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SYNOPS 
’LOOKING FOR EXITS – Conversations With a Wingsuit Artist’ er en film om den 
amerikanske wingsuit basejumper Ellen Brennan, som er kendt som en ægte kunstner 
indenfor sporten. 

Wingsuit basejumping, eller ’proximity flying’, er en luftbåren ekstremsport, hvor ’piloten’ 
hopper ud fra høje tinder, ofte over skybæltet, i en lille dragt som ser ud som en 
mellemting mellem en superheltedragt og et flyvende egern. Piloterne bruger kroppen til at 
navigere tilbage til jorden gennem skove og forbi klippetoppe med hastigheder på op til 
240 km/t. 

’LOOKING FOR EXITS – Conversations With a Wingsuit Artist’ er en eksistensfilosofisk 
film som kombinerer ekstraordinær fotografering med en podcast-inspireret samtale med 
Ellen Brennan. Hun er den hurtigst flyvende kvinde i verden, men hun er langt mere end 
bare en atlet. Hun er en kvinde, som har valgt at leve sin egen filosofi om livet ud til 
kanten, som en moderne Henry David Thoreau. 

Med base i bjergene i Chamonix Mont-Blanc tilbringer hun sine dage og ofte nætter på 
jagt efter mulige steder at svæve fra. Ellen referer til disse steder som ’exits’. 

BAG OM FILMEN – OG SPORTEN 
Wingsuit basejumping er en luftbåren ekstremsport hvor ’piloten’ hopper ud fra høje tinder, 
ofte over skybæltet, for at navigere tilbage til jorden gennem skove og forbi klippetoppe 
med hastigheder på op til 240 km/t. 

Ordet BASE jumper er et akronym, som står for de fire kategorier af faste objekter, man 
kan hoppe fra: 
• Building (bygning) 
• Antenna (antenne) 
• Span (spænd, f.eks. fra en bro) 
• Earth (jord, bjergtoppe ol.) 

Termen blev i sin tid introduceret af legendariske Carl Boenish, som havde sin storhedstid 
I 70’erne og som ofte er blevet kaldt The father of BASE jumping. Wingsuit basejumpers 
referer til disse steder som ’exits’ og pionererne rejser ofte til de franske alper, hvor 
sporten ikke er ulovlig. 

Der anvendes en speciel faldskærm, som er lavet til formålet. Da de lave højder ikke 
levner tid til nødprocedurer er der ingen nødfaldskærm. Det kræver erfaring at tilpasse 
udstyret ud fra den hastighed, piloten forventes at nå op på, inden skærmen udløses. 

Den gennemsnitlige karriere er estimeret til 6 år – pensionering kommer som regel som 
svært kvæstet eller død!   



Flere oplysninger her: http://www.basejumper.com 

ELLEN BRENNAN 
Amerikanske Ellen Brennan er i dag den hurtigst flyvende kvinde i verden. Med base i 
bjergene i Chamonix Mont-Blanc tilbringer hun sine dage og ofte nætter på jagt efter 
mulige steder at svæve fra.  

Ellen Brennan, f. 1987. startede med BASE jumping i 2006 og efter utallige timers øvelse 
gik hun i 2008 videre til Wingsuit disciplinen. Lige siden har hun dedikeret det meste af sit 
liv til sporten og er flyttet til Europa, hvor hun har gjort de franske Alper til sin legeplads. 
Og som hun selv siger: ’’I like to jump, and I like to go fast’’.   

INSTRUKTØRENS KOMMENTAR 
”Helt grundlæggende finder jeg det dybt fascinerende at se folk kaste sig ud fra en klippe – 
i 2-3-4.000 meters højde. En meget visuel metafor for at tage de hårde valg i livet. 
Men sporten interesserede mig ikke som sådan – Ellen Brennan gjorde. Hun er den 
hurtigste kvinde i verden og ses som en sand kunstner i en meget mandsdomineret 
verden. Vi fulgte Ellen på hendes præmisser. Hvilket betød vandring, der hvor hun bor i de 
franske alper, så højt som 4.000 meter. Det endte med at blive en podcast-inspireret 
samtale i 10 kapitler. 
Ellen har dedikeret hele sit liv til kunsten at flyve. Eller rettere til kunsten at vandre op af et 
bjerg og flyve ned. For mig er hun langt mere end en atlet. Jeg ser hende som en 
moderne Henry David Thoreau eller en flyvende Friedrich Nietzsche. Hun står op hver 
morgen for at vandre op af bjerget for at finde et passende sted at flyve fra. 
Kristoffer Hegnsvad, Instruktør 

