Morten Brask
Forfatteren fortæller gerne om
Ofrene
Romanen Ofrene sætter fokus på et emne, der fylder meget i medierne: voldtægt og voldtægtens ofre. Et meget overset emne i denne
sammenhæng er voldtægtens øvrige ofre: kæresten/ægtemanden til
den voldtagne. Undersøgelser viser, at de ligesom ofret kan udvikle
samme symptomer, som depressioner og PTSD. I foredraget fortæller
Morten Brask om romanens problematikker og om det meget hårde
researcharbejde med at bevæge sig ind på så tabubelagt et emne.
William Sidis – Verdens klogeste dreng der hellere ville være
almindelig
I foredraget fortæller Morten Brask om supergeniet William Sidis’
mærkelige skæbne. Sidis’ IQ lå mellem 250 og 300, den højeste
intelligens nogensinde registreret. Som barn var han på forsiden af
alle aviser. Amerikanerne elskede historien om vidunderdrengen,
som kunne læse, da han var atten måneder, lærte sig selv latin og
græsk som treårig og skrev flere bøger om grammatik, astronomi og
anatomi, inden han fyldte otte. Men i stedet for at blive kendt som en
Einstein, blev han arresteret som forræder mod USA og gik under jorden og udgav sine forbløffende bøger anonymt. Morten Brask udgav
i 2011 romanen William Sidis’ perfekte liv, der er oversat til engelsk,
fransk, italiensk og græsk. Han læser op fra romanen og fortæller om
sin research til bogen og om, hvorfor ingen i dag kender Sidis’ navn.
Hvorfor han forsvandt. Og hvem var den unge kvinde, hvis fotografi
han bar på sig til sin dødsdag?

Forfatteren er
aktuel med
Ofrene
En roman om kærlighed og det
værste der kan ske. Om angsten og
sorgen, om skylden og skammen.
Om længslen efter at tage blodig
hævn.
En sommernat i det indre København bliver en ung jurist overfaldet.

En fremmed mand trækker hende
ind i en port og voldtager hende.
Det lykkes hende at komme hjem til
sin kæreste, og sammen anmelder
de forbrydelsen. Alt i deres forhold
forandres.
Igennem kærestens øjne følger vi
kvindens vej gennem retssystemet
fra modtagelsen i voldtægtscenteret til den dag i Københavns byret,
hvor sagen skal for en dommer. Vi
ser, hvordan sagen splitter hende

En pige og en dreng – en roman om at miste
Morten Brask fortæller om romanen En pige og en dreng, der kredser
omkring temaet: at miste. At miste sine illusioner om sin partner, sin
opfattelse af hvordan verden er og at miste sine børn. Det handler om
en kvinde og en mand, en pige og en dreng. Om en kærligheds begyndelse og ophør, om forandringer og tab, beskyttelse og illusioner.
Om at leve i intens lykke og sorg – og om en dag at tage beslutningen
om at skille sig af med alle sine ting og forsvinde fra verden. Bogen
er baseret på oplevelser i forfatterens eget liv. Dette arrangement
afholdes som en samtale mellem forfatteren og en repræsentant, som
biblioteket eller foreningen selv vælger.
”Jøden må væk!” – Nazisternes antisemitiske filmpropaganda
I 1939 beordrede propagandaminister Joseph Goebbels en række
stjerneskuespillere og ledende instruktører til at skabe de mest hadefulde film, verden endnu har set: Jud Süss og Der ewige Jude. Hvorfor
besluttede han sig pludselig for at producere disse film? Skulle de
forberede verden på holocaust, eller havde de også andre, mere personlige formål for propagandaministeren? Hvilke virkemidler bruges
der i filmene? Hvordan påvirkede filmene biografpublikummet? Der
vises klip fra de to antisemitiske film, og de filmiske virkemidler bliver
analyseret og forklaret og sat i relation til nazisternes antisemitiske
ideologi. Foredraget tager udgangspunkt i Morten Brasks bøger Ondskabens film og Jøden & Arieren i den nazistiske filmpropaganda.

ad, hvordan hun gradvist opløses
under systemets granskende blik,
men også hvordan vores fortæller
bliver voldtægtsforbryderens andet
offer og raser, sørger, kæmper for
at forstå og besættes af længslen
efter hævn.
Ofrene er en dybt medrivende, intens og relevant læseoplevelse; en
hvirvlende, tankevækkende malstrøm, et studie af skyld, krænkelse
og offerliggørelse.

Forfatterpræsentation
Morten Brask (f. 1970) har et internationalt anerkendt forfatterskab bag sig. Senest har
han udgivet romanen Ofrene (2016) om efterveerne af en voldtægt, for offeret såvel
som hendes pårørende, samt den autofiktive roman En pige og en dreng (2014) og
portrætbogen I morgen stopper jeg (2014) om DR-vært Anja Fonsecas kamp med bulimi. Forfatteren vandt i 2015 den prestigefyldte italienske litteraturpris Premio Bottari Lattes Grinzane og har tidligere modtaget Edoardo Kihlgren opera prima per la letteratura
europea samt nomineringer til Premio Letteraria, Prix du roman Fnac og Prix Chapitre
du roman européen. I 2011 modtog forfatteren Kunstfondens treårige arbejdslegat.
Morten Brask bor og arbejder i København.
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„Stilsikker og psykologisk
nærgående prosaist.“
Kristeligt Dagblad

La Stampa, Italien

„Et ubestrideligt talent.“
Le Monde, Frankrig

En sommernat i det indre København bliver en ung jurist overfaldet.
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En fremmed mand trækker hende ind i en baggård og voldtager
hende brutalt. Det lykkes hende at komme hjem til sin kæreste,
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og sammen anmelder de forbrydelsen. På et splitsekund er alt i
deres tilværelse forandret.

Gennem kærestens øjne følger vi hende fra retsmedicineren
og politiforhøret i voldtægtscenteret til den dag, sagen skal for
en dommer. Vi ser hvordan hun gradvis opløses under systemets
granskende blik og hvordan fortælleren opsluges af malstrømmen
og bliver voldtægtsforbryderens andet offer.
Ofrene er en medrivende, intens og uhyggeligt relevant roman;
skrøbelighed under ekstreme omstændigheder.

„Morten Brask skriver gribende.“ Berlingske
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„Brask er en stor historiefortæller.“

Den sommer var aviserne fyldt med artikler
om at der ikke var målt så høje temperaturer
siden 1941, og netop den nat du blev voldtaget,
var den varmeste nat under hedebølgen.
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