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FILMANMELDELSE: I USA 
kan man komme længere 
ud på landet end noget sted i 
Europa. Helt derud, hvor til-
standene minder en smule om 
Irak eller Afghanistan, fordi 
området regeres af  bevæbne-

de klaner, som det er meget 
dumt at blive uvenner med.

Sådan et gudsforladt sted 
skildres overbevisende i De-
bra Graniks meget usædvan-
lige og meget seværdige film 
»Winter’s Bone«. Man skut-
ter sig ved mødet med det sne-
klædte Missouri, hvor filmen 
foregår, og man forbløffes ved 

mødet med et minisamfund, 
hvor alle mere eller mindre 
er i familie med hinanden, 
og hvor man tilsyneladende 
hverken har TV-apparater, 
mobiltelefoner eller compu-
tere, men til gengæld strenge 
uskrevne regler for, hvordan 
man opfører sig. For eksem-
pel fortæller man under in-
gen omstændigheder noget 
som helst til politiet, for den 
mest udbredte levevej blandt 
disse banjospillende hillbillies 
(man mindes uvilkårlig John 
Boormans »Udflugt med dø-
den«) er at fremstille narkoti-

ka i primitive laboratorier.
På disse kanter skal man 

være stærk for at overleve, og 
den 17-årige hovedperson Ree 
Dolly er nødt til at være eks-
tra stærk, for hun må tage sig 
af  to mindre søskende, mens 
far er forsvundet, og mor sid-
der lammet i en form for per-
manent choktilstand. Slemt er 
det, og endnu værre bliver det, 
da far viser sig at have været 
løsladt mod en større kaution, 
hvad der betyder, at familien 
mister sit ydmyge hjem, hvis 
han ikke møder op til sin rets-
sag.

Altså beslutter Ree at finde 
ham, og hendes søgen, som 
langtfra er ufarlig – han fær-
dedes nemlig i lyssky kredse 
– udgør filmens rygrad. Ree 
opsøger flere af  den krimi-
nelle fars slægtninge, men af-
vises stort set alle vegne på 
en brysk facon, hvad der dog 
ikke får hende til at give op. 
Hun har gennem en givetvis 
ekstremt vanskelig opvækst 
lært at være stædig, og gan-
ske frygtløs er hun også, men 
på ingen måde afstumpet, ef-
tersom hun udviser røren-
de omsorg for sine søskende. 

Men den pokkers far VIL hun 
altså finde.

Mere bør ikke røbes, for 
»Winter’s Bone« er en slags 
kriminalfilm, selv om den pri-
mært gør indtryk som nærgå-
ende miljøskildring. Den er 
optaget med et håndholdt vi-
deokamera og får dermed et 
næsten dokumentarisk præg, 
som forstærkes af, at ingen af  
de medvirkende er kendte – 
men Jennifer Lawrence, der 
spiller Ree, bliver det uden 
tvivl og ligner en oplagt kan-
didat til en Oscar-nominering, 
fordi hendes lavmælte præ-

Blandt barske bønder
»Winter’s Bone« er en stærk 
skildring af et hjørne af USA, som 
man sjældent møder på film

»Love & Other Drugs« har undertiden så travlt, 
at man bliver mere forpustet end forført.

Af Ebbe Iversen

ebbe@berlingske.dk

FILMANMELDELSE: Hvor-
dan skaber man fornyelse 
i den romantiske komedie, 
der både er den mest popu-
lære og den mest fortærske-
de af  alle genrer?

Jo, man kan f.eks. lade 
den ene af  de to hovedper-
soner lide af  en uhelbredelig 
sygdom. Det trick brugte Ar-
thur Hiller ganske vist i »Lo-
ve Story«, men den er helt 
tilbage fra 1970, og desuden 
kan man jo variere temaet 
ved ikke at lade sygdommen 
være umiddelbart dødbrin-
gende, men langsomt opsli-
dende, nemlig Parkinson.

I »Love & Other Drugs« be-
tyder den skrækkelige syg-
dom, at den unge og smuk-
ke Maggie ikke vil etablere 
et fast forhold til en mand. 
Hun hader medlidenhed, og 
hun frygter at blive en byrde, 
men hvad skal hun og den 
charmerende Jamie så gøre, 
når de nu helt tydeligt både 
er forelskede i hinanden og 
bestemt for hinanden?

