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12 film
spændende og flotte science fiction film

Science Fiction



De gode science fiction film er fantastiske 
billeder på, hvad der kan ske i fremtiden, 
kritik af vores verden som den ser ud nu, 
eller rendyrket underholdning, fyldt med 
creme for øjnene. 
Vi har fundet 12 titler, som 
absolut er værd at se, uanset om man er 
til science fiction eller ej. 



District 9:  

Wikus van de Merwe er ikke så lidt stolt, 
og hans familie og venner er mere end 
henrykte, da den lidt grå embedsmand 
forfremmes til at lede tvangsforflyttelsen af 
de internerede rumvæsener i District 9 til et 
øde sted langt fra storbyen Johannesburg. 
Men under aktionen smittes Wikus af en 
virus, der gradvis forvandler ham selv til 
rumvæsen. 
Videnskabsmænd vil gerne have fingre i 
hans interessante krop, men Wikus er også 
en attraktiv handelsvare for både regering 
og lyssky elementer, fordi han som rumvæ-
sen kan betjene skabningernes avancerede 
våben. 
Titlen District 9 refererer til en interne-
ringslejr, hvor rumvæsener er isolerede og 
opholder sig på 20. år. 

Interstellar: 

Jordens ressourcer er ved at være opbrugt 
og snart er der ikke mere mad til at brød-
føde jordens befolkning. 
Da forskere opdager en mulighed for at 
kunne rejse gennem tid og rum, beder de 
den enlige far Cooper om at tage på den 
længste rumrejse i menneskets historie, for 
at finde en ny levedygtig planet. 
Det eneste problem er, at han må efterlade 
sine børn Murph og Tom på jorden, uden at 
vide om de nogensinde ser hinanden igen. 
Den knap tre timer lange film er dels et 
smukt og rørende familiedrama, med de to 
teenagere der må se deres far drage på en 
ukendt rejse, dels en flot visuel præsenta-
tion af turen ud i det ukendte rum. 



Lucy: 
Lucy bliver kidnappet af Mr. Jang og hans 
slæng, da hun modvilligt hjælper en ven i 
Taipei. 
Hun får indopereret en stor pose med et far-
ligt syntetisk stof, CPH4, i mavesækken, som 
hun skal smugle til Europa. 
Posen brister dog, og stoffet siver ud i hen-
des krop. I stedet for at hun dør, optager 
kroppen stoffet og udvider hjernens kapaci-
tet. Så nu er det tid til at tage hævn over mr. 
Jang og hans beskidte mafia. 
En makaber og voldelig film, men absolut 
også interessant med teorierne om menne-
skets potentiale. 

Det femte element:  

Det femte element har nogle år på ba-
gen, men er stadig en fantastisk kult-film. 
I det 23. århundrede trues verden af 
undergang. 
Alt liv vil blive udryddet. Og det handler 
ikke om penge eller magt. Men om den 
ultimative ondskab! 
De fire livskabende elementer luft, ild, 
jord og vand kan ikke mere stå alene. De 
skal symbolsk placeres på en bestemt 
måde omkring et mystisk femte element, 
men hvordan? Den sidste af sin slags, en 
forhenværende elitesoldat, der nu kører 
taxa i New York, får overdraget en enkel 
mission: Frels verden. 



Brazil: 
 
Bogholderen Sam Lowry henslæber sin tid i 
Informationsministeriet, mens tankerne kred-
ser om et andet liv sammen med en drøm-
mepige. 
Denne materialiserer sig pludselig i form af 
den gæve Jill, som protesterer mod fatale 
bureaukratiske fejltagelser. 
Jagten på kærligheden åbner Lowrys øjne 
for et uhyggeligt og uigennemskueligt sam-
fundshierarki. Terry Gilliam er kendt som det 
medlem af Monty Python, der stod for seri-
ens groteske animationer. 
Med Brazil slog han igennem som instruktør 
og skabte ”et sted i det 20. århundrede”, som 
kun eksisterer i mareridt. 

Inception: 
 
Dom Cobb lever af at stjæle folks tanker, mens 
de sover, og denne indsigt i underbevidsthe-
den kan være lukrativ viden i det magtfulde 
spil mellem industrimagnater. 
Men man kan selvfølgelig også gå den mod-
satte vej: Prøve at plante den idé i en arvings 
hoved, at han skal opløse sin fars forretnings-
imperium, så der bliver albuerum for konkur-
renten! 
Med et hold fingernemme og iskolde med-
arbejdere bevæger Cobb sig ned i en drøm-
meverden med flere lag, hvor det viser sig, at 
hans afdøde kone er en fatal medspiller. For 
Cobb har i den grad også personlige motiver! 



