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SYNOPSIS 
 
Vi befinder os i det sydlige Frankrig, midt i den tætte højsommervarme i august og følger den unge 

socialpædagog Geronimo, som arbejder med at skabe ro i det turbulente ungdomsmiljø i St. 

Pierre-regionen. Opgaven bliver dog i høj grad besværliggjort, da Nil Terzi - en ung tyrkisk pige fra 

det lokale miljø - flygter fra en fremtid i et arrangeret ægteskab og søger ly hos sin elsker, 

sigøjneren Lucky Molina. Deres flugt tænder gnister i konflikten mellem de to klaner, og imens 

intense musikalske kampe udspiller sig, kæmper Geronimo med at tøjle urolighederne der omgiver 

hende. 

 
 
INSTRUKTØRENS KOMMENTARER 
 
‘Geronimo er anderledes end mine andre film. Denne gang har jeg følt mig friere.’    
- Tony Gatlif, instruktør  
 
Da jeg arbejdede med udviklingen af karakteren Geronimo følte jeg mig inspireret af en af de 

socialpædagoger jeg selv har kendt, som nu er 81 år gammel og stadig en nær ven. Det er disse 

fantastiske mennesker jeg ville vise verden. Jeg har oplevet dem vække og redde unge 

mennesker fra voldelige trancer, blot ved at tale til dem. Jeg husker især da jeg gik i folkeskole, 

hvor en af dem havde at gøre med en 13-årig knægt, som var helt ude af den og godt i gang med 

at smadre en anden drengs hoved mod gulvet. Jeg må have været 15 eller 16 år gammel på dette 

tidspunkt. Vi samledes en flok, i en cirkel rundt om de to, mens socialpædagogen prøvede at nå 

drengen ved at tale til ham: “Kan du høre mig? Er du der? Stop. Du gør jo kun dig selv fortræd.”. 

Drengen reagerede ikke og jeg sagde, “Læg en pude under hans hoved!”. Han reagerede straks 

da han hørte denne ene ting, som ikke var henvendt mod ham og vendte blikket mod mig, idet han 

troede jeg tog pis på ham. Det var der det gik op for mig, at simple ord kan gøre en stor forskel. 
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En gang i 2012 på en tur i byen, så jeg en flok mennesker samlet nede for enden af en gade og 

hele hændelsen fra min barndom skyllede over mig igen. En eller anden i folkemængden råbte, 

“Han har en kniv!” og jeg kunne nu se at det var en mand i 50’erne, som holdt en anden mand mod 

taget af en bil, med en kniv presset for struben af ham, klar til at stikke den ind.  

Det var i det øjeblik jeg fik idéen til Geronimo. 

Jeg gik over og begyndte at tale til manden med kniven: “Smid kniven. Hvad laver du?”, han hørte 

ikke efter. Jeg råbte, “Hallo, du kommer til at fortryde det!” og han kiggede straks på mig. Manden 

sænkede kniven. Ordet “fortryde” trængte ind i hovedet på ham og han gjorde selv regnestykket 

færdigt. 

 

 
OM INSTRUKTØREN 
 

Tony Gatlif (født ved navn Michel Dahmani i Algeriet, 1948) er kendt for bl.a. film som Latcho Drom 

– Sigøjnernes Rejse og Exils, som i høj grad bygger på livet hos de romanske sigøjnere i Europa. 

Filmene udspringer som regel direkte af hans egen baggrund som søn i en kabylsk/romansk 

familie og de dertilhørende oplevelser i hans opvækst. 

Hans første film var La Tête en ruine (1975), efterfulgt af La Terre au ventre (1979), der fortæller 

historien om den algeriske uafhængighedskrig, som bl.a. var skyld i familiens eksil til Frankrig i 

1960. 

Latcho Drom (1993) vandt flere internationale priser og blev blandt andet hyldet af Cahiers du 

Cinéma, som “Årets mest originale film”. Gatlif vandt prisen som “Bedste Instruktør”, for Exils 

(2004) ved Cannes Film Festival 2004. 
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CAST 

CÉLINE SALLETTE     Geronimo 
RACHID YOUS               Fazil 
DAVID MURGIA             Lucky 
NAILIA HARZOUNE     Nil  
PIERRE OBRADOVIC  Yougos  
mfl. 

CREW 
Instruktør & Manuskript  Tony Gatlif  
Foto   Pierre Pessel 
Redigering   Monique Dartonne 
Lyd    Philippe Welsh 
Kostumer   Catherine Rigault 
Production Manager  Christian Paumier 
Musik   Delphine Mantoulet & Valentin Dahmani 

 
PRODUKTION 

Producer   Delphine Mantoulet 
Produktionsfirmaer Princes Production, Rhône-Alpes Cinema, Princes Films 
Land / år Frankrig /  2014 
Længde 1t 45m 
 
 
 
    

Læs mere om filmen og find fotos, epk mm på filmens distributionsside: 

Klik HER eller find filmen her: distribution.paradisbio.dk 

 

 

 

 

http://distribution.paradisbio.dk/film.asp?id=258
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