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SYNOPSIS: 
Captive er baseret på den sande historie om en gruppe vesterlændinge, der i 2001 blev kidnappet 

fra et ø-resort i Filippinerne af den muslimske terrorgruppe Abu Sayyaf. De sejles over havet og 

gennes langt ind i junglen, hvor de holdes fanget i over et år. Nogle frigives efter en løsesum 

beregnet ud fra deres profession eller deres nationalitet. Nogle dør af strabadserne eller sygdom. 

Nogle dræbes af gidseltagerne eller under hærens gentagne redningsaktioner – hvoraf en til sidst 

lykkes. 

Isabelle Huppert er intens i rollen som den kristne hjælpearbejder Thérèse, der sammen med sin 

ældre kollega bliver kidnappet en sen nat, hvorefter de bliver slæbt gennem junglen. Gruppen af 

fanger prøver at bevare håbet, men indser at til trods for skarp forfølgelse gør hæren ikke meget 

for faktisk at redde dem.  Uvisheden om tidsperspektivet er ulidelig, men det bliver dog alligevel 

hverdag under terroristernes styre og de kummerlige forhold.  

 

I junglen må både gidsler og gidseltagerer kæmpe mod naturens elementer. Naturen konkurrerer 

med Isabelle Hubbert om at spille den stærkeste rolle, og Mendozas blik for detaljer og trusler i 

junglen er som en fornyende magi, der slår gnister i mødet med den grelle virkelighed. 

 

Brillante Mendoza har filmmediet i sin hule hånd, og han er ikke bange for at gå voldsomme, nye 

veje. 

 

INSTRUKTØREN: 

Brilliante Ma. Mendoza er en levende nationskat indenfor alternative film i filippinerne. Han er den 

første filippinske instruktør til at vinde prisen for bedste instruktør, som han vandt for filmen Kinatay 

til Cannes Filmfestival i 2009.  

Brilliante Mendoza er blevet døbt ultra neo-realist på grund af sine film, der tager udgangspunkt i 

de sociale realiteter hos almindelige mennesker, som befinder sig i helt specielle situationer og 

forbinder disse situationer med de problematikker, der er aktuelle i landet.  

Brilliante Ma. Mendoza blev født i 1960 i San Fernando, Filippinerne. Han startede sin karriere som 

produktionsdesigner på flere film, teater- og TV-produktioner, hvorefter han gik over til tv-reklamer, 

som han havde stor succes med. I 2005 startede han sit eget uafhængige produktionsfirma og har 

siden hen produceret og instrueret ni film, som alle har enten vundet eller været nomineret til flere 

priser. CAPTIVE er den første film, der kommer i dansk filmdistribution. 

Filmografi:   2012 CAPTIVE 

 2009 LOLA 

 2009 KINATAY 

 2008 SERBIS 

 2007 TIRADOR 

 2007 FOSTER CHILD 

 2006 KALELDO (SUMMER HEAT) 

 2006 MANORO (THE TEACHER) 

 2005 MASAHISTA 



Cast: 
Therese Bourgoine Isabelle Huppert 
Sophie Bernstein  Kathy Mulville 
John Bernstein  Marc Zanetta 
Soledad   Carpio Rustica Carpio 
Abu Azali   Ronnie Lazaro 
Marianne Agudo Pineda  Maria Isabel Lopez 
Olive Reyes   Angel Aquino 
Abu Mokhif   Sid Lucero 
Abu Saiyed   Raymond Bagatsing 
Hamed   Timothy Mabalot 
Emma Policarpio  Mercedes Cabral 

 

CREDITS    

Instruktør  Brilliante Ma. Mendoza 

Manuskript  Brilliante Ma. Mendoza, Patrick Bancarel,  

Boots Agbayani Pastor, Arlyn de la Cruz 

Producere  Didier Costet, Swift Productions 
Fotograf  Odyssey Flores 
Klip  Yves Deschamps, Gilles Fargout, Kats Serraon 
Lyd  Laurent Chassaigne, Stéphane De Rocquigny,  

Albert Michael Idioma, Addiss Tabong 
Original titel  Captive  
Land/år  Frankrig, Filippinerne, Tyskland, England, 2011 
Længde  120 min 
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Yderligere information og billedmateriale findes på http://distribution.paradisbio.dk/  

For interviews med Brilliante Mendoza i forbindelse med den Filippinske Festival kontakt denne på 

FILIPINO FILM FESTIVAL, Allégade 8C, 4tv., DK-2000 Frederiksberg, Tlf: 42 99 45 34 

eller kontakt: 

Ditte Daugbjerg Christensen  
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