Det røber vi selvfølgelig 
ikke, men afslører til gen-
gæld, at dette afgjort er en 
seværdig film, men ikke en 
helstøbt. Jamie er nemlig 
sælger for medicinalfirmaet 
Pfizer, og vi befinder os i slut-
ningen af  1990erne, hvor Vi-
agra kommer på markedet, 
så en del af  »Love & Other 
Drugs« er en kritisk satire 

over medicinalbranchens 
påtrængende metoder, når 
dens produkter skal sæl-
ges til lægerne. Den satire 
er uden tvivl relevant, men 
den er ikke romantisk.

Måske hænger filmens 
ujævne præg også sammen 
med, at den er instrueret af  
Edward Zwick, der plejer at 
lave ambitiøse actionfilm 
som »Ærens mark«, »Den 
sidste samurai« og »Blood 
Diamond«. Han er en for-
træffelig filmskaber, men 
bedre til det handlekraftige 
end det henførte, og »Love 
& Other Drugs« har under-
tiden så travlt, at man bliver 
mere forpustet end forført –
– især hen mod slutningen, 
hvor handlingen truer med 
at falde helt fra hinanden.

Til gengæld er de ofte sar-
kastiske replikker begavet 
skrevet – filmen har virke-
lig vittige momenter – og 
først og fremmest har den i 
Anne Hathaway som Maggie 
og Jake Gyllenhaal som Ja-
mie to så attraktive og talent-
fulde stjerner, at deres sam-
menspil (med og uden tøj på) 
gør den lidt slingrende film 
sjov, sanselig og seværdig.

»LOVE & OTHER DRUGS«:

####¤¤

Amerikansk film, instrueret af Edward 
Zwick. En time og 53 minutter. Tilladt 
over 11 år. CinemaxX og Biocity
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AARHUS: »Det er gået skide-
godt!«

Jesper Mardahl gri-
ner. Og tilføjer med en 
lidt mere alvorlig mine:
»Men jo, det synes jeg faktisk, 
det er.«

Manageren for Promus, by-
ens produktionscenter for ryt-
misk musik, kan gøre status 
efter et år på Vester Allé - lige 
ved siden af  Voxhall.

Efter han tiltrådte stillin-
gen 1. januar 2010 fortalte han 
til Stiften, at visionen med hu-
set blandt andet var at samle 
Aarhus’ musikmiljø endnu 
mere. Og det er altså lykkes.

»Det var fra starten afgø-
rende, at både det etablerede 
miljø og vækstlagsmiljøet vil-
le bruge huset for at komme 
i dialog med hinanden. Ikke 
fordi folk ikke kan møde hin-
anden ude i byen, men her for-
søger vi blot at sætte det lidt i 
ramme.«

En af  Promus’ ideer, der 
har været frugtbare, er den så-
kaldte mentor-ordning, hvor 
garvede kræfter fra musik-
branchen har hjulpet yngre 
talenter frem i rampelyset.

Jens G. Nielsen, mangeårig 
trommeslager i Gnags og i dag 
pladeselskabsmand på Sony, 
har således været til stor gavn 
for den lokale sanger og sang-
skriver Lise Dres.

»Hun kom herned; vi fik 
koblet Jens på, som involve-
rede sig utrolig meget i hen-
des projekt, blandt andet mar-
keting. Det var - og er - en spar-

ring, som hun har fået meget 
ud af,« fortæller Jesper Mar-
dahl.

For nylig turnerede Lise 

Dres som support for Saybia-
forsangeren Søren Huss, og 
17. januar udkommer hendes 
debutalbum »Et Øjeblik.«

Et andet eksempel:
»I mandags mødtes to unge 

gutter hernede med Henning 
Winther, som i mange år har 

Promus kæder byens 
Produktionscentret 
for rytmisk musik 
har i sit første år 
haft succes med at 
tilbyde blandt andet 
sparring og kurser

»Vi er en musikby. Det har vi været i mange år. Lad os holde fast i det - og forbedre forholdene 
for dem, der er her«, siger Promus’ manager Jesper Mardahl. Foto: Kim Haugaard


