FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA. ÅKA UTFÖR. 6A.
MIN FASTER I SARAJEVO. POJKARNA. SOPHELIKOPTERN. YARDEN.
Etablerade regissörer och nya stjärnskott bland höstens korta och långa svenska spelfilmsreleaser.

FILMNYTT
HÖSTTERMINEN 2016
FilmNytt presenterar kommande releaser på den institutionella marknaden. Filmer att visa i skolan, på arbetsplatser,
vårdinrättningar, bibliotek, filmklubbar... Och filmer för skolbio!

Den unge Zlatan
En dokumentär om en samtida svensk
legendar, om fotboll och mål – men
också om utanförskap, strävan och
att förbli trogen sig själv.

Du var min bästa vän
Flickan som räddade mitt liv
Förövare
I Remember When I Die
Innanför
Martha & Niki
MonaLisa Story
Psyket
Resilience
Taxiklubben

Pärlemorknappen
Magisk realism på blodigt allvar.

Havets
sång
Efterfrågad fa
vorit har
kommit för st
römmande
distribution!
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INTERVJUER MED HOGIR HIRORI OCH
MARIA BÄCK UR FILMARBETAREN.

En lång solig sommar har övergått i höst. Dagarna blir allt kortare och
månen lyser gul under klara nätter. Den rikliga mängden rönnbär lär betyda
en sträng vinter. Men innan dess ska månen, om den iakttar oss tillbaka, få
följa en händelserik höst. Mycket elände och tragik, men också medmänsklighet och starka förenande krafter.
I FilmCentrums filmutbud hittar du filmerna som problematiserar, synliggör, sätter i sammanhang och ger perspektiv. Filmer som förklarar, tröstar,
skakar om, provocerar och bjuder in till skratt. Att se film tillsammans är
verkligen en kraftfull resa – och en användbar referenspunkt och utgångspunkt för diskussion.
Givet att man visar rätt film.
På AV-/Mediacentraler runt om i landet finns erfarenhet och kompetens.
Tillhör din skola en AV-/Mediacentral så använd den och deras expertis! För
er som saknar AV-/Mediacentral finns privata alternativ, men studera innehållet hos dessa noga. Vi får ofta förfrågningar från både kommuner och
enskilda skolor som tecknat upphandlingar med aktörer som lovar runt men
håller tunt. Ett stort filmutbud är helt enkelt inte detsamma som ett stort
relevant eller kvalitativt sådant. När vi får frågor om kompletterande inköp
har vi mött kunder som spenderat sina kulturpengar hos film- och medialeverantörer som bland sina hundratals titlar saknar film för skolan (!) och
som jämte vuxenfilm främst har ett utbud bestående av utbildningsfilm. Det
är ett lika dyrköpt som beklagligt misstag, för upphandlaren men framförallt
för eleverna som blir utan det de borde få tillgång till.
Vi vill därför också slå ett slag för UR och UR Play. Där finns tusentals
kvalitetsproduktioner av utbildningsfilm – helt gratis.
För att återgå till filmhösten: Den unge Zlatan och Fantompojken lyckades
med bedriften att med sina många förbokningar ta sig in redan på listan
över förra terminens mest efterfrågade (s. 27), med Flickan, mamman och
demonerna, Martha & Niki, När Marnie var där och Flickan som räddade
mitt liv i hasorna. Det är några av alla våra nya titlar.
FilmCentrum möter hösten med ny webb, ny logga och alltså – förstås –
nya filmer. Vi vågar säga de bästa filmerna.

