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Siste uke:

Mix Scene 1

Hittil i år:

1. Fly (3D, norsk tale)
2. Gåten Ragnarok
3. Captain Philips
4. Runner, Runner
5. Turbo (3D, norsk tale)

Siste uke:

1. Grusomme meg 2 (3D)
Norsk tale
2. Fast & Furious 6
3. Iron Man 3 (3D)
4. The Hangover Part III
5. Rive-Rolf (3D) Norsk tale

1. Pornopung
2. The Frozen Ground
3. Fast & Furious 6
4. Killing Season
5. The Hangover Part III

TIL TOPPS: Pornopung løper rett inn på utleietoppen hos Mix.

KRITIKERROST FORESTILLING OM FINANSKRISEN

IMPONERER: Denzel Washington
(t.v.) briljerer som agent Bobby
Trench. Her sammen Mark
Wahlberg.

Hauk
over hauk
Denzel Washington og Mark
Wahlberg har hovedrollene i en,
bokstavelig talt, eksplosiv actionthriller.
I et sammensurium av føderale
byråer og tjenestemenn, møter vi
marinens etterretningstjeneste,
undercover narkoagenter fra
DEA, CIA og en brutal mexicansk
narkobaron med sitt hoff av brutale gangstere. Midt i handlingen
står et bankran med et utbytte på
43 millioner narkodollar, og
mange vil ha pengene. CIA aller
mest, da dette er penger de har
krevd inn som ekstra «bonus» fra
narkokartellene over grensen.
Kanskje med unntak av DEAagent Bobby Trench (Washington)
og marineetterforskeren Marcus
Stigman (Wahlberg). De har nok
med å finne ut hvordan de er havnet i et skjebnefellesskap, og ikke
minst; hvordan holde seg i live når
skurker i alle kalibre vi ha livet av
dem?
Og kvinnen, (for det må jo alltid
være med en vakker kvinne), som
binder denne nokså intrikate hauk
over hauk-historien sammen, er
Debbie (Paula Patton). Også hun
DEA-agent og elskerinne til
Trench, og med et sørgelig endelikt etter å ha prøvd å lure opptil
flere av de impliserte parter.
Sjangeren amerikansk actionfilm innebærer mye skytevåpen,
ville biljakter, reale slåsskamper,
eksplosjoner og tøffe gutter med
skuddhull gjennom kroppen, og
her er alle ingrediensene med.
Washington er den suverent
beste skuespilleren med sin avslepne eleganse, mens Wahlberg
prøver litt for mye å være kjekkas.
Filmen er god underholdning, og
slutten er riktig så fiks.
Torgeir Grubstad

Film
«2 Guns»
Regi: Baltasar Kormákur
Skuespillere: Mark Wahlberg,
Denzel Washington,
Paula Patton
Nasjonalitet: USA
Lengde: 1 t. 49 min.
Sensur: 15 år

DYKTIG DUKKEFØRING: Figurspillerene er kledd i hestehoder og styrer
dukkene med eleganse og presisjon.

«Supervention» er
en endeløs rekke
med vakre freeskiingbilder.
Ikke mer.
Jeg vet sannelig ikke helt hva
skaperne bak denne filmen
egentlig vil. «Supervention» er
nemlig fullstendig blottet for historie og nerve. Visste man ikke
bedre skulle man tro man satt og
så på tidenes lengste reklamefilm
for slalåmski, eller Gore Tex-jakker.
Filmen varer i drøyt halvannen
time. Vi følger et knippe av verdens beste ski- og snowboardkjørere rundt omkring i verden. Det
er en særdeles vakkert fotografert reise til flere eksotiske destinasjoner,
der
jakten
på
puddersnø, fine linjer ned fjellet
og spektakulære stunts er alfa og
omega.
Det er greit nok det, men jeg er
usikker på om det hører hjemme
i en kino. Bildene fortjener plassen, du verden for noen naturopplevelser som her skildres,
men uten et plot, blir dette fort
kjedelig.
Jeg er helt sikkert på at de som
selv driver med ekstremkjøring
på ski eller snowboard er rasende
uenig, men som kinofilm blir
dette for smalt.
Det er i det hele tatt vanskelig
å lage gode dokumentarer. Regis-

