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Mærk 
de store 
historiers 
vingeslag

”Forrygende og frygtløs … 

Dette er historie i den store 

skala.” THE GUARDIAN

JYLLANDS-POSTEN

”Et usædvanligt 

levende og auto-

ritativt værk.” 

SUNDAY TIMES

”Når man først åbner bo-

gen, er den svær at lægge 

fra sig ... Stor tak til Nina 

Burton.” POLITIKEN
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Islandske Hlynur Pálmason 
spillefilmsdebuterer med den 
danskproducerede ”Vinter-
brødre”. En unik undersøgel-
se af maskulinitet, vold og 
kærlighed. Elliott Crosset Ho-
ve (”Forældre”) er filmens 
altopslugende midtpunkt 
som eskapisten Emil. Han 
strider sig igennem dagene i 
et kalkbrud sammen med sin 
storebror Johan (Simon Sears 
fra ”Herrens Veje”). 

Emil stjæler kemikalier på 
fabrikken for at fremstille og 
sælge hjemmebrændt, som 
gør den barske hverdag under 
jorden tålelig for kollegerne. 
Emil står uden for fællesska-
bet. Søger det heller ikke. 
Han er tilsyneladende en 
nærmest underjordisk skab-
ning, men også han ønsker 

sig lys og kærlighed. Han for-
taber sig i barakbyens eneste 
kvinde, den bly Emma (Victo-
ria Carmen Sonne), der dog 
ender i sengen med den mere 
tilgængelige Johan. Det er 
plottet i ”Vinterbrødre”, men 
filmen er uendeligt rigere. 

Et så fabelagtigt fortolken-
de kameraarbejde, som Maria 
Von Hausswolff leverer, gør 
det spinkle skelet i ”Vinter-
brødre” til en massiv beret-
ning. Om brødrene Emil og 
Johan og om vold og overle-
velse i et barskt miljø, hvor 
minens trøstesløshed opsuger 
alt sollys – også over jorden.

 
Den brutale maskulinitet og 
råhed udforskes hos mænde-
ne i kalkbruddet (filmet i 
Faxe) i den brutale arkitektur 
og den snedækkede skov. Alt 
er gråligt, beskidt, fordi kal-
ken maser sig ind i alle men-
neskelige og menneskeskabte 
sprækker. Kalkbruddet ligger 
som en dyne over filmen, og 
den underjordiske tone af 

hårdt arbejde og overlevelse 
kryber ind under huden. 

”Vinterbrødre” er derfor 
mest af alt en stemning skabt 
af et hold med en beun-
dringsværdig sensibel ind-
stilling til både mennesker og 
filmmediet. 

Mændene går gennem de 
mørke gange som et pertent-
ligt koreograferet balletkom-
pagni af brutale dansere med 
de febrilske pandelamper 
som eneste vidne om selv-
stændigt liv. Maskinerne 
hamrer, og i en stor del af fil-
men kan vi ikke høre ordene. 
Stemmerne fortoner sig i mør-
ket. Bliver slugt af tuden og 
horn.

Lars Halvorsens lydside er 
som et langt skurrende og 
skånselsløst rekviem. Men 
egentlig er ”Vinterbrødre” ik-
ke kun en mørk film. I volden 
er der glimt af kærlighed og 
en næsten andægtig hengi-
velse til tingenes tilstand. Og i 
Elliott Crosset Hoves præsta-
tion gemmer sig en spirende 

livslyst, en manglende overgi-
velse til mørket. Som en kap-
sel af forsoning inde midt i 
”Vinterbrødre” er der en sce-
ne, hvor Emil tryller for Em-
ma. Hoves aparte ansigt åb-
ner sig i smil, livsglæden bob-
ler. Senere slår elskovsbran-
den ud i fysisk vold mellem 
brødrene, men volden ender 
som en forvrænget kærlig-
hedserklæring.   

Den mørke klaustrofobi fra 
kalkbruddets indre spejler sig 
i de barakker, brødrene bor i. 
Minen bliver et mikrokosmos 
for en maskulinitet, der ikke 

er socialiseret af hverken nips 
eller varme frokoststuer. Der 
er derfor noget oprindeligt, 
noget ukonstrueret over ”Vin-
terbrødre”, hvor kvinden bli-
ver en påmindelse om varme 
midt i vinterkulden. 