10
13
8 7

24

45 ÅR

24

POJKARNA

11

6A

8

PSYKET

17

BAJSFILMEN

4

PÄRLEMORKNAPPEN

18

BENNY BRUN 2

4

RESILIENCE

16

BOLSHOI BABYLON

22

RITA OCH KROKODIL

4

DEN OSYNLIGE POJKEN

8

SAULS SON

24

DEN UNGE ZLATAN

14

SKÖNHETEN OCH ODJURET

25

DU VAR MIN BÄSTA VÄN

11

SOPHELIKOPTERN

13

EVOLUTION

23

TAXIKLUBBEN

17

FANTOMPOJKEN

8

THE CHILDHOOD OF A LEADER

23

FLICKAN SOM RÄDADDE MITT LIV

19

THE DRESSMAKER

23

FLICKAN, MAMMAN OCH DEMONERNA

10

THE FALLING

11

FRÅN CALIGARI TILL HITLER

23

THIS IS ENGLAND ‘90

12

FÖRÖVARE

17

TUSEN GÅNGER GOD NATT

24

HAVETS SÅNG

5

UNDER SANDEN

24

INNANFÖR

17

UR EN KOS DAGBOK

4

I REMEMBER WHEN I DIE

20

WEINER

22

IDOL

12

YARDEN

26

MALONY

12

ÅKA UTFÖR

4

MAPPLETHORPE

22

MARTHA & NIKI

16

SKAPANDE SKOLA OCH MIGRATION

5

MIN FASTER I SARAJEVO

27

NY DISTRIBUTIONSPLATTFORM

6

MONALISA STORY

16

FILM OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

26

NÄR MARNIE VAR DÄR

7

VÅRTERMINENS MEST EFTERFRÅGADE

27

ORLANDO

25

Ur en kos dagbok
Ur en kos dagbok av Birgitta Jansson med manus
av Beppe Wolgers. I kossans värld är alla dagar lika.
Hon tittar på sina grannar Majros och Örsvart i
båsen intill, blir mjölkad, idisslar, sover, blir mjölkad, idisslar, sover, tittar på Majros, idisslar. Men
de dagar det händer allra mest är när tankarna
flyger iväg, långt, långt bort.
Kattresan av Lars Emanuelson och Jan Gissberg.
Lillan rider på kattens rygg och upplever många
äventyr.
Sagan om pannkakan av Anna Höglund. Om den
självbelåtna pannkakan som smiter från gumman,
hennes sju hungriga ungar och alla de andra.
FLERA REGISSÖRER. SVERIGE 1985/1982/1992. 15/7/8 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.04.11 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: F

Benny Brun och hans överläppsfjun 2
Sjuåriga Benny fortsätter att åka omkring på sin sparkcykel och fundera över livets gåtor. Även denna
gång är det Magnus Uggla som ger röst åt Benny.
MAGNUS CARLSSON. SVERIGE 2015. 35 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: F

Havets sång
(Song of the Sea)
Ben och hans lillasyster Saoirse ger sig ut på en
fantastiska resa fylld av myter och magi för att
hitta tillbaka till sitt hem i havet. Saoirse är en
selkie, en varelse som både är säl och människa.
Hon har tappat sin röst och som den sista levande av sin art måste hon sjunga havets sång
för att rädda sitt folk från att gå under för alltid.
Havets sång är en flerfaldigt prisbelönad och
Oscarsnominerad berättelse.

TOMM MOORE. IRLAND 2015. 94 MIN.
TAL: SVENSKA (DUBBAD VERSION) TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ENDAST FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 2
FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

Rita och krokodil
(Rita og Krokodrille)
Rita är fyra år och har ett ovanligt husdjur – en
krokodil! Krokodil är jättesnäll, men busig. Rita och
krokodilen är i skogen och letar svamp, de fiskar, går
på zoo, campar och bekantar sig med en igelkott.

SIRI MELCHIOR. DANMARK 2015. 30 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: 2016.11.28
REK. FRÅN: F

Bajsfilmen
En animerad film fritt efter Pernilla Stalfelts underfundiga och filosofiska böcker om livet, kärlek, hår, döden, skräck och bajs. Rikard Wolff är
berättaren och Mia Skäringer och Klara Zimmergren ger röst till huvudkaraktärerna Dolores
och Gunellen. Dolores och Gunellen är väldigt
olika. Ändå är de bästa vänner och bor tillsammans. En dag bestämmer sig Gunellen för att
resa ut i världen. Dolores vill inte vara kvar själv,
så för att Gunellen ska stanna kvar berättar hon
allt hon vet om hår och bajs, döden, livet och kärleken. Men allt det här kanske bara gör Gunellen
ännu mer nyfiken på att resa ut i världen?
LINDA HAMBÄCK. SVERIGE 2016. 45 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT:
RELEASE: 2016.11.29
REK. FRÅN: F

minibio
STORA FILMER FÖR SMÅ BARN
filmcentrum.se
Samtliga titlar har
handledningsmaterial!
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Åka utför
Elin, 8 år, får sin första upplevelse av klasskillnader när hon försöker passa in
på sin nya skola. En skola där barnen åker utför i Funäsdalen istället för
bakom ishallen. En kortfilm baserad på verkliga händelser.
JONATAN ETZLER. SVERIGE 2014. 15 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT:
RELEASE: TBA (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: ÅK 2 FILMHANDLEDNING KOMMER!