BILDESKJØNN: Vakre bilder. Det er det fineste man kan si om
«Supervention», mener vår anmelder.

sørene Filip Chistensen og Even
Sigstad har nok falt for fristelsen
til ukritisk å velge de beste bildene foran å lete etter en sterk
historie. Og sterke historier må
det da være flust av i dette miljøet. Vi møter blant andre Aksel
Lund Svindal og Terje Håkonsen,
og det burde være mer «drama»
å ta tak i her. Vi blir dessuten
vitne til en kjører som havner i et
stort snøskred, uten at dette problematiseres i det hele tatt. Jeg er
fullstendig klar over at snøskred
oppleves som en akseptabel risiko i mange ekstremmiljøer. Selv
ønsker jeg å forstå hvorfor folk er
villige til å ofre livet for å kunne
sette utfor en fjellside.
For ekstremski-kjørere synes
det noen ganger å være viktigere
å få stuntet eller opplevelsen på
film, enn det faktisk er å oppleve
den. Du finner ikke en skikjører
over ti år som ikke har et Go Pro
kamera festet på hjelmen i våre
dager.
Produksjonsselskapet Field
Productions har tidligere vunnet

priser for sine filmer, og har klart
å samle noen av de beste kjørerne i verden til denne filmen. Er
du stor fan av free-skiing (her
foregår ingen ting i preparerte
bakker), eller kan du ikke få nok
av naturbilder fra fjellheimen, så
er det masse snadder her. Hvis
ikke er dette en film du godt kan
hoppe over.
Helge Grønmo

Film
«Supervention»
Regi: Filip Christensen,
Even Sigstad
Medvirkende: Jesper Tjäder,
Åsmund Thorsen, Asbjørn
Næss, Aksel Lund Svindal,
Terje Håkonsen m-fl.
Tid: 1t 37 min
Nasjonalitet: Norsk
Aldersgrense:
Tillatt for alle

Søt og velgjort
«Detektiv Downs»
byr på vittige
snodigheter i en
film som balanserer
mellom klisjé og
parodi.

FARGERIK FORTELLING: SAGA er en frodig og fargerik og fortelling med mye svart humor. Foto: Kristian Rødvand

MISTER FAMILIEN: Stakkars Gunnar Oddmundson mister både hus, bil og
familie.

En drøy dukkellek
RANA: Wakka

Wakka tar dukketeateret til et nytt
nivå.
Den bejublede norskamerikanske
figurteatertruppen Wakka Wakka
har høstet mye heder og ære for
sine kreative og sprø dukketeaterforestillinger. I sitt siste stykke
SAGA har de tatt for seg finanskrisen og dens ettervirkninger. Det
har resultert i en fantastisk fantasifull og nokså drøy forestilling.
Handlingen spinner rundt islandske Gunnar Oddmundson.
Han var en mann med store

drømmer og levde et lykkelig liv
helt til den islandske økonomien
kollapset. Hele livet faller i grus
for Gunnar, han står i gjeld til langt
over ørene, han mister hus og bil,
familien forlater ham, han må
selge islandshestene sine for å
skrape sammen penger og alt ser
forferdelig mørkt ut. Men vikingblodet ulmer i Gunnar, den urnordiske tørsten etter blodhevn
våkner og Gunnar tar opp kampen
mot bank, byråkrati og de høye
herrer med makt som han mener
er skyld i hans ruin.
Svart humor
Det er med andre ord en alvorlig
historie i bunn, som i grunnen

kunne vært hentet fra et gjennomsnittlig nordisk tv-drama. Heldigvis er dette et dukketeater, og med
muppetshow-aktige dukker i sentrum blir historien lekent og fargerikt fortalt med mye fornøyelig,
svart humor. Her er det mye å le
av.
Figurspillerne opptrer i hestehoder og manøvrerer dukkene
med stor dyktighet og presisjon,
dukkene er herlig levende og forflyttes elegant og sømløst mellom
de ulike platåene de forskjellige
scenene finner sted på. Det bugner over av fiffige detaljer og effektive virkemidler. Lyd, lyssetting
og røyk er effektiv brukt for å
skape stemning. Gunnars blod-