Vi ser oftest Emma som en 
spejling. Mest indtagende i en 
beskidt rude, hvor de sne-
dækkede træers lange tynde 
arme blander sig med hendes 
spæde kvindelighed. Træerne 
og skelettet smelter sammen. 
Naturen og mennesket bliver 
et. Det er uendeligt smukt.

”Vinterbrødre” kæler ellers 
ikke konventionelt for øjnene, 
men tillader sig alligevel en 
række tableauer, hvor Faxe 
Kalkbrud bliver indtagende 
skøn. Det er ikke en ”trash”-
æstetik, ikke fabriksroman-
tik, men en rå og symmetrisk 
verdensanskuelse. ”Vinter-
brødre” er ikke en uopnåelig 
kunstfilm, men en kunstne-
risk film, der måske ikke 
umiddelbart appellerer bredt, 
men burde gøre det.  J

Et lille lys i  
underverdenens mørke
”Vinterbrødre” er enestående. En ubesmittet kunstnerisk vision manifesteret i lyd og billeder

0Elliott Crosset Hove er et af dansk films mest interessante ansigter. Her som det altopslugende midtpunkt i ”Vinterbrødre”. – Foto: Maria Von Hausswolff.
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Egentlig burde ”Suburbicon” 
være en god film.

George Clooney vender til-
bage til 1950’erne, som han 
iscenesatte skarpt i mccar-
thyisme-dramaet ”Good 
Night, and Good Luck” 
(2005). Coen-brødrene har 
skrevet en god bid af manu-
skriptet. De forførte så sent 
som sidste år med den hu-
moristiske Hollywood-pasti-
che ”Hil Cæsar”, der var en 
tindrende hyldest til filmby-
ens storhedstid. 

Julianne Moore spiller den 
kvindelige hovedrolle. Få 
kan som hun mestre balan-
cen mellem 1950’ernes kølig-
hed og sødme. Det har hun 
til fulde bevist i både Tom 
Fords ”A Single Man” (2009) 
og Todd Haynes’ ”Far from 
Heaven” fra 2002. Over for 
Moore står den ellers solide 
Matt Damon, der også har 
haft en af sine største roller i 
en film om 1950’erne, den 
elegante ”The Talented Mr. 
Ripley” (1999). 

”Suburbicon” burde være 
garanteret god underhold-
ning med vid og bid. Her er 
tre grunde til, den ikke er 
det:

For det første halter plottet 
gevaldigt. Gartner Lodge (Da-
mon) lever det på overfladen 
perfekte familieliv i forstaden 
Suburbicon. Han lukrerer på 
1950’ernes øgede materielle 
velstand, har en smuk kone 
og en yndig dreng.

Men skandalerne lurer un-
der glansbilledet. Utroskab, 
afpresning, lejemordere. Det 
mases sammen i et plot, der 
er absurd uden brod, over-
gjort uden at være sjov. Let-
heden og charmen fra Coen-
brødrenes bedste film og 
Clooneys ellers stilfulde in-
struktion tilter. Tilbage står 
en forceret fortælling, der 
hverken vækker smil eller 
oprigtig forargelse – selvom 
begge dele forsøges. 

For det andet bliver den po-
litiske undertone alt for over-
tydelig. Den perfekte for-

stadsby Suburbicon implode-
rer indefra, da en sort familie 
rykker ind i et af de pastelfar-
vede kulissehuse. Naboerne 
går amok, bygger et kæmpe 
hegn rundt om huset, og po-
litiet må rykke ind for at be-
skytte familien. 

Linjerne til USA i dag bliver 
trukket så hårdt op, at ge-
stussen mister betydning. 
Vreden bliver til et råb i ste-
det for holdning. Og fordi si-
dehistorien ikke får lov til at 
folde sig ud, ikke bliver inte-
greret i plottet, devaluerer 
den nærmest de sortes kamp 
i 1950’ernes raceopdelte USA. 
Det føles som pligtstof. 

For det tredje er skuespillet 
ikke overbevisende. Julianne 
Moore er den dukkede Mar-
garet. Hun symboliserer den 
mekaniske kvindetype, der 
bager cookies og sætter mælk 
frem. Hendes figur er skåret 
over ikoniske fjernsynsrekla-
mer fra tiden, men stikker så 
heller ikke dybere. 