HOLD 

INSTRUKTØR og MANUS 
Kristoffer Hegnsvad, f.1978. Redaktør på Politikens Film&Tv. Har gennem en længere 
årrække været en nøglespiller i dansk filmjournalistik som medejer af Filmmagasinet 
Mifune, redaktionschef på Ekko og del af Tidsskriftet Kosmorama. Han debuterede som 
instruktør i 2013 med LAAMB, der på poetisk vis og med Jørgen Leth som 
fortællerstemme fortalte om den voldsomme brydesport og voodooritualerne i Senegal. 

FILMOGRAFI 
Kristoffer Hegnsvad har tidligere lavet dokumentaren LAAMB som er historien om den 22- 
årige kvæghyrde Ndoff og hans forsøg på blive professionel bryder i Senegal. LAAMB er 
en moderne historie om at kæmpe sig ud af fattigdom og det er fortællingen om en sport 
fyldt med myter og ekstreme voodoo ritualer.     

http://www.basejumper.com


MUSIK 
Rune Glerup, f. 1981. Har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og i 
Berlin hos komponisten Walther Zimmerman. Derudover har han fra 2010 til 2012 studeret 
i Paris på IRCAM. Hans baggrund i musikkens verden gør, at han med et helt andet blik 
giver billederne et liv og en forståelse som forstærker filmens udtryk og ultimativt 
instruktørens vision.         

KOMPONISTENS KOMMENTAR 
”Med forfinede muligheder for at sammensætte lyd, billeder, musik og poesi, har film 
potentialet til at være det perfekte gesamtkunstwerk. Men det kræver en instruktør, der 
ikke blot er lydhør overfor de mennesker han arbejder sammen med, men også lader dem 
udfolde sig indenfor deres felt. Kristoffers intention var netop at lade filmens forskellige 
elementer komme til deres ret, for at skabe noget der var større end én mands værk, 
nemlig et værk der var summen af alle involveredes bestræbelser og kunstneriske 
særpræg. Det er lige præcis en sådan intention der for mig som komponist gør det 
spændende og frugtbart at arbejde med en instruktør som Kristoffer.” 
Rune Glerup, komponist 

FOTOGRAF og MANUS 
Peter Alsted, f. 1977. Forfatter og filmmager. Har siden 2001 arbejdet professionelt med 
Film og TV, udgivet en roman, noveller samt en række børnebøger. Etablerede i 2013 
sammen med Kristoffer Hegnsvad filmfællesskabet Empty Chairs og har fotograferet 
dokumentarfilmene LAAMB (2013) og Looking for Exits (2015). Debuterede som 
instruktør i 2015 med dokumentarfilmen Standing on Water. 

KLIPPER 
Paul Colcer, f. 1983. Filmklipper, født og opvokset I Rumænien. Er uddannet fra 
Autonoma Universitet i Madrid og har siden 2012 arbejdet som filmklipper på en lang 
række forskellige film- og tv-produktioner. Her kan bl.a. nævnes programmer som Det 
slører stadig på DR2 og Dybvaaaad på TV2 Zulu samt kortfilmen Interview af Gert 
Friborg.    

LYD 
Peter Albrechtsen, f. 1976. Er uddannet tonemester fra Den Danske Filmskole 2001. Har 
blandt andet være med til at skabe lydsiden på film som Mænd Der Hader Kvinder, 
Supervoksen og Lars von Triers Antichrist. Sideløbende med sit arbejde som 
tonemester har han også arbejdet med lyddesign for teatre og fungeret som musikskribent 
på en række dagblade og magasiner. 
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Produktionsland:  Danmark 
Produktionsår:  2015 
Længde film:  61 minutter 
Længde trailer:   1,04 minutter 
Billedformat :  DCP 16:9 
Lydformat :  Surround 
Censur film :  Tilladt for alle 
Censur trailer:  Tilladt for alle 
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