Gravity: 
Den erfarne astronaut Matt Kowalski (Ge-
orge Clooney) er på sin sidste mission i 
rummet sammen med rumdebutanten Ryan 
Stone, der trods fornavnet er en kvinde 
(Sandra Bullock). 
Mens de arbejder og småsnakker i rummet 
sker katastrofen - en gammel russisk satellit 
ødelægger deres rumstation og sender Matt 
Kowalski ud på en lang ensom tur mod det 
uendelige univers. 
Ryan Stone er pludselig helt alene - kun med 
Kowalskis stedse svagere stemme i ørerne. 
Hun må opbyde al sin viljestyrke og kunnen 
for at overleve. Filmen er visuelt i særklasse 
flot med meget dybde og mange detaljer. 
Filmen er intens, rørende og spændende. 

Oblivion: 

Jorden er lagt øde efter en tilintetgøren-
de atomkrig. 
Mennesket bor på en fjern rumstation, 
men har stadig brug for livsvigtige jord-
ressourcer bl.a. vand. Derfor er Jack 
Harper udsendt som opsynsmand og 
reparatør, og da der en dag styrter et 
rumskib ned, indeholdende en smuk 
ung pige, tager begivenhederne fart. For 
hvem er pludselig ven, og hvem er plud-
selig fjende? Og hvorfor er det, at Jack 
nat efter nat har set den unge kvinde i 
sine drømme? 
Filmen er flot produceret, har gode skue-
spillere og elementær spænding, som 
byder på 2 timers underholdning til en 
vinterkold søndag.  



Time is an illusion. Lunchtime doubly so.” 
(The Hitchhikers Guide To The Galaxy)”



The future is not google-able
William Gibson”



Moon: 

Engang i fremtiden har man løst enhver 
form for energikrise. 
Energiproduktionen foregår nu på månen, 
hvor solenergi oplagres i sten, som efter-
følgende høstes af maskiner og sendes til 
jorden. 
Sam Bell, spillet af Sam Rockwell, arbej-
der på den enmandsbetjente Mining Base 
Sarang på månen. Hans 3-årige kontrakt 
er ved at udløbe, og Sam glæder sig til at 
slippe det ensformige arbejde og komme 
hjem til kone og barn. 
Hans eneste selskab på basen er robotten 
Gerty. Under en rutinemæssig tur til en 
høststation kommer Sam imidlertid ud for 
en ulykke, der får vidtrækkende og uven-
tede konsekvenser. Filmen formår med få 
virkemidler at skabe et overbevisende og 
spændende univers. 

Cloud Atlas:

Filmen bygger på David Mitchells sindrigt 
konstruerede roman af samme navn fra 
2004. 
Vi følger en lang række karakterer i forskel-
lige tidsperioder i fortiden og fremtiden, 
hvis gøren og laden har med hinanden at 
gøre. Mange af rollerne bliver spillet af de 
samme skuespillere bl.a. Tom Hanks og Jim 
Broadbent, og det er på alle måder en stor 
flot produktion, der er meget tro mod ro-
manforlæggets temaer om livet og døden, 
og hvordan fortid, nutid og fremtid alt 
sammen hænger uløseligt sammen. Det 
er en krævende film, men også en film for 
dem der kan lide kunstneriske oplevelser 
og noget at tænke over. 



Prometheus: 
 
Fra 1979 til 1997 blev der lavet 4 film om de 
uhyggelige rummonstre med blod af syre. 
Med denne film er vi sprunget tilbage i 
handlingen til før de begivenheder, der op-
rindeligt blev præsenteret i den første film 
fra 1979. 
To geologer finder nogle kryptiske huleteg-
ninger på jorden, der indikerer, at menne-
skets oprindelsessted er på en planet i en 
galakse langt væk. De tager hen til planeten 
og opdager snart, at ondskaben lurer over-
alt. 
Teknisk er filmen utroligt flot. Special ef-
fects, billeder og lyd er en fornøjelse at se 
og høre på. 

Avatar:

Alle der kan lide eventyr, action, science fic-
tion og flotte specialeffekts vil elske Avatar. 
Den tidligere marineinfanterist Jake er lam 
i benene. Da hans bror dør, sendes han til 
planeten Pandora. Her skal han indgå i et 
avatar-program, der ejes af et skrupelløst 
mineselskab. 
En avatar er en kunstigt skabt krop, som 
styres med tankens kraft. Jakes avatar 
sendes ud for at få kontakt med Pandoras 
indfødte befolkning, så han kan lærer deres 
svagheder at kende, inden mineselskabets 
hær rykker ind. 
Hurtigt bliver han fascineret af den indfødte 
befolknings harmoniske levevis og snart er 
han på deres side, i kampen mod den frem-
rykkende hær. 





R
in

g
sted

 B
ib

lio
tek o

g
 B

o
rg

erservice

Maj 2016


