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Marius Holst, 2010

Sinopsi
Noruega 1915. A l’illa de
Bastøy al fiord d’Oslo, un
grup de nois d’entre 11 i 18
anys viuen sota el despòtic
poder d’un superintendent i
els seus guàrdies. En comptes
de rebre una bona educació,
són explotats com a mà d’obra barata.

Fitxa artística
Stellan Skarsgard. ............Bestyreren
Kristoffer Joner. .................Brathen
Benjamin Helstad. ...........Erling
Trond Nilssen. .................Olav
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Fitxa tècnica
Director ..... Marius Holst
Guió ........... Dennis Magnusson
Productor ... Karin Julsrud,
Ewa Puszczynska,
Antonine de Clemont-Tonerre,
Mathilde Dedye,
Johannes Ahlund,
Música ....... Johan Söderqvist
Fotografia .. Andreas Andersen
Muntatge .... Michal Leszczylowski
Durada ....... 116 minuts
País ............ Noruega

rebel·lió

l’opressió
en

(pel·lícula,

radical

en

la

seva

els interns es van rebel·lar i es
van enfrontar als caps i guar-

dians de la institució.
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a petites ciutats noruegues a
buscar aquells rostres que li
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han viscut l’experiència del
reformatori.

Amb

ells

va

col·locar, però, un actor de
Repressió i llibertat

reconegut

prestigi,
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amb poder, i com el pas
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temps
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finalment acabin de fer el que
sigui per protegir-se’n.
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