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SYNOPSIS// 

New Zealand, 1960erne. De to Maori-fårehyrdefamilier Mahana og Poata er livslange fjender 

med rivaliserende forretninger. Mahana-familiens yngste søn, 14-årige Simeon, vil gerne 

arbejde i marken sammen med mændene, men familiens overhoved, den traditionsbundne 

bedstefar Tamihana, beordrer at han skal blive hos kvinderne på familiens gård.  

 

En dag finder Simeon et gammelt fotografi, der måske kan afsløre sandheden bag den åre-

lange fejde mellem Maori-familierne. Kommer sandheden frem, sætter Simeon ikke kun sin 

egen fremtid på spil, men hele sammenhængskraften for den tæt forbundne Mahana-familie. 

  

Med PATRIARKEN bringer holdet bag 'Once Were Warriors' og 'Whale Rider' en bevægen-

de fortælling om familieværdier, kærlighed og forsoning. Samtidig er filmen et kærligt portræt 

af New Zealands enestående Maori-kultur og landets storslåede og smukke landskaber. 

 

  

OM FILMENS TILBLIVELSE// 
PATRIARKEN er et tankevækkende familiedrama, som er baseret ’Whale Rider’-forfatteren 

Witi Ihimaeras roman Bulibasha: King of the Gypsies. Filmen samler holdet bag den ikoni-

ske, New Zealandske film ’Once Were Warriors’, og det er Tamahoris første New Zealand-

film i 20 år. 

 

Producer Robin Scholes fortæller; ”For mig handler filmen om kærlighed i alle mulige afskyg-

ninger: Streng kærlighed, forældrekærlighed, vedvarende kærlighed, ægte kærlighed, ung 

kærlighed og den evne kærlighed har til at overvinde alt og ændre ting til det bedre.” 

 

OBS! For et længere interview med instruktør Lee Tamahori samt filmens producer Robin 
Scholes, se da det engelske pressekit, som kan findes på www.distribution.paradisbio.dk. 
 

LOCATION/ 
PATRIARKEN er filmet I Auckland-regionen, som erstatter Østkyst-settingen i romanen. Det 
centrale konkurrenceelement mellem Mahana- og Poata-klanen er ’Golden Shears’, som er 
verdens mest prestigefyldte fåreklipningskonkurrence. 
 
Tamahori fortæller, at landskabet i sig selv udgør en karakter i filmen, fuldstændig ligesom i 
en western: ”Da jeg voksede op på Østkysten, lagde jeg mærke til, at mange mennesker 
elskede at se westerns. De bar Stetson-hatte og red deres heste, som om de var med i en 
western. New Zealand har sådan et smukt landskab, og jeg elsker landets natur så meget, at 
jeg valgte at lade landskabet spille en fremtrædende rolle i filmen.” 
 
MUSIKKEN/ 
Komponisterne Tama Waipara og Mahuia Bridgman-Cooper var begge inspireret af western- 
og Maori-elementerne i filmen. Waipara beskriver sig selv som en ”kyst-type”. ”Jeg voksede 
op i Opotiki og mit ophav er fra Manutuke. Jeg er stor fan af Witi Ihimaera som ikonisk Maori-
leder, kunstner og rollemodel, og det var spændende at få lov til at arbejde med så stort et 
materiale, der trækker tråde tilbage til fortiden.” 
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“Jeg var meget fascineret af, at filmen er en slags Maori-western,” fortæller Bridgman-
Cooper. ”Men på samme tid, er filmen også ret subtil – den blæser dig ikke bagover med 
store følelser, og det var vigtigt, at musikken ikke var alt for følelsesladet… Selvom vi brugte 
taonga puoro (traditionelle Maori instrumenter), var vi meget forsigtige med ikke at bruge 
dem for meget.” 
  
 
OM INSTRUKTØR LEE TAMAHORI/ 

Instruktør Lee Tamahori har rødder i Ngáti Porou-folket og er en internationalt anerkendt 

spillefilmsinstruktør, som efter 20 år i USA er tilbage i New Zealand. I de 20 har han instrue-

ret film som ’The Devil’s Double’ (2011), James Bond-filmen ’Die Another Day og ’Along 

Came a Spider’ (2001). Han forlod New Zealand for at udforske de mange spændende mu-

ligheder i Hollywood efter succesen med hans første spillefilm ’Once Were Warriors’ (1994), 

der vandt adskillige priser.  

 
CREDITS// 
Medvirkende: Temuera Morrison, Akuhata Keefe, Nancy Brunning, Jim Moriarty, Regan 

Taylor, Maria Walker mfl. 

Instruktør: Lee Tamahori  

Manuskript: John Collee fra romanen “Bulibasha: King of the Gypsies” af Witi Ihimaera  

Musik: Tama Waipara og Mahuia Bridgman 

Fotograf: Ginny Loane          

Producenter: Robin Scholes og Janine Dickins     
Original titel: Mahana     

År: 2016    

Land: New Zealand  

Varighed: 103 min.  
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