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SYNOPSIS: 
 
'The Weight of Elephants' er en smuk og poetisk film om den store, mærkelige verden set fra et barns synspunkt – en 
sansemættet skildring af naturen og dens lyde, dufte og lys. Men også en film om ensomhed og håb. 
 
11-årige Adrian tilbringer sine dage alene med at fantasere om alle de ting, som på en gang tiltrækker og skræmmer 
ham. Da tre børn i en naboby bliver bortført, sætter det gang i forestillingerne. Adrian, der er forældreløs og bor 
sammen med sin bedstemor og sin nedbrudte onkel i en lille, stille by i New Zealand, ser sin verden hastigt ændre sig. 
Hans bedste ven, Clinton, dropper ham til fordel for skolens seje drenge, hans onkel opfører sig mere og mere 
underligt - og en underlig familie flytter ind ved siden af. Adrian indleder et venskab med sin nye nabo, Nicole på 11 år 
-en vild og særpræget pige med en mystisk fortid. Man oplever verden gennem barnets øjne - Adrian søger tilflugt i 
fantasier og dagdrømme i naturen. Han leder efter stabilitet hos de mennesker han omgås, men indser at den styrke 
han søger, i virkeligheden kun kan findes i ham selv… 
 
Filmen udspiller sig på New Zealand, hvor instruktøren Daniel Borgman stammer fra, men størstedelen af holdet bag 
filmen er dansk. En stærk spillefilmsdebut - gennemsyret af en sjældent set følsomhed, poesi og visuel nerve. 
 
 

 
 
 
DANIEL JOSEPH BORGMAN – BIOGRAFI 
Daniel Joseph Borgman blev født i 1981 i den lille kystby, Dunedin i New Zealand. Hans kortfilm Lars & Peter (2009) 
blev udtaget i den officielle kortfilmskonkurrence på den 62. Cannes Film Festival og har været nomineret for en 
Robert. Berik (2010) vandt ”the grand prix award” i Semaine De La Critique på den 63. Cannes Film Festival og har 
været nomineret for en European Academy Award. I 2012 færdiggør Daniel produktionen på hans debut spillefilm The 
Weight of Elephants. Projektet er blevet udviklet på Cannes Cinéfondation’s ”the residence” program og er optaget på 
den New Zealandske sydø. 
 

 
INSTRUKTØRENS NOTER - af Daniel Joseph Borgman 

 
Jeg er interesseret i tabet af uskyldighed og hvordan de små ting i livet - selv de mindste problemer kan vokse sig store 
og overvældende.  Jeg interesserer mig for den isolation og distance mine karakterer føler til verdenen omkring dem, i 
kraft af deres søgen efter en plads i livet: Betydningen af at tro på sig selv, at være stærk, at vide hvem du er – hvor du 
befinder dig og hvad der er godt for dig.  
 
Med THE WEIGHT OF ELEPHANTS udforskede jeg en unge dreng, Adrians, univers - hvis selvtillid er skadet, efter at 
være blevet forladt af sine forældre. Han kæmper for at finde fodfæste i en verden, som er i konstant forandring. Alt 
han ønsker er at føle sig sikker og tryg i de omgivelser han befinder sig i, og han søger efter stabilitet hos dem han 
omgås, men han opdager snart - at den styrke han søger, kan kun findes i ham selv.  
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CAST  
Adrian  Demos Murphy 
Nicole  Angelina Cottrell 
Gran  Catherine Wilkin 
Uncle Rory  Matthew Sunderland 
Clinton  Finn Holden 
Nicole's Mother Anna Hewlett 
Miss Pryor  Bree Peters 
Aunt Martha   Sophie Roberts 
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