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Berlinale. »Festen« bliver
en del af min bagage i re-
sten af karrieren, og det
har jeg lært at leve med,
siger Søren Vinterberg, ef-
ter at hans nyeste film er
blevet vist på filmfestiva-
len i Berlin.

BERLIN. Thomas Vinterberg vidste
det, længe før han gik i gang med de
mange interview i Berlin, og før han
stillede op ved den officielle presse-
konference: At sammenligningerne
med hans gennembrudsfilm, »Festen«
ikke ville være til at komme udenom,
når han skulle fortælle om »Subma-
rino«, der er valgt til hovedkonkur-

rencen på festivalen.
- »Festen« bliver en del af min ba-

gage i resten af karrieren, og det har
jeg lært at leve med. Jeg er stolt over
»Festen«, ligesom jeg er stolt over al-
le de andre film, som jeg har lavet,
siger instruktøren. Han afviser, at
hans ny film skulle være en slags co-
meback.

- Hør her: Jeg har været her hele
tiden, jeg har ikke været væk. Men
det er der måske nogle af jer journa-
lister, som har, fastslår Thomas Vin-
terberg i en drillende tone.

De internationale medier ser me-
get forskelligt på hans film. Særdeles
positiv er det ansete britiske filmma-
gasin Screen, som for første gang
under Berlinalen tildeler en film i
hovedkonkurrencen fire ud af fire
mulige stjerner.

- Hvad der løfter »Submarino«
langt over slum-turismens niveau, er

den åre af håb og nåde, som
løber gennem filmen, skri-
ver Screen i sin anmeldelse.

Særdeles negativ er Der
Tagesspiegel, der udkommer
i Berlin. Ifølge avisens an-
melder vil »Submarino« ger-
ne vække sympati for men-
nesker på bunden af sam-
fundet, men i stedet kom-
mer filmen til at presse sine
personer længere og længe-
re ned i skidtet, skriver Der
Tagesspiegel.

En mørk film
Filmen, hvis titel instruktøren fore-
trækker at udtale på dansk, refererer
til en torturmetode, der går ud på at
holde ofrets hoved under vand.

- Således kommer bogen og filmen
til at handle om mennesker, der
kæmper for at komme op til overfla-

den. Det er en meget
mørk film, men også
en historie med en
renhed og konsekvens,
som trækker en linje
helt tilbage til de ting,
jeg lavede på filmsko-
len, siger Thomas Vin-
terberg til Ritzau.

For ham er det væ-
sentligt, at filmen har
en »åben« slutning
med en antydning af
et håb.

- Hvis der slet ikke står noget håb
tilbage, kommer filmen ligesom til at
lukke sig om sig selv, og så bliver den
et dårligt drama. »Festen« havde hel-
ler ikke været til at bære, hvis jeg ik-
ke havde krydret den med små stænk
af humor, mener Vinterberg.

Jakob Cedergren, der har én af ho-
vedrollerne, ser overordnet filmen

som en kærlighedshistorie mellem to
brødre.

- Desuden har den en nærmest re-
ligiøs tone, der medvirker til at løfte
historien til andet og mere end end
et socialrealistisk dokument, supple-
rer skuespilleren.

Alligevel medgiver han og instruk-
tøren, at fortællingen om kuldsejlede
mennesker samtidig kommer til at
fremstå som et dokument over hver-
dagen i de laveste socialklasser i et
land, der angiveligt skal være ver-
dens lykkeligste.

- Disse mennesker tilhørte engang
arbejderklassen, men arbejderklassen
har tabt dem. Som socialist påkalder
det min nysgerrighed, at denne
gruppe bliver stadig større. Men jeg
er ikke politiker, og det er ikke mit
ærinde at prædike, understreger in-
struktøren. /ritzau/

Søren Vinterberg er stolt over alle sine film

Anmeldelse. Orango-
Django er en festlig,
charmerende og
ukrukket kvartet, der
fik en overbevisende
med sit Django Rein-
hardt-repertoire i
Flensborg. 