Matt Damon er for sam-
menbidt til at virke overbevi-
sende. Sønnen Nicky (Noah 
Jupe) gør det fint, men kun 
Oscar Isaacs forsikringsagent 
Bud Cooper formår at balan-
cere perfekt mellem vrede og 
komedie. Det er ikke nok til 
en vred komedie.

”Suburbicon” er desværre 
ikke det, den gerne vil være. 
Nemlig en kulsort komedie 
om et overfladesamfund, 
hvor værdierne er i opløs-
ning, og racismen trives. Der-
for bliver den heller ikke en 
virkningsfuld kommentar til 
samtidens USA. Filmen for-
søger at være polemisk og 
politisk. Morsom og moralsk. 
Den ender med at være nær-
mest ingenting. J 

Den amerikanske 
drøm gjort af pap

Overgjort 1950’er-pastiche vil  
kommentere Donald Trump, race- 
uroligheder og kønsstereotyper. Det 
er, selvfølgelig, alt for meget
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I de første minutter af den ty-
ske instruktør Volker 
Schlöndorffs erindringsmosa-
ik taler Stellan Skarsgård di-
rekte ind i kameraets altseen-
de øje. Skarsgård filosoferer 
over fortrydelsen. Både hvad 
mennesket fortryder i sin sid-
ste stund, men også hvad 
man kan nå at rette op på som 

levende. Det er bedre at for-
tryde noget, man gjorde, end 
noget, man ikke gjorde, kon-
kluderer han. 

Den svenske karakterskue-
spiller er Max Zorn, en suc-
cesfuld skandinavisk forfatter 
på oplæsningsturné i New 
York. Zorn skriver autofiktion. 
”Tilbage til Montauk” er på 
mange måder en udforskning 
af genren, som den litterære 
verden oversvømmes med i 
disse år med svenske Karl Ove 
Knausgård som mest berømte 
eksponent. Hvad kan man 
stole på i menneskers fortæl-

ling om sig selv? Og kan for-
fattere beskrive andres virke-
lighed?

Fiktion og fortrydelse glider 
sammen gennem filmen, for 
Zorns egen livshistorie, hans 
version af fortiden, forudsæt-
ter, at ingen andre ændrer sig. 

Zorns bog handler om et for-
list kærlighedsforhold. 17 år 
tidligere brød han med en 20 
år yngre kvinde i New York. 
Selvom han nu er tilbage i by-
en med sin kone, den unge, 
livsglade Clara (Susanne 
Wolff), opsøger Zorn sin gam-

le kærlighed, Rebecca (ynde-
fulde og stærke Nina Hoss, 
der bjergtog med titelrollen i 
Christian Petzolds drama 
”Barbara” fra 2012). 

Rebecca er Max’s store for-
trydelse. Hende, der slap væk. 
Hun er nu en succesfuld advo-
kat, der modstræbende lukker 
forfatteren ind i sit liv igen. Og 
så begynder forhandlingerne 
om fortiden. For kan man be-
slutte sig for at ændre livets 
gang, når andre har levet vi-
dere? Har vi en fælles fortid, 
eller lever vi med hver vores?

”Tilbage til Montauk” er på 

mange måder en tung film. 
Overlæsset med ord, replikker 
og digressioner. Samtidig er 
den også sine steder nærmest 
ulideligt banal. Øretæveind-
bydende, men netop derfor 
også menneskelig. 

Den store forfatter er jo også 
bare et menneske med døds-
angst. Med angst for at have 
trådt forkert. Bag alle hans 
store ord banker et lille hjerte, 
der vil elskes og begæres. Men 
det kræver to personer at be-
slutte sig for kærlighed. Og 
Rebeccas hjerte stoppede ikke 
med at slå, da Max forlod hen-

de. Det finder han ud af, da de 
tager sammen på en tur til 
Montauk, yderst på Long Is-

land. Max tror, de skal klinke 
skårene. Rebecca ser deres hi-
storie i et andet skær.

For mens Rebecca og Max 
synker længere og længere 
ned i fortiden og fortrydelsen, 
fortæller Volker Schlöndorff, 
der særligt kendes for sin 
prisbelønnede filmatisering 
af Günther Grass’ ”Bliktrom-
men”, at det aldrig er straffrit 
at handle. Eller undlade at 
handle.

