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Vinnerne

Den britiske regissøren
Michael Winterbottom
vant både Gullbjørnen og
to andre priser under utdelingen i Berlin i går
kveld.

I tillegg til den gjeveste prisen
fikk han «fredsprisen» og «den
økumeniske prisen» fra ulike kirkesamfunn for sin gripende, halvdokumentariske film «In This
World». Den handler om to unge
afghaneres forsøk på å flykte fra
Pakistan til London.
Meryl Streep, Julianne Moore og Nicole Kidman fikk hver
sin Sølvbjørn for sine roller i briten Stephen Daldrys «The
Hours», der handlingen er knyttet
til en roman av Virginia Woolf.
Sam Rockwell vant overraskende en sølvbjørn for sin hovedrolle
i «The Confessions of a Dangerous Mind», som er George Clooneys debut som regissør. Forholdsvis ukjente Rockwell hentet
Clooney opp på scenen under
overrekkelsen.
Spike Jonzes «Adaptation»
med Nicolas Cage i en dobbeltrolle som to tvillingbrødre fikk Sølvbjørnen i kampen om beste film.
Sølvbjørnen for beste regi gikk til
Patrice Chéreau fra Frankrike for
«Son frère» («Hans bror»).

VINNERNE:
Regissør Lars
Daniel Krutzkoff Jacobsen
(foran i midten) feirer Teddyprisen for
beste film med
et homofilt tema under avslutningen av
Berlinalen i går.
Bak fra venstre:
fotograf Frank
Alvegg, produsent Ivan
Gaspanini og
co-regissør Jan
Dalchow.

Norsk Berlin-jubel
Over 4000 homser,
lesber og transer,
med Berlins ordfører Klaus Wowereit
og diskodronningen
Amanda Lear i spissen, feiret regissørene Lars Daniel
Krutzkoff Jacobsen
og Jan Dalchow under Berlinalen i går.
I TYSKLAND
Håkon
Lund
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Gorm K.
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BERLIN (Dagbladet): Sammen
med resten av teamet mottok de
Teddyprisen
for
kortfilmen
«Fremragende timer».
Sara Johnsen fikk den internasjonale juryens spesialpris som et
talent i særklasse for kortfilmen
«Houdinis hund», og bygdeoriginalen «Jonny Vang» kom på tredjeplass i konkurransen om publikumsprisen i Panoramaklassen.

Homopris

Teddyprisen gis til den beste filmen med homofilt tema under
Berlinalen. «Homo-Oscaren» er
tidligere gitt til regissører som
Pedro Almodóvar, Gus Van Sant,
Rob Epstein, Jeffrey Friedman og
Lukas Moodysson. Prisen gikk i
fjor til Even Benestad for langfilmen «Alt om min far».

– Jeg er bare lykkelig. Festen i
kjempehallen Tempodrom var en
utrolig opplevelse, sier regissør
Krutzkoff Jacobsen (40) til Dagbladet.
Nå kan han og Dalchow se
fram til å bli invitert til et titall
festivaler rundt om i hele verden. Vinnerfilmen kommer på
DVD både i Tyskland og
Frankrike.
Juryen sier i sin begrunnelse at
«Fremragende timer» får prisen
«for den gode analysen av kontrastene mellom den sarte realiteten i et seksuelt møte og dets
rettslige konsekvenser».
Den norske kortfilmen tar utgangspunkt i en sedelighetssak fra
1997, der en mann i trettiårene ble
dømt for å ha hatt sex med en gutt
som manglet tre uker på å fylle 16
år. Slik går filmen inn i debatten
om den seksuelle lavalder.

Langfilmdebut

– Nå er jeg blitt inspirert til å fortsette med manuskriptet til det
som forhåpentligvis skal bli min
langfilmdebut, sier Krutzkoff Jacobsen. Manuset han jobber med
har foreløpig fått tittelen «Noe
stort og vidunderlig skal skje i
den byen som heter Oslo».
– Det blir små portretter der jeg
følger vinnere og tapere, forklarer
Teddypris-vinneren.
– Det er viktig for norsk film
at Daniel fikk denne prisen,
sier Sara Johnsen (32), som
selv er strålende fornøyd med
utmerkelsen for sin kortfilm.
– Filmen er laget med humor
og stort talent, sier juryen.
Tredjeplassen til «Jonny
Vang» var resultat av en publikumsavstemning som et nyhetsmagasin og en radiostasjon arrangerte under Berlinalen.

Støtter du fredskampanjen?
Ole Paus (56), artist

– Ja. Vi har noe som heter FN, og da får alle
forholde seg til det. Jeg liker ikke tanken
på en slik krig – hva er den egentlige
agendaen? Det handler om mennesker. Det er nifst at vi har en regjering
som legger seg flat for Amerika.