Skapande skola
Under läsåret 2016/2017 prioriterar Kulturrådet särskilda
kulturinsatser med syfte att integrera nyanlända barn i skolan. FilmCentrum har filmarbeten som ligger i linje med
målsättningen och förmedlar filmpedagoger som har både
kompetens inom och erfarenhet av pedagogiskt arbete med
barn från olika länder och migrationssituationer. Under läsåret rekommenderar vi två paket inom satsningen:

Fantompojken
(Phantom Boy)
Polisen Alex skadas av en mystisk figur med vanställt ansikte. På sjukhuset
träffar han Leo, en 11-årig pojke som har en magisk förmåga: Han kan lämna
sin kropp och flyga vart han vill. Tillsammans med Leo och den oförskräckta
journalisten Marie tar han upp jakten på gangstern som hotar staden.
ALAIN GAGNOL, JEAN-LOUP FELICIOLI. BELGIEN/FRANKRIKE 2015. 84 MIN.
TAL: FRANSKA (ORIGINALVERSION) SVENSKA (DUBBAD VERSION) TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.06.07 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 4 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
ATT BLI VUXEN · RELATIONER · IDENTITET/SJÄLVBILD · EXISTENTIELLA FRÅGOR · PSYKOLOGI OCH
MÄNNISKANS PSYKE · MOD OCH RÄDSLA · VÅRD OCH OMSORG

FILMPAKET 1: ANIMATION – ett magiskt jag blir till
Animation fungerar utmärkt som metod för att integrera
nyanlända barn i skolan. Metoden uppmuntrar att eleverna
möts i språket och låter bilder och animationer bli verktyg
både för att förmedla innebörd och för att stimulera kommunikationen med ord.
FILMPAKET 2: MIGRATION – berättelser om flykt,
gränser och drömmar
FilmCentrum erbjuder, tillsammans med Historieberättarna, ett Skapande skola-paket som syftar till fördjupade
kunskaper om migration och flykt. Genom att balansera
research och “hårda fakta” med nyanländas berättelser vill
projektet ge en utvidgad referensgrund och en känslomässigt förankrad förståelse kring samhällskunskap och vad
migration är och innebär.
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Välkommen till FilmCentrums nya
distributionsplattform!

På första sidan hittar du direkt ingångar till några av våra mest efterfrågade titlar. Scrollar du ner finns bl a nya releaser, aktuella projekt och Skapande skola.

Som förut fast bättre
Vi har fått allt fler förfrågningar
från institutioner som vill visa
film strömmande. Enstaka filmer,
som inte kräver dyra abonnemang
och helhetslösningar.
Vi håller med: det ska vara enkelt
att se och visa film! – Och självklart ska man kunna se film online även med institutionella
rättigheter – utan att behöva betala för mer än det som man efterfrågar, tycker vi.
Därför presenterar vi nu vår nya
webbplats och integrerade distributionsplattform;
www.filmcentrum.se
Vill du ha film på DVD, eller
söker titlar till skolbio så är allt
som vanligt. (Men lite bättre.)
Under Skapande skola hittar du övergripande information om FilmCentrums Skapande skola-verksamhet, samt
ingångar till våra förslag på färdiga filmpaket. Här kan du också läsa mer om våra filmpedagoger.
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Varmt välkommen!

I filmväljaren kan du söka film efter åldersrekommendation, ämne, talat språk, textat språk, land som handlingen utspelas i, filmtyp och filmarbetare.

Inne på varje film kan du välja att köpa filmen på DVD eller streama den direkt ifrån plattformen. Där kan du också ladda ner pedagogiskt material och klicka dig vidare
till filmarbetare som deltagit i produktionen.
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Den osynlige pojken
(Il ragazzo invisibile)
Trettonårige Miki har det tufft. Dagligen trakasserad av skolans värstingar,
ingen lycka med tjejen han är kär i och till råga på allt måste han nöja sig
med en billig pyjamaskostym till halloween-festen. När det känns som värst
önskar sig Miki att han bara kunde försvinna. Och det omöjliga sker – han
blir helt osynlig! Efter att chocken lagt sig inser Miki att osynligheten har
många fördelar, men att det också finns en hemlighet bakom hans speciella
förmåga, en orsak till varför en del barn mystiskt försvinner...
GABRIELE SALVATORES. ITALIEN 2015. 100 MIN.
TAL: ITALIENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.11.14 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: ÅK 7 FILMHANDLEDNING KOMMER!
ATT BLI VUXEN · RELATIONER · IDENTITET/SJÄLVBILD
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6A
Tillsammans med klassföreståndaren i 6A har ett antal föräldrar dragit
ihop till ett krismöte. De enda barnen som är närvarande på mötet är tre
utvalda tjejer som snart visar sig vara själva anledingen till att de samlats.
De anklagas för att mobba resten av klassen.

