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Ophav Eva Tind Hent PDF Da 18-årige Sui flytter hjemmefra, bliver Kai, der har opfostret hende alene, ramt
af en livskrise. Kais koreanske far forlod ham, da han var barn, og han identificerer sig hverken med sine

koreanske rødder eller med sine evner til at helbrede andre ved håndspålæggelse. Han beslutter sig for at rejse
til et alternativt samfund i Indien for at genfinde sig selv, og Sui kører til Sverige for at besøge sin 70-årige
verdenskendte mor. De har ikke set hinanden, siden Sui var 7 og Miriam vendte civilisationen ryggen. Moren

er i gang med skabe sit livsværk; hun indhegner et skovområde bag en mur, så naturen kan udvikle sig
uberørt af mennesker. Efter et uforløst møde rejser Sui videre for at opsøge sin koreanske bedstefar og ender

på den sydkoreanske ø Marado i et lille matriarkat, der lever af at dykke efter perler. Ophav er en
hverdagsodyssé om en familie på tre, der skilles og rejser ud i verden for at finde fred med sig selv og med
hinanden. En eventyrlig fortælling om den kærlighed og smerte, der adskiller, men også knytter en familie

sammen, om følelsen af hjemløshed og jagten på et meningsfuldt liv.

 

Da 18-årige Sui flytter hjemmefra, bliver Kai, der har opfostret
hende alene, ramt af en livskrise. Kais koreanske far forlod ham, da
han var barn, og han identificerer sig hverken med sine koreanske

rødder eller med sine evner til at helbrede andre ved
håndspålæggelse. Han beslutter sig for at rejse til et alternativt

samfund i Indien for at genfinde sig selv, og Sui kører til Sverige for
at besøge sin 70-årige verdenskendte mor. De har ikke set hinanden,
siden Sui var 7 og Miriam vendte civilisationen ryggen. Moren er i
gang med skabe sit livsværk; hun indhegner et skovområde bag en
mur, så naturen kan udvikle sig uberørt af mennesker. Efter et

uforløst møde rejser Sui videre for at opsøge sin koreanske bedstefar
og ender på den sydkoreanske ø Marado i et lille matriarkat, der
lever af at dykke efter perler. Ophav er en hverdagsodyssé om en



familie på tre, der skilles og rejser ud i verden for at finde fred med
sig selv og med hinanden. En eventyrlig fortælling om den kærlighed
og smerte, der adskiller, men også knytter en familie sammen, om

følelsen af hjemløshed og jagten på et meningsfuldt liv.
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