Thomas Vinterberg anbefaler ny, svensk film

PLAY: "BRILLIANT - EN AF DE BEDSTE FILM, JEG HAR SET I ÅREVIS"

Den svenske film PLAY, der har premiere her i Danmark om en uge, får flotte ord med på vejen af
den danske instruktør Thomas Vinterberg
"Jeg var rystet og dybt fascineret" siger han om filmen. "Formmæssigt var den helt nyskabende og
indholdsmæssig forfærdende. Men meget vigtig. Det er en stærk kritik af den svenske - og endda i
højeste grad danske - politiske korrekthed, som har total berøringsangst overfor disse problemer."
Filmen handler om en lille gruppe 12-14-årige drenge med indvandrebaggrund, som røver jævnaldrende
børn - helt uden brug af vold eller trusler men ved hjælp af en komplicerede og meget opfindsomme
rollespil, omtalt som 'Lillebror-tricket’.
Filmen er baseret på virkelige begivenheder, som instruktøren Ruben Östlund stødte på i en avis.
“Ideen til filmen opstod af en artikel, jeg læste," fortæller Ruben Östlund, "om nogle småtyverier begået af
en gruppe unge drenge i Göteborg, hvor jeg har boet de sidste 15 år. Jeg fik adgang til rapporter og
dokumenter fra efterforskningen og jeg læste udtalelserne fra ofre, anklagede og forældre – jeg fik endda
lov til at interviewe flere af ofrene og en af tyvene."
Resultatet er blevet en film, der er både original, urovækkende og intens og Thomas Vinterberg tilføjer:
"Brilliant - en af de bedste film, jeg har set i årevis."
Ruben Östlund kommer til landet i forbindelse med premieren og deltager i forpremieren i Empire Bio
onsdag d. 15. august kl 19.30, hvor han vil tale om filmen og svare på spørgsmål.
PLAY har premiere 16. august i Empire Bio, Gloria, Vester Vov Vov, Øst for Paradis, Biffen i Aalborg,
Cafe Biografen Odense og Biffen i Odder.
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