 
133).

** DRENGE -  Ambitiøs og original dansk 
film, hvori Nils Malmros beretter om tre 
stadier i den seksuelle udvikling. (Kos. 
133).

** ELISE ELLER DET VIRKELIGE LIV -  Mi
chel Drach giver en smuk skildring af 
provinspigen Elises bitre skæbne i Algier- 
krigstidens Paris. (Kos. 133).

ENTEBBE -  OPERATION THUNDERBOLT
-  Tredie film om israelernes gidsel-befri
else er israelsk uden at være bedre end 
Kershners version.

** FELLINI’S CASANOVA -  Flot og fascine
rende, ofte smuk og bevægende, men helt 
idiosynkratisk. For fan-klubben. (Kos. 134).

FEMTE OFFENSIV, DEN -  Svulstig ju
goslavisk verdenskrigs-heroisme med Ri
chard Burton som Tito.

** FORÅRSDAG I HELVEDE, EN -  Jørgen
* Leths meget originale film om verdens 

hårdeste landevejsløb. (Kos. 133).

**  FYR OG HANS PIGE, EN -  Varm og rar 
svensk debut-film af Lasse Hallstrom om 
kærlighed og borgerlighed. (Kos. 133).

GABLE OG LOMBARD -  Hollywood misk
mask om Hollywood.

* GODE SOLDAT SVEJKS EVENTYR, DEN -
Trnkas dukke- og tegnefilm efter episoder 
fra den tjekkiske klassiker egner sig ikke 
til eksport. (Kos. 134).

HAPPY DAYS -  Bogdanovich fortæller u- 
morsomt om en instruktør i filmens barn
dom. (Kos. 134).

EN HOTELPIGES EVENTYR -  Vincente 
Minnellis comeback er ufatteligt rædsels
fuld og grim og hårrejsende talentløst 
spillet.

* HVIDE VÆG, DEN -  Sober, noget tør, 
svensk film om en kvinde alene i verden. 
(Kos. 134).

I JORDENS INDRE -  Ganske stilsikker 
Rice Burroughs-film, men nok bedst til 
drenge i ti-års alderen.

JERNKORSET -  Mænd i krig på Peckin- 
pah-facon. (Kos. 134).

JORDEN ER FLAD -  Stangerups brasilian
ske Holberg-film kan ikke holde sig oppe 
på sin enlige idé. Filmteknisk ringere end 
tilladeligt. (Kos. 133).

KATARINA OG HENDES TRE DØTRE -
Uinteressant tjekkisk landsby-melodrama. 
(Kos. 133).

* KATHARINA BLUMS TABTE ÆRE -
Schlondorffs bastante Boll-filmatisering 
skærer tingene ud i pap. (Kos. 133).

KILLER FORCE -  Kontant og velfortalt 
»big caper«-film, der desværre fortaber 
sig helt i blod og vold.

**  KRIGENS TROLDMÆND -  Ambitiøs, men 
kun delvis lykkedes tegnefilm af Ralph 
Bakshi. (Kos. 134).

**  KVIKKE KANIN, DEN -  Skæg og varm og 
velspillet og ganske perspektivrig. Pascal 
Thomas håber vi at se mere af. (Kos. 134).

* KVINDE UNDER INDFLYDELSE, EN -  Alle 
John Casavetes’ film er for lange, for 
snakkesalige og for selvoptagede. (Kos. 
134).

**  LANDET DER ER MIT -  Hal Ashbys Woo-
* dy Guthrie-flim er bredt malende og smuk, 

stemningsfuld, engageret og velspillet.

* LOMMEPENGE -  Charmerende og sødla
den Truffaut-film om børnenes verden. 
(Kos. 134).

**  MAGTENS SØDME -  Vellykket, velspillet 
og smuk Fitzgerald-filmatisering, noget af 
et comeback for Kazan. (Kos. 134).

*  MANDEN DE KALDTE HEST VENDER TIL
BAGE -  Kershner har sans for det etno
grafiske. Langt bedre end 1. del. (Kos. 
133).

MANDEN MED JERNMASKEN -  Kedsom
melig engelsk musketer-film.

MANDEN MED MILLIARDERNE -  Terence 
Hilis første amerikanske film taber pusten 
efter ti minutter.

MELLEM 12.00 OG 15.00 -  »»Anderledes« 
western, der skuffer både Bronson-fans, 
western-fans og film-fans.

* MIG OG VENNERNE -  Monicellis ujævne 
tragi-komedie efter Pietro Germis efter
ladte manuskript er ikke uden kvaliteter.

MOSES -  Italiensk TV-serie kondenseret 
til alenlangt biograf-epos i Cecil B. De- 
Mille-tradition. (Kos. 133).

MYSTISKE SKØNHED, DEN -  Fransk gy
ser om et uinteressant psykiatrisk tilfælde. 
Med Alain Delon.

** NETTET -  Lumets og Chayefskys satire 
over TV-verdenen er bastant, indholdsrig 
og velspillet. (Kos. 134).

* NYE LEJER, DEN -  Polanskis gyser er 
velspillet og atmosfærefyldt, men også 
forvrøvlet og prætentiøs. (Kos. 134).

NYT LEGETØJ -  Peter Ringgaards debut 
er selvhøjtidelig og forskruet og betyd
ningsfuld indtil det ulidelige. (Kos. 134).

PIGE SER RØDT, EN -  Opgejlet melodra
ma om voldtægt og selvtægt. (Kos. 134).

PRENDERGAST-MYSTERIET -  Rodet og 
uvittig og stilusikker Bogart-pastiche.

** RAMPELYS -  Velkommen repremiere på 
Chaplins til tider vel svulstige film om 
varieté-komikere og kærlighed.

** ROCKY -  Kompetent og underholdende 
melodrama om en boksers vej til selv
respekt. (Kos. 134).

* SAGEN: VERA ROMEYKE -  Redelig vest
tysk film om Berufsverbot. (Kos. 134).

SATANS YNGEL -  Et dødsygt Fassbinder- 
makværk, som ikke engang Chr. Braad 
Thomsen bryder sig om.

SIDSTE DAG PÅ STRANDEN -  Peter Falk 
og Jill Clayburgh holder denne nekro-love 
story under kvalmegrænsen. (Kos. 134).

SIDSTE HÅRDE MÆND, DE -  Redelig og 
kedelig. Det står sløjt til med den ameri
kanske western for tiden. (Kos. 133).

SIGØJNEREN -  Alain Delon i skæbnetung 
krimi, der ikke er dårlig, men bare uinter
essant.

SLAGET DER SATTE VERDEN I BRAND -
Yamamotos krigsepos i håbløst nedklippet 
og derfor helt ligegyldig eksportudgave.

SPRÆNG PUNKTET -  Canadisk selvtægts
film, der forliser interessant intrige i spek
takulær vold.

STORBYENS OFFER -  Talentløs action
film.

** STRÅMANDEN -  Martin Ritts film med 
Woody Allen som stråmand for 50’ernes 
blacklistede TV-forfattere er smuk og vit
tig, men politisk ukontroversiel. (Kos. 134).

** SVEN KLANGS KVINTET -  Indforstået 
skuespil-filmatisering om jazz-musikere i 
50’ernes Sverige. (Kos. 134).

TERROR -  Traditionel dansk krimi med 
godt spil i birollerne. (Kos. 133).

TO MINUTTERS FRIST -  Holdningsløs 
spændingsfilm om terror og mod-terror. 
(Kos. 133).

** UDFLUGTEN -  Fascinerende stiløvelse i
* victoriansk gys og moderne symbolik af 

australieren Peter Weir. (Kos. 134).

** VI ER VEL KAMMERATER -  Ganske vel
lykket svensk hverdags-realisme. (Kos. 
134).

** VILDMANDEN -  Elegant og charmerende 
Rappeneau-komedie om Yves Montands 
og Catherine Deneuves møde på øde ø. 
(Kos. 134).

WON TON TON -  Dødfødt lystspil af Mi
chael Winner om en hunds stjernekarriere 
i Hollywood.

ØRNEN ER LANDET -  Langstrakt action
film om forsøg på at kidnappe Churchill. 
Af John Sturges. (Kos. 134).
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