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Synopsis 
Med 'Dogtooth', der var nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film, stod det klart, at grækerne 
kan et og andet med filmkunst. Athina Rachel Tsangari, medproducer på 'Dogtooth', er med Attenberg 
- der er hendes anden spillefilm - gået et skridt videre.  
 
Den 23-årige, mennesky Marina spilles af Ariane Labed, der vandt prisen for bedste kvindelige 
hovedrolle ved filmfestivalen i Venedig. Marina bor sammen med sin far, der er arkitekt, i en 
prototypisk, græsk fabriksby. Hun studerer sin omverden på afstand uden at engagere sig i den. 
Hendes tid går med at lytte til deprimerende selvmordssange, se dokumentarfilm af Sir David 
Attenborough og få sexlektioner af hendes eneste veninde, Bella. Lektionerne kan dog ikke overbevise 
Marina om, at folk foretager sig noget, der er så ulækkert, fordi de godt kan lide det. Da en fremmed 
ankommer til byen og udfordrer hende til en bordfoldboldkamp, så sker der imidlertid pludselig noget. 
Alt imens er hendes sortseer af en far ved at planlægge sin afgang fra det jordiske liv, som, han mener, 
er svært overvurderet.  
 
I scener, der til tider er hylende morsomme, sommetider smertefulde og andre gange bevægende ser 
man, hvordan Marina langsomt lærer mere og mere om kærlighed og seksualitet. Hun lærer også mere 
om andre piger, som hun studerer på samme måde som Davis Attenborough studerer dyr. Tsangari 
har med 'Attenberg' drejet en alternativ coming of age-film, der fortjener ligeså stor opmærksomhed 
og succes som 'Dogtooth'. 
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