
CANNES 2015 
af Sturla Brandth Grøvlen

Med hjælp fra Fællesfonden fik jeg mulighed til at tage til Cannes for at opleve premieren på filmen 
RAMS som jeg har fotograferet. 

Tidlig om morgenen den 15.maj, gik jeg, Grimur (instruktør) og Grimar (producer) til Palais des 
Festival hvor RAMS senere på formiddagen skulle få sin verdenspremiere. Vi var på vej til test af 
lyd og billede. Salen hvor filmene i Un Certain Regard vises, kan rumme 1100 mennesker, og det 
var fantastisk at se billederne og høre lyden på det store lærred for første gang. Alt var i orden, 
gradingen af Norman Nisbit (udført på Act3, som den første film gradet i RedRentals nye grading 
biograf) så rigtig godt ud. Bagefter mødtes mig og Grimar med de to hovedrolle indehavere 
Sigurdur og Theodor for at blive fotograferet, og jeg begyndte at indse omfanget af cirkus Cannes. 

Premieren var sat til kl 11:30, og der var 
udsolgt. Festivalchef Thierry Frémaux 
introducerede filmen og instruktør Grimar 
dedikerede filmen til “the sheep farmers of 
Iceland”. Premieren var en success. 
Publikum grinede og græd. Bagefter var 
der stående applaus i 10 minutter. 

Anmelderne var begejstrede, og selv om 
filmen nok ikke fik lige så meget 
opmærksomhed som filmene i 
hovedkonkurrencen, var det ligevel ret 
overvældende at opleve al den gode 
respons filmen fik. Der blev holdt to 
officielle visninger af filmen, og to-tre 
“marked screenings”. 

At filmen skulle vinde det officielle sideprogrammet Un Certain Regard var en stor overraskelse. 
Grimur modtog prisen fra juryleder Isabella Rossilini, og i følge hende var afgørelsen enstemmig. 
At en lille Islandsk film, med lidt hjælp fra Danmark, skulle vinde en af de største priser på verdens 
mest prestigetunge festival, er et lille mirakel. 

Vi optog filmen i tre blokke fra August til Januar, med 28 optagedage. Budgettet lå på omkring 9 
millioner kroner. Udstyret kom fra RedRental; et Alexa XT 4:3 med anamorfiske HAWK optikker. 
Aslak Lytthans var med som belysningsmester og gjorde som alltid fantastisk arbejde. Han blev en 
stjerne blandt holdet i Island med sin lune humor og ydmyge væsen. Filmen er co-produceret af 
Ditte Milsted og Jacob Jarek fra Profile Pictures.

RAMS er en ret langsom film 
om to brødre der bor på samme 
gård i hvert sit hus, men som af 
ukendte grunde, ikke har talt 
sammen i 40 år. De er meget 
passionerede omkring deres får 
og konkurrerer hvert år om 
hvem der har den best avlede 
væder. Da en sygdom truer 
med at udrydde fårebestanden i        

 den lille dal, får det alvorlige 
konsekvenser for brødrene og for det lille samfund. Alle får skal slagtes og de to brødre forholder 
sig til dette på svært forskellige måder, men bliver til sidst tvunget til at samarbejde. Filmen er 
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fotograferet digitalt med anamorfiske optikker. Stort set statiske billeder i scope. Vi forestillede os 
at vi lavede en slags islandsk western, men visuelt var vi også inspirerede af film som Bela Tarr’s 
“The Turin Horse” og Carlos Regadas’ “Silent Light”.

De øvrige dage jeg var i Cannes holdt 
jeg nogle møder, blandt andet med den 
amerikansk instruktør og fotograf 
Jeremy Saulnier, der har lavet indie-
filmen “Blue Ruin” der hittede på 
verdens festivaler for et par år siden. 
Jeg fik også tid til at se hans nye film 
“Green Room” som deltog i Directors 
Forthnight. Lørdag aften var jeg til 
gallapremiere i hovedkonkurrencen og 
så Gus Van Sants “Sea of Trees”, som 
Kasper Tuxen (DFF) har fotograferet.  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