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3 Amanda Awards 2011 en 2 Prijzen op de Lübeck
Nordic Film Days, Drama, Actie
Dit op waargebeurde feiten gebaseerde verhaal over een
heropvoedingskamp voor jongens op het eiland Bastøy
speelt zich af in 1915 wanneer de jonge zeeman Erling
zich aanbiedt als Bastøys nieuwste aanwinst. De
kampdirecteur (Stellan Skarsgård) regeert over het
eiland als een Noord-Koreaanse dictator en de
gedetineerden gaan gebukt onder het keurslijf van een
aantal zeer strikte regels. Insubordinatie wordt niet
getolereerd en gehoorzaamheid wordt met harde
lijfstraffen afgedwongen. Van echte heropvoeding is er
in Bastøy geen sprake, bovendien worden de criminelen
verplicht om slavenarbeid uit te voeren. Erlings identiteit
wordt er haast letterlijk uitgewist, hij krijgt het
letternummer C19 toegewezen en hij moet zwijgen over
zijn verleden en zijn misdaden. Maar al vlug blijkt dat
Erling het niet zo nauw neemt met de strakke cadans van
het kampregime. Leuk weetje: Bastøy is vandaag een
progressieve, ecologische gevangenis waar de
gedetineerden volledig zelfredzaam zijn. ‘The king of
devil’s island’ moet het misschien niet hebben van zijn
straffe plotlijnen. De visuele pracht en de straffe
acteerprestaties injecteren de film met een straffe dosis
naturalisme. De barre omstandigheden in dergelijk kamp
uit de vroege twintigste eeuw worden op een uiterst
realistische manier weergegeven en je wordt om de oren
geslagen met het ene prachtige shot na het andere. Je zou
haast gaan geloven dat de kunst van beeldvoering de
Scandinaviërs in het bloed zit (zie onlangs nog Drive
van Nicolas Winding Refn).
Sitelink: http://www.imdb.com/title/tt1332134/
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