PETER MODESTIJ. SVERIGE 2015. 30 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: 2016.11.14 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: ÅK 6 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
ATT BLI VUXEN · RELATIONER · FÖRTRYCK, MAKT OCH MOTSTÅND · MOBBNING · SOCIOLOGI ·
IDENTITET/SJÄLVBILD

När Marnie var där
(Omoide no Mani)
Bakgrund och förlaga
Filmen är baserad på en bearbetning
av brittiskan Joan G. Robinsons fantasyroman When Marnie Was There,
som kom ut i svensk översättning
1969. Boken följer en flicka som
flyttar med sin fosterförälder till
Norfolks kust. Där blir hon vän med
den avvikande Marnie. Yonebayashi
och animatörerna har istället placerat historien i en japansk miljö. Yonebayashi har tidigare regisserat
Mary Nortons bokserie om Lånarna
för Studio Ghibli (Lånaren Arrietty,
2011).
Regissören om sin film
“Min första reaktion efter att jag
hade läst boken var att det här kommer inte bli lätt att göra en film av.
Jag tyckte om den som litterärt verk
och den berörde mig mycket, men
historien verkade svår att berätta
genom animation. Det som gör
boken är dialogen mellan Anna och
Marnie. Det är genom deras samtal
som vi märker de små skiftningarna
i hjärtat, och det är där bokens stora
fördelar ligger. Men hur skulle jag
fånga det i en animation? Jag kunde

verkligen inte komma på hur jag
skulle kunna göra det på ett övertygande sätt.
Men trots det så fanns det en bild
som stannade kvar i mitt huvud
långt efter att jag hade läst boken –
Anna och Marnie står nära varandra, hand i hand, i trädgården till
en stor herrgård byggd i sten som
vetter mot ett vackert träsk. Kanske
kunde de dansa vals i månskenet?
Deras två hjärtan kommer att mötas,
alltid ackompanjerat av naturens
skönhet, en mild bris och en familjär
gammal melodi. Efter att ha ritat
flera konceptskisser upptäckte jag
att jag vill ge det en chans.
L
Historien äger rum i Hokkaido.
Anna är en 12-årig flicka som bär
mycket oro inom sig. Framför henne
dyker en mystisk flicka upp, hon
heter Marnie och har sitt eget
vemod. I en tid när världen endast
verkar bry sig om vuxna ämnen,
kommer det att vara möjligt för oss
att göra en film som kan ge frälsning
åt de här föräldralösa själarna?
Jag har inga planer på att förändra
världen med en enda film på det sätt
som Miyazaki skulle kunna göra,

men när jag kommer efter Det blåser
upp en vind och Sagan om prinsessan Kaguya av studions mästerregissörer, så vill jag inte gå tillbaka till
att göra en Studio Ghibli-film för
barn. För alla Annor och Marnies
som kommer till biografen för att se
den här filmen så hoppas jag göra en
film som känns som en själsfrände –
en som kan sitta bredvid dem och
bara finnas vid deras sida.”

När Marnie var där
(Omoide no Mani)
Anna ska tillbringa sommaren i Hokkaido. Tanken är att den fuktiga luften ska lindra hennes
astma. Hon fördriver tiden med att dagdrömma,
övertygad om att hon står utanför den osynliga
cirkeln som de flesta människor tillhör. Då träffar
hon Marnie, en flicka som inte dömer utan låter
henne vara precis som hon är. De två blir snabbt
vänner, men det är något med Marnie som är
annorlunda. Något som får Anna att börja undra
vem hennes nyfunne vän egentligen är.

HIROMASA YONEBAYASHI. JAPAN 2015. 103 MIN.
TAL: SVENSKA, JAPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.12.05
REK. FRÅN: ÅK 5
FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
ATT BLI VUXEN · RELATIONER · IDENTITET/SJÄLVBILD · VÄNSKAP ·
UTANFÖRSKAP · MOD OCH RÄDSLA · EXISTENTIELLA FRÅGOR
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Flickan, mamman och
demonerna
“När jag var barn var det ingen som
förstod vad jag var med om. Allra
minst jag själv. Bakgrunden till den här
historien är min egen. Jag växte upp
tillsammans med en mamma som led
av schizofreni. Som barn hade det
hjälpt mig att veta att jag inte var
ensam och att det finns lösningar. Men
hur berättar man den här historien för
barn? 1998 skrev jag en bok där jag
förvandlade sjukdomen till demoner.
Det gjorde det möjligt att behålla kärleken till mamman intakt. Boken dramatiserades senare av Erik Uddenberg
och regisserades av mig. Det blev
succé! Vi har spelat historien om Ti
och hennes psykotiska mamma i både
Sverige och utomlands i 10 år: Sydafrika, Kanada, USA, Paris, London och
andra platser. Det angelägna i historien
ligger i att se alla barn som faktiskt tar
hand om sina sjuka föräldrar i verkligheten. I varje publik, varje klassrum,
varje stad så finns det barn som inte
vet att det inte är deras fel att deras
föräldrar är sjuka. Vårt manus måste
vara det första som tar sig an psykoser
och schizofreni ur barnets synvinkel.
Samtidigt berättar vi också något viktigt för alla barn vars föräldrar tvingas
hantera andra typer av demoner: krä-
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vande chefer, brist på pengar, alkohol,
dåligt självförtroende och andra problem. Flickan, