Velkommen til filmaften i Kraemers Hus, L.E
Bruunsvej 10, 2920 Charlottenlund, kl.19.00.
Knud Rasmussen Selskabet viser filmen:
Tukuma, 2. oktober 2019. En film af Palle Kjærulff-Schmidt
Vi serverer kaffe og the. Vin, øl og Vand kan købes. Før og efter filmen socialt
samvær.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.
Filmen introduceres af antropolog Birte Haagen
Manuskript: Klaus Rifbjerg, Josef ”Tuusi” Motzfeldt og Palle Kjærulff-Schmidt.
Medvirkende bl.a.: Thomas Eje, Naja Rosing Olsen, Rasmus Lyberth, Benedikte
Schmidt og Rasmus Thygesen.

Erik (Thomas Eje) rejser til Grønland for at undersøge sin brors mystiske død. Erik er
i personlig krise og har et selvmordsforsøg bag sig. Rejsen til Grønland bliver også en
søgen efter egen identitet. I Grønland blev Eriks bror kaldt "Tukuma", dvs. "den, der
altid har travlt".
Palle fortæller om sin film: ”Jeg har jo lavet mange film- og Tv-produktioner med
Klaus Rifbjerg, og da han foreslog at lave denne film, sagde jeg straks ja. I alt gav det
mig næsten et halvt år i Grønland, og jeg var meget lykkelig over mødet både med
landet og befolkningen. At optage en spillefilm i Grønland er anderledes. Det gik let
på grund af den enestående hjælpsomhed, vi mødte over alt, men de store afstande
skabte problemer. Vi kunne f.eks. ikke dagligt se prøver af vore optagelser, fordi de
skulle helt ned til Danmark for at blive fremkaldt. Vi levede også mere på feltfod end
under f.eks. en produktion i Danmark, men fordi alle var eller blev så glade for
Grønland var det ikke noget problem. Havde vi ikke haft Tuusi ville sproget have
skabt vanskeligheder, men han koordinerede alle de rent grønlandsk sprogede
optagelser.

Det var en stor og meget glædelig overraskelse, at de grønlandske skuespillere var
så dygtige og så disciplinerede. Fordi de er uddannet til teater (på Tuqaqteatret i
Fjaltring), var filmoptagelse naturligvis noget nyt for dem. Men de var fuldt ud lige så
professionelle som danske skuespillere. De er ikke blot meget talentfulde, de kan
også deres håndværk.