tørst symboliseres effektivt av et
fandenivoldsk gjenferd som vokser seg større for hver gang det
dukker opp, etter hvert som Gunnars håpløse kamp eskalerer.
Heftig dukkesex
Dukketeater er vanligvis beregnet
på barn, men slik er det ikke med
stykkene til Wakka Wakka. Her er
rikelig med både saftig bannskap,
slåssing, drekking og puling. I
stykkets mest vanvittige scene får
vi se Gunnars første møte med
kona Helga, som ender i har sex
ute midt på veien. Og her har
Wakkawakka tatt den helt ut med
heftig usensurert dukkesex. Vi får
til og med se en dokkepenis sakte

oppnå erigert tilstand, til store latterbrøl fra publikum. Sånn apropos fiffige detaljer.

«Det er en
fargerik, skrudd
og levende
dukkeverden
vi dras inn»

gjennomført i alle ledd, teknisk så
vel som kunstnerisk. Det er en fargerik, skrudd og levende dukkeverden vi dras inn i, en verden det
er umulig å mislike.
Kristian Rødvand

Teater
Wakka Wakka: Saga
Hovedscenen, Nordland Teater
Publikum: 137

Saga er intet mindre enn en imponerende og fascinerende produksjon. Det er proft og elegant

Den kommer neppe til å gjenopplive Film Noir, men «Detektiv
Downs» er absolutt verdt å få
med seg. En raritet av en filmopplevelse, som det åpenbart ligger både mange gode tanker og
solid jobb bak.
Robert Bogerud har både
beige trenchcoat og hatt, men
klarer likevel ikke å gjøre suksess
som detektiv. Han får ikke en
eneste sak, og får ikke engang
støtte fra faren som jobber som
politietterforsker. Årsaken? Robert er landets eneste privatdetektiv med Downs syndrom.
Så dukker Rita Stjernen, kona
til skøytekongen Olav Stjernen
opp på kontoret hans (eller rommet hans i felleshjemmet «Marihøna» hvor han bor), og alt
forandrer seg. Plutselig har Robert Bogerud en stor forsvinningssak han må løse, og for å
klare det, bestemmer han seg for
å leve Olavs liv videre for han.
«Detektiv Downs» har tatt et
dykk dypt ned i kista som rommer hver eneste floskel i Film
Noir, men klarer bikker likevel
ikke over i klisjeene. Filmen blander mørket og mystikken fra 40tallets krimsjanger med en
detektiv som slett ikke er en
hardcore machomann, men tvert

ARTIG: Jørgen Kaalstad, Svein AndrÈ Hofsø og Liv Bernhoft Osa gjør alle
artige karakterer i «Detektiv Downs».

imot en ung mann som er i kontakt med følelsene sine, og bruker nettopp sin empati til å
forsøke å løse den store saken.
Svein André Hofsø er den glitrende stjernen i «Detektiv
Downs». Han spiller Robert Bogerud med en innlevelse som
både innbyr til stor sympati og
humrende latter. Han er omgitt
av flere snåle personligheter som
framstår som overbevisende i sin
karikerthet. Den småalkoholiserte faren som ikke klarer å løse
sakene sine (Per Schaanning),
den demente og snille bestemoren (Kari Simonsen), Olavs utspekulerte kone (Liv Bernhoft
Osa) og den pløsete sønnen (Jørgen Kaalstad).
«Detektiv Downs» byr verken
på en stor historie, et overraskende plot eller drivende spenning. Den er nedpå, søt og
teatralsk, men framstår likevel
som helhetlig og velgjort.

Det er vanskelig å kategorisere
«Detektiv Downs», og kanskje er
det heller ikke nødvendig. De
aller fleste vil uansett glede seg i
hans selskap.
Hedda Hiller Elvestad

Film
«Detektiv Downs»
Regi: Bård Breien
Skuespillere: Svein Andre
Hofsø, Sven Nordin, Ida Elise
Broch, Liv Bernhof Osa, Per
Schaanning, Kari Simonsen,
Trine Juul Andersen, Jørgen
Kaalstad
Sjanger: Drama / Komedie
Nasjonalitet: Norge
Aldersgrense: 11 år

