
PLAY Citater 

 
  (6 stjerner) 
”... Väldigt velspillet svensk semidokumentar om teenage-tyverier spiller integrationsdebatten op på hidtil uset klogt 
og komplekst niveau...” 
 
Bjarke Sloth Tønnesen, filmcitat.dk 

 
  (6 stjerner) 
” Ruben Östlunds "Play" er et mesterværk … der går lige i solar plexus.” 
” Östlunds perle er uhyre intens, ekstremt troværdig og (ikke mindst) særdeles relevant.” 
” forbløffende vellykket”  
”Der er vitterligt ikke en finger at sætte på denne fabelagtige film, som bliver ved at rumstere i bevidstheden, længe 
efter man har forladt biografen. Jeg er tilmed overbevist om, at man bliver et klogere menneske af at se "Play". Hvor 
mange film kan prale af sådan en bedrift?” 
 
Andreas Holck Høeg-Petersen, Filmz.dk 

 

 (5 hjerter) 
” Rascisme kan gå begge veje …  relevant fiktiv dokumentarisme” 
 
SOPHIE ENGBERG SONNE, Politiken 

 
  (5 stjerner) 
” Knugende intens” 

” Östlund filmer på ofte virtuos vis alle scener i ét totalbillede, som var han Roy Anderssons onde onkel” 
”…gradvist føles det, som om man selv på skræmmende vis er til stede” 

” imponerende intensitet” 
” Ikke for sarte sjæle. Men for alle andre” 
 
Peter Albrechtsen, Ekstra Bladet 

 
  (5 pile) 
” dynamisk og sprællevende” 
” Gode spørgsmål hober sig op i læssevis takket være Ruben Östlunds originale filmsprog i 'Play'.” 
 
Per Juul Carlsen, Filmland 

 
" Play er en mesterlig film om voldelige spil i et samfund, som regnes for fredeligt.” 
 

Rune Lykkeberg, Information 

 
” Filmen er mesterligt realiseret” 
” Ruben Östlund imponerer” 
” Alle drengene agerer med fuldkommen rystende overbevisning.” 
” Play er en tankevækkende film, som udfordrer gængse modeller. Det er nyttigt og næsten nødvendigt at se den.” 
 
Bo Green Jensen, Weekendavisen 

 
  (5 stjerner) 
” Fremragende svensk film om spillet mellem drenge.” 
 
Palle Schantz Lauridsen, Kristeligt Dagblad 



 
  (5 stjerner) 
” Filmen er et blændende eksempel på, hvor langt man kan nå med spartanske virkemidler og overbevisende 

amatørskuespillere; intet mindre end en berigelse af klassisk europæisk hverdagsrealisme.” 

” Filmens uafrystelige hverdagsdrama er instrueret med isnende præcision og køligt overblik.” 
” et egensindigt mesterstykke i rendyrket realisme og i mange scener udviskes skellet fuldstændigt mellem det 
virkelige og iscenesatte.” 
 
Niels Roe Rasmussen, Cinemazone 

 
  (5 stjerner) 
” en modig, ærlig og temmelig provokerende film” 
 
Kathrine Nørrelund, CinemaOnline.dk 

 
  (5 stjerner) 
” Når du trykker Play, kan du ikke pause igen!” 
 
Morten Vejlgaard Just, Filmnoter, Den2radio.dk 

 
  (4 stjerner) 
” fyldt med en sjælden forståelse for både forbrydere og ofre og forbrydelsens fødsel.” 
 
Jacob Wendt Jensen, Berlingske Tidende 

 
  (4 stjerner) 
” Play griber på foruroligende vis sin tilskuer” 
”Hvis Alien lærte os, at i rummet kan ingen høre dig skrige, demonstrerer Play, at det samme kan være tilfældet i 
fredsommelige indkøbscentre, i toge og på gaderne i en svensk by.” 
 
Lee Marshall, Ekko 

 
 
 


