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I oktober 2005 blev jeg kontaktet af en amerikansk instruktør ved navn Adam 
Bhala Lough, han havde set Reconstruction og syntes at jeg skulle fotografere 
hans anden spillefilm, ungdomsdramaet Weapons. Han var 26 år gammel og 
havde på det tidspunkt instrueret spillefilmen Bomb the System, en meget 
ujævn, men sprudlende debutfilm som foregår i New Yorks  graffitimiljø.  
Budgettet var 500.000 dollars, 18 optagedage, 10 forberedelses dage og 
håndholdt super 16. 
 
Castet havde et par relativt kendte indie skuespillere, Paul Dano (Little Miss 
Sunshine) og Mark Webber (Broken Flowers, Dear Wendy) og de i USA mere 
alment kendte Nick Cannon (Bobby, Shall We Dance) og Arliss Howard (Full Metal 
Jacket, Birth). Jeg hverken kendte eller genkendte nogen af dem, men syntes at 
manuskriptet var interessant og instruktøren virkede cool. 
 
Vi filmede alt på location i forskellige middel- og underklasse forstæder til Los 
Angeles. Lavede 360 graders lyssætninger og filmede stort set kun fulde 
gennemspilninger af scenerne, inklusiv ind og ud af døre med blændeskift. 
Filmen blev klippet af Jay Rabinowitz, som dels har klippet mange af Jim Jarmuch’ 
film, men også Requiem for a Dream, 8 Mile og meget andet, så den var i gode 
hænder. 
 
I starten af december 2006 fik jeg at vide at Weapons skulle åbne det der hedder 
US Dramatic Competition på Sundance i år. Så jeg besluttede at tage 4 dage til 
Sundance (alt hvad jeg kunne klemme ind i en lidt presset kalender, desværre).  
Jeg nåede at være til to screeninger på Weapons, som blev vist fra HD-cam bånd 
fordi producerne var for nærige til at lave en filmkopi, på trods af at jeg foreslog 
dem Cinevator løsningen (filmen blev først solgt til distribution på Sundance). 
Udover de to screeninger nåede jeg at se Snow Angels, instrueret af David 
Gordon Green, en klassisk amerikansk independent film, tragisk skilsmissehistorie 
der foregår i det ”gennemsnitlige”  under og middelklasse Amerika, fotograferet 
meget passende og intimt af Tim Orr. Og jeg så filmen Rocket Science, instrueret 
af Jeffrey Blitz (kendt for den gode dokumentar Spellbound om 
stavekonkurrencer i USA), og ret kedeligt og TV-agtigt fotograferet af Jo Willems. 
Den var en meget lidt independent og ret ukompliceret high-school komedie som 
tilsyneladende tryllebandt alle de 1500 publikummer der var mødt op til visningen 
kl. 9 om morgenen. 
 
Desværre fik jeg ikke set den film som fik prisen for bedste fotografering. Jeg 
havde billet, men Weapons holdmiddagen var for hyggelig til at stikke af fra. Den 
hedder Joshua, instrueret af George Ratliff og fotograferet af den belgiske 
fotograf Benoit Debie der står bag instruktøren Gaspar Noes tosserier, 
Irreversible blandt andre. Over en række drinks fortalte han mig bl.a. at han for 
hver akt havde øget procentdelen af bleach by-pass på printet, hvilket lød rigtig 
interessant, dog tænker jeg nu at det må kræve at man er med til at beslutte 
hvor aktskiftene ligger – men det er vel heller ikke umuligt… Derudover fortalte 
han mig at han er i snak med Marilyn Manson (i rollen som instruktør) om en 
horrorversion af Alice I Eventyrland… 
 
Af danske indslag på Sundance 2007, bør jeg nævne Off Screen instrueret af 
Christoffer Boe og fotograferet af Nicolas Bro, den deltog i sektionen Frontier. 
Birgitte Stæremoses Sophie fotograferet af Anthony Dod Mantle, den deltog i 
kortfilmskonkurrencen.  I World Cinema Documentary Competition deltog, 
Pernille Grønkjærs Monastery og ikke mindst Eva Mulvad og Anja Al Erhayems 
Enemies of Happyness der vandt World Cinema Jury Prize: Documentary. 


