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WE ARE THE CHAMPIONS. Efter ni år i Storbritannien kommer Queen-
musicalen »We Will Rock You« til Danmark. 70.000 har allerede købt billet. Berlingske har været i 
Manchester for at se, hvad der venter det danske publikum.  32/33Ø

Susanne Bier fejrer endnu en triumf med en 
Oscar-nominering til »Hævnen«.

Nomineret. Susanne 
Biers »Hævnen« er en 
af de gode film, der er 
med til at hæve årets 
Oscar-nomineringer 
over al kritik.

Af Ebbe Iversen
//ebbe@berlingskemedia.dk

Et skulderklap til dansk filmkunst. En tri-
umf for Susanne Bier personligt. Og en sejr i 
det hele taget for den gedigne, alsidige og for-
domsfrie filmsmag.

Sådan er billedet af de Oscar-nomineringer, 
der blev offentliggjort i Los Angeles i går, og som 
det er vanskeligt at komme med indvendinger 
imod. The Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences er blevet mindre konservativt, end det 
var engang, og demonstrerer igen i år mod til at 
nominere både det muntre, det bidske og det 
egensindige, f.eks. Susanne Biers »Hævnen«.

Først og fremmest har man videreført sidste 
års nyskabelse med at nominere ti værker i 
stedet for fem til den allerfineste Oscar-statu-
ette, den til året bedste film, og det betyder, at 
der er blevet plads til både Darren Aronofskys 
balletgyser »Black Swan«, David O. Russells 
boksefilm »The Fighter«, Lisa Chodolenkos to-
lerancekomedie »The Kids Are All Right«, Tom 
Hoopers historiske drama »The King’s Spe-
ech«, Danny Boyles autentisk baserede »127 
Hours«, David Finchers Facebook-beretning 

Et bredt og broget Oscar-felt
»The Social Network«, Lee Unkrichs compu-
teranimerede familiefilm »Toy Story 3«, brød-
rene Joel og Ethan Coens westerngenindspil-
ning »True Grit« og Debra Graniks benhårdt 
realistiske »Winter’s Bone«, der stadig kan ses 
herhjemme.

Med det udvalg demonstrerer Hollywood 
klædeligt en større rummelighed end tidli-
gere, men man kender filmakademiets smag 
godt nok til at vide, at det ikke bliver »Winter’s 
Bone«, »127 Hours« eller »Toy Story 3«, der 
hædres som bedste film. Favoritten blandt 
amerikanske observatører er »The King’s Spe-
ech«, som vi endnu ikke har set herhjemme, 
og som i alt er nomineret til 12 Oscar-priser 
– Colin Firth spiller den britiske kong George 
VI, der kæmper med et royalt handicap i form 
af en kraftig stammen.

Også »The Fighter«, der får dansk premiere 
torsdag den 10. februar, står stærkt i Oscar-
konkurrencen med bl.a. birollenomineringer 
til både Amy Adams, Melissa Leo og Christian 
Bale. Mark Wahlberg i hovedrollen er dog 
ikke nomineret – den kategori er optaget af 
Jesse Eisenberg for »The Social Network«, Jeff 
Bridges for »True Grit« (en rolle oprindeligt 

spillet af John Wayne), Javier Bardem for »Biu-
tiful« og James Franco for »127 Hours« – tit-
len henviser til, at så længe lå bjergvandreren 
Aron Ralston klemt fast under en klippeblok, 
hvad man vil kunne opleve i danske biografer 
fra torsdag den 3. februar.

Blandt de kvindelige hovedroller glæder 
man sig især over, at unge Jennifer Lawrence er 
nomineret for »Winter’s Bone«, men hun har 
formidable konkurrenter i skikkelse af Nata-
lie Portman for »Black Swan«, Annette Bening 
for »The Kids Are All Right«, Nicole Kidman 
for John Cameron Mitchells »Rabbit Hole« 
(som også får dansk premiere den 3. februar) 
og Michelle Williams for Derek Cianfrances 
»Blue Valentine«.

Blandt konkurrenterne til Susanne Biers 
»Hævnen« tror man ikke meget på Yorgos 
Lanthimos’ sære græske »Dogtooth« eller 
Rachid Boucharebs kontroversielle algeriske 
»Hors la loi«. Farligste konkurrent er forment-
lig Alejandro González Iñárritus mexicanske 
»Biutiful«, men sådan var det også ved Golden 
Globe uddelingerne – og dér vandt Susanne 
Bier som bekendt.

Oscar-priserne uddeles den 27. februar. B
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