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Mystic River
Foruroligende og dystert
drama
Af Jes Nysten
Clint Eastwood er efterhånden blevet en ældre
herre på 73 år. Det mærkes imidlertid ikke på
hans kunstneriske formåen, eller måske er det
netop den menneskelige og kunstneriske
modenhed, der gør at han har kunnet skabe
denne hans måske bedste film til dato som
instruktør.
Det er en film om tre barndomsvenner, der på
grund af tragiske omstændigheder kommer fra
hinanden, men skæbnen vil, at deres veje igen
skal krydses som voksne. De gemmer alle
sammen på dunkle hemmeligheder, og i dette
sene møde hvirvles der meget – alt for meget
– skidt op, der ender med at ødelægge mere
end godt er.
På trods af det dystre emne er det en helt igennem fremragende film. Med imponerende fast greb
om sagerne styrer Eastwood historien ubønhørligt igennem til sidste billede. Der spilles også
fremragende i hovedrollerne af Sean Penn, Tim Robbins og Kevin Bacon. Et deprimerende og
stærkt foruroligende menneskeligt drama uden færdige løsninger.

Som Ebbe Iversen skriver i Berlingske Tidende:
”Glad bliver man ikke, men fyldt med respekt for Clint Eastwood, der ikke kun har instrueret denne
overraskende film med suverænt professionelt overblik (og selv komponeret dens musik!), men
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også haft modet til at forme den som en bitter tragedie om et mord uden grund og en hævn uden
mening. Resultatet er næsten på niveau med ’De nådesløse’ og endnu mere nådesløst.”

Filmfakta
USA 2003 - instr.: Clint Eastwood - manus: Brian Helgeland efter forlæg af Dennis Lehane medv.: Sean Penn (Jimmy), Tim Robbins (Dave), Kevin Bacon (Sean), Laurence Fishburne
(Whitey), Marcia Gay Harden (Celeste Boyle), Kevin Chapman (Val Savage), Adam Nelson (Nick
Savage), Laura Linney (Annabeth Markum), Emmy Rossum (Katie) - 137 min. - Dansk
biografpremiere 5/12 2003 - Udlejning: Sandrew/Metronome - Tilladt for børn over 15 år

Link
http://cinemazone.dk/review.asp?id=4413&area=1
http://www.eyeforfilm.co.uk/review/mystic-river-film-review-by-angus-wolfe-murray
http://www.theguardian.com/film/2003/oct/19/philipfrench
http://www.schnitt.de/202,2207,01.html
http://www.unomaha.edu/jrf/Vol8No1/MysticBody.htm

-2-

