
 

     

 

      DE ORIGINALE 

 
Idehistorikeren Lars Morell er hovedperson i en dokumentarfilm, der får biografpremiere midt i marts. Blandt meget andet 

skildrer filmen hans arbejde med Asger Jorns malerier og tilblivelsen af hans store bog Asger Jorns kunst (Aarhus 

Universitetsforlag, 2014). 

 

     Filmen 

Forfatteren Lars Morell og hans tre venner, Boje, Anders og Veigaard er fælles om at være ude af sync med tiden og det 

omgivende samfund - og en gang imellem også med sig selv og hinanden. De blæser på tidens gængse normer og hvad andre 

måtte mene om dem. Og så tiltrækkes de af det skæve, af kaos og det veloplagte vanvid hos hinanden. 'De originale' er blevet 

til over hele syv år og følger vennerne gennem op- og nedture med vanskelige følelser. Det er et liv på kanten, mellem lyset og 

mørket, det muntre og det forfærdelige, orden og kaos. Hvad der udefra kunne ligne 'tabere' viser sig, når man kommer tættere 

på, at være elskelige originaler, der repræsenterer andre værdier end de herskende. For hvorfor er det flertallet, der skal 

bestemme, hvad der er normalt? Stig Guldbergs film hylder venskabet på godt og ondt, og med sine skæve antihelte spørger 

den provokerende: Hvad kan vi lære af originalerne, og hvad skulle vi stille op uden venskabet. 

 

     Pilot med klip fra optagelserne https://vimeo.com/182432423/37401512de 

 

 

     Filmen vises 

 
Aarhus: tirsdag d. 13. marts kl. 18.30 i CinemaxX Aarhus, Bruuns Galleri -  Gallapremiere    

     Filmens hovedkarakter Lars Morell og instruktøren Stig Guldberg vil være til stede her 

Billetter købes i biografen eller på flg.  link: https://booking.cinemaxx.dk/?eventid=455413&orgno=160 

https://vimeo.com/182432423/37401512de
https://booking.cinemaxx.dk/?eventid=455413&orgno=160


 

København: torsdag d. 15. marts kl. 19 i Palads på Axeltorv - CPH:DOX Premiere 

     Filmens hovedkarakter Lars Morell og instruktøren Stig Guldberg vil være til stede her 

     Billetter til d. 15.3. købes i biografen eller på flg. link: 
     https://www.nfbio.dk/ticketflow/2017/51065 
 

     København: søndag d. 18. marts kl. 21.30 i Falkoner Biograf 

     Billetter købes i biografen eller programsiden på www.cphdox.dk 

 

     Aarhus: onsdag d. 21. marts kl. 19 på ARoS, Aarhus Kunstmuseum 

     Information om billetkøb og program følger på ARoS hjemmeside www.aros.dk 

      

     København: søndag d. 25. marts kl. 14.15 i Dagmar 

     Billetter købes i biografen eller programsiden på www.cphdox.dk 
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Filmen er produceret af KLASSEFILM aps 2018 med støtte fra DET DANSKE FILMINSTITUT, DEN   VESTDANSKE FILMPULJE, SVERIGES TELEVISION og 
TV2 DANMARK 
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