ØST FOR PARADIS PRÆSENTERER

★★★★★

★”utroligt
★ ★vellykket”
★★

★★★★★

”hudløs ærlig ... engagerende”
”med en kompromisløshed, der
må aftvinge respekt”

”et meget sandt, underfundigt og
eksistentielt portræt af den moderne mand”

CPHCULTURE.DK

Cinemazone.DK

★★★★★

★
★★★★
”(brandsjove) neuroser”

Fyens Stiftstidende

”humoristisk, hjertevarm, vedkommende”
”sæTter tankerne i gang”
Cinemaonline.DK

★★★★★

” meget morsom ... befriende ærlig og ægte”
ordet.net

Filmcitat.dk

★★★★
”ærlig, genkendelig og

kun alt for menneskelig ...
fuld af sårbar maskulinitet ”
kristeligt dagblad

★★★★★
”lille intim historie, men den berører

store almenmenneskelige spørgsmål”
”engagerende oplevelse”

★★★★

”koncentreret og sanselig”
”jeg føler mig genkendt”
filmmagasinet ekko

★★★★

filmz.DK

★★★★

★★★★

FILMLAND DR P1

”strålende”
”har sin egen autenticitet ”
” Det er sjovere og mere
hjerteskærende, end det lyder ”

”skønt filmisk overskud”
”hatten og huen af for instruktør
Ole Giæver... med bar røv og
stor personlighed ”
ekstra-bladet

information

★
★
★
★
”sanselig filmoplevelse...

”Giæver blotter sig selv med bar røv
og dolk og pivåbne følelser”
”Se den for guds skyld før din kone”
BT

★★★★

”en kraftpræstation”
”rammer i skikkelse af Martin i
dusinvis af de dilemmaer, som vi mænd
går og tænker over”
Berlingske tidende

★★★★

om menneskets længsler”
kulturkupeen.DK

”en tidssvarende komedie”
”morsom, positivt patetisk og sandfærdig”

”den nordiske tvivler i morderne løbetøj”
”vittigt masochistisk”
politiken

★★★★

weekendavisen

”med varme, humor og et fint blik
for det patetiske i projektet”
jyllands-posten

★★★★

”vellykket og sympatisk film”
”minimalistisk og eksistentiel”
soundvenue

Hvilke tanker deler
du ikke med nogen?

mod naturen
SE TRAILEREN HER

en film af ole giæver

i biograferne nu

GRAND KØBENHAVN • Gloria KØBENHAVN • Empire KØBENHAVN • Vester Vov Vov KØBENHAVN
Øst for Paradis AARHUS • Café biografen Odense • Biffen Aalborg • Nicolai Kolding
Ishøj • VALBY • GENTOFTE • KLOVBORG • GUDHJEM • reprisen holte• sorø • faaborg • m.fl.

www.facebook.com/motnaturen

# MOTNATUREN