FLENSBORG. Den 23. januar
1910 blev Jean Baptiste Rein-
hardt født i en sigøjnerklan i
Belgien. Familien var omrej-
sende gøglere, og da Django
(sådan var hans øgenavn) var
syv, parkerede den husvog-
nene i Paris. Her voksede
Django op. Han kom aldrig i
skole, lærte aldrig at skrive
andet end sit navn, men blev
leder af en drengebande og
begyndte at spille guitar og
banjo.

Allerede som teenager tjen-
te han ved at give koncerter i
Paris, men som 18-årig blev
han alvorlig forbrændt, da der
gik ild i hans husvogn. På
venstre hånd var to fingre
brændt sammen. Det lykkedes
lægerne at skille fingrene ad,
men fingrene var lammet re-
sten af Djangos liv.

Ikke desto mindre udviklede
han under sit lange sygepleje
en unik guitarteknik, som
mange den dag i dag forsøger
at efterligne. Han var den før-
ste musiker, der skabte en de-
cideret ikke-amerikansk jazz-
stil, der er blevet kaldt alt fra
sigøjnerjazz over hotclub til
stringswing.

Og her springer vi så til
Flensborghus søndag aften.
Her blev der fejret 100 års
fødselsdag med kvartetten
Orango-Django på scenen -
57 år efter Django Reinhardts
død. Med musik af ham eller
musik, som han ville have
spillet den.

Premierekoncert
Flensborg blev premieren på
en turne for de fire musikere,
hvis navne er mest kendte fra
Tangoorkestret og Djanzz. Og
hvem turde så næsten spille
guitar? Det gjorde Palle Wind-

feldt - fremragende og uden
alt for megen nostalgisk hyl-
dest eller blåøjet knæfald. Ved
hans side stod hustruen Sille
Grønberg og sang og spillede
rytmeguitar. »Hun står lige nu
midt i et personligt og kunst-
nerisk gennembrud, hvor Plu-
to står i et kanonaspekt til
hendes Venus. Både kærlighed
og værdier er nu tilgodeste
fra universel side«, står der i
hendes horoskop, som hun
har lagt ud på sin hjemmesi-
de. Det er muligt. Men hun er
bare en fin sangerinde. I
Flensborghus havde hun godt
fat om evergreens som Cole
Porters »My Heart Belongs To
Daddy« og Duke Ellingtons »It
Don’t Mean a Thing«.

Charmerende
Det er ikke så tit, vi får vibra-
fon at høre til jazzkoncerter i
Flensborg. At det så skulle
være med Kaare Munkholm,
kunne man kun bifalde. Hans
adrætte måde at svinge køl-
lerne på var imponerende og
en fryd at se på og at lytte til. 

Orango-Django er en fest-
lig, charmerende og ukrukket
kvartet, hvor musikerne er li-
net op på stribe og i samme
geled. Fjerdemanden Kristian
Jørgensen er bare en fremra-
gende jazzviolinist, der får en
til at tænke på den bedste
danske jazztradition med Finn
Ziegler og Sven Asmussen.
Han demonstrerede en origi-
nal tilgang til musikken med
sit lange og melodiske spil,
der lyste af overblik og over-
skud og rytmisk spændstig-
hed. Blandt andet i et af
Django Reinhardts mest be-
rømte numre, »Nuages«, hvor
vibrafon og rytmisk guitar var
skrællet fra.

Det hele fik lov til at blom-
stre i nutidige fortolkninger
og moderne klang, fortættet
og rig på nuancer. Koncerten
var varmblodet sigøjnermusik
med melodiøst og særdeles
virtuost spil. Den turné kan
Orango-Django godt være be-
kendt at drage videre på.

Koncert med Orango-Djan-
go i Flensborghus, søndag
aften. Arrangører: Sydsles-
vigsk Forening og Sydsles-
vigs danske Ungdomsfor-
eninger.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fransk sigøjnerjazz med fut i

Til venstre: Sille Grønberg. Ovenfor: Kaare Munkholm.

Guitaristen Palle Windfeldt viste, at han kunne flytte fingrene og mestre den specielle sigøjnerjazz, som Django Reinhardt fostrede
for 80 år siden.

Kristian Jørgensen
- en violinist fra
Finn Zieglers og
Svend Asmussens
hjemland.
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Søren Vinterberg.


