Good Housekeeping
Av Frank Novak
Med Bob Mills, Petra Westen, Tacey Adams
Don sitter hemma och halsar öl och samlar
actiondockor. Donatella jobbar på fabrik och
vänstrar med sin kvinnliga chef. Tillsammans
är de det gifta paret från helvetet. Bråken
haglar så tätt att polisen gör dagliga besök.
När Don till slut bygger en vägg tvärs igenom
huset och får tag på ett raketgevär börjar det
spåra ur rejält. Frank Novak har skapat en
rolig och livfull studie i mänsklig misär och
allmän dumhet. Med dokumentär filmning
och realistisk scenografi kastas man rakt in i
den värld som antyds i pratshower som Ricky
Lake.

The Convent
Av Mike Mendez
Med Adrienne Barbeau, Joanna Canton,
I ett rasande tempo och med ett pulserande
hip hop-soundtrack berättar Mike Mendez om
hur det kan gå när ett gäng partysugna
ungdomar stiftar bekantskap med vildsinta
zombienunnor. Om man lägger till
kultdrottningen Adrienne Barbeau i rollen
som en stenhård Rambofigur och ett par
minst sagt fjolliga satanister kan det bara sluta
på ett sätt. Vänta dig inget mindre än flygande
huvuden, stora vapen, besatta blondiner och
allmänt röj från början till slut.

Cut
Av Kimble Rendall
Med Molly Ringwald, Jessica Napier, Kylie Minogue
Ett gäng övermodiga filmstudenter planerar
att återuppliva ett sedan länge begravet
projekt. Det gäller inspelningen av
skräckfilmen Hot-Blooded, som aldrig blev
färdig eftersom regissören mördades brutalt.
Trots rykten om en förbannelse beger sig
ungdomarna till platsen där allt hände. 80talets skräckisar hyllas i denna australiensiska
Scream-variant, där skurken skulle kunnat
vara Mike Myers och Freddie Kreugers ondare
halvbror. Resultatet blir en effektiv blandning
av tät spänning och satirisk humor.

Le Mépris (Föraktet)
Av Jean-Luc Godard
Med Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jack Palance
Den franske författaren Paul anlitas för att skriva om manuset till en filmatisering av
Odysséen. Filmens producent är en bufflig amerikan som visar intresse för Pauls vackra fru
Camille. När de tre möts tycks Paul erbjuda sin hustru som en sorts affärspresent. Eller gör
han verkligen det? Camilles förundran förbyts långsamt mot förakt i denna komplexa och
känsloladdade historia om en relation och en filmindustri i gungning.

Little Senegal
AV Rachid Bouchareb
MED Sotigui Kouyaté, Sharon Hope, Karim Traoré
Alloume är en lugn men bestämd gammal man från Senegal. Efter att ha drömt om sina
förfäder som var slavar beger han sig till New York för att söka upp deras ättlingar. De
cyniska stadsborna är dock inte beredda på Alloumes egensinniga manér och målmedvetna
släktforskning. Konflikter mellan afrikaner och afroamerikaner, trasiga relationer och
oväntad kärlek nystas upp i denna fascinerande nutidssaga.