17 år kan ikke viskes væk 
med en tur tilbage til Mon-
tauk. Max forsøger at overbe-

vise Rebecca: ”Vi kan leve, 
som vi gjorde engang.” Men 
det liv findes ikke længere. 

”Tilbage til Montauk” er bå-
de indtagende og irriterende. 
Den ordrige udforskning af 
fortiden er tung at bære. Både 
Stellan Skarsgård og Nina 
Hoss giver dog deres karakte-
rer så meget menneskelighed, 
at man bærer over med det 
uudholdelige. For ingen er 
perfekte. Hverken i fantasien, 
filmen eller i den autofiktive 
erindring. I hvert fald ikke, 
hvis fiktionen skal nærme sig 
”det sande”. J

Forbrydelse og straf
”Tilbage til Montauk” er en europæisk intellektuel kredsen om fortrydelse og retten til fortiden i en både indtagende og irriterende film

Tilbage til 
Montauk. 
Instruktion 
Volker 
Schlöndorff. 
Manuskript 
Volker 
Schlöndorff og 

Colm Tóibín. 106 minutter. 
Premiere i udvalgte biografer 
over hele landet.

Suburbicon. 
Instruktion 
George Clooney. 
Manuskript Joel  
& Ethan Coen 
og Grant Heslov. 
104 minutter. 
Premiere over 
hele landet. 

Vinterbrødre. 
Instruktion og 
manuskript 
Hlynur 
Pálmason. 94 
minutter. 
Premiere i 
udvalgte bio-

grafer over hele landet.
 

Årets store britiske 
kunstpris er uddelt
Dette års store britiske kunst-
pris, Turner Prize, er netop 
blevet uddelt. Modtageren er 
den 63-årige kunstner Lubai-
na Himid, som maler, tegner 
og laver installationer, som 
omhandler kolonihistorien og 
racisme. Lubaina Himid blev 
født i 1954 i Zanzibar, Tanza-
nia, og bor i dag i Storbritan-
nien. Hun har læst teaterde-
sign samt kulturhistorie og er 
nu professor på University of 
Central Lancashire, hvor hun 
underviser i moderne kunst. 
Lubaina Himid er i kraft af si-
ne 63 år den ældste modtager 
af den 33 år gamle Turner Pri-
ze – desuden er hun den før-
ste farvede kvinde, der mod-
tager prisen. Prisen gives 
hvert år til en kunstner, der er 
født i, lever eller arbejder i 
Storbritannien, for en enestå-
ende præsentation af deres 
arbejde i det forrige år. I be-
dømmelsesudvalget sidder 
blandt andre Alex Farquhar-
son, direktør for museet Tate 
Britain. Siden prisen blev gi-
vet første gang i 1984, er Tur-
ner Prize blevet en af de mest 
prestigefyldte internationale 
priser inden for visuel kunst 
og har været medvirkende til 
en øget offentlig interesse for 
moderne kunst. Sammen 
med æren modtager Lubaina 
Himid 25.000 britiske pund.

Rosende vurdering af  
Skagens Kunstmuseer
Skagens Museum, Anchers 
Hus og Drachmanns Hus, der 
tilsammen udgør Skagens 
Kunstmuseer, har haft besøg 
af Slots- og Kulturstyrelsen, 
og det er der kommet rosende 
anmærkninger ud af. Styrel-
sen under Kulturministeriet 
fører tilsyn med alle stats-
anerkendte museer i Dan-
mark, og hvert år udvælges et 
antal museer til en konkret 
kvalitetsvurdering. Her har 
styrelsen blandt andet brugt 
ordene ”meget tilfredsstillen-
de” og ”international klasse” i 
en ny rapport om Skagens 
Kunstmuseer. Siden den sene-
ste kvalitetsvurdering i 2009 
har museet ifølge rapporten 
gennemgået en bemærkelses-
værdig udvikling og profes- 
sionalisering af hele organisa-
tionen og har dermed udviklet 
sig til et museum i internatio-
nal klasse. Rapporten roser 
også, at museet har formået at 
sikre en vellykket til- og ud-
bygning. Rapporten peger og-
så på områder, hvor Skagens 
Kunstmuseer kan forbedre 
sig. At 30 procent af samlin-
gen er i behandlingskræven-
de tilstand, og at der mangler 
en formulering af strategiske 
mål, nævnes her.  J

kort nyt
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