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Nitram
Den 28 april 1996 sköt den 28-årige Martin Bryant ihjäl 35 människor i den
australiska staden Port Arthur i Tasmanien. Han hade inspirerats av Dunblanemassakern på en grundskola i Skottland en månad tidigare. Martin, som bor hemma
hos föräldrarna, har sjukpension på grund av psykisk ohälsa. I skolan ﬁck han
öknamnet Nitram, Martin baklänges.
När Martin går runt i hemkvarteret och erbjuder sina gräsklippartjänster är det bara
Helen, en excentrisk 50-årig kvinna som bor i ett stort, nedgånget hus, som tackar
ja. En relation, som förblir oklar, uppstår dem emellan och Martin ﬂyttar in i huset.
Helen har ärvt ett lottoimperium och är stenrik. När hon omkommer i en bilolycka
ärver Martin alla hennes tillgångar. Detta möjliggör hans inköp av avancerade
skjutvapen vilket är skrämmande lätt. Massakern som följer får vi inte se. Däremot
ger ﬁlmen oss ledtrådar till orsakerna. Caleb Landry Jones gestaltar mästerligt
titelrollen med enorm inlevelse och spelar fram historiens komplexitet. Han ﬁck pris
för bästa manliga huvudroll på ﬁlmfestivalen i Cannes.

Om regissören
Justin Kurzel, född 1974, växte upp i den lilla staden Gawler i Australien tillsammans
med föräldrar och morföräldrar. Tidigt kom han i kontakt med ﬁlm när de vuxna i
familjen ofta tog med honom till biografen. Före 20-årsåldern började han arbeta
som teaterdesigner. Omgiven av skådespelare började han känna en längtan att
regissera.
Till en början gjorde han musikvideor åt rockbandet The Messhall som grundats av
hans bror Jed. 2005 kom hans första kortﬁlm, Blue Tongue. Sex år senare, 2011,
debuterade han med långﬁlmen Snowtown med manus av Shaun Grant (som även
skrivit manus till Nitram). Soundtracket är av brodern Jed Kurzel, ständig
medarbetare. Filmen bygger på en verklig historia av seriemord i Australien.
Snowtown och Nitram är lika i stilen men Nitram är, trots ämnet, inte en lika tung
upplevelse då den ﬁlmen handlar om upprinnelsen till ett attentat och inte visar
massakern i bild.
För Snowtown har Kurzel fått ﬂera priser och utmärkelser vid internationella
ﬁlmfestivaler. Efter premiärﬁlmen har han gjort ytterligare tre ﬁlmer innan Nitram.
2015 kom Macbeth, en adaptation av Shakespeares pjäs. Huvudrollerna spelas här av
Michael Fassbender och Marion Cotillard som båda ﬁck pris som bästa skådespelare
av British Independent Film Awards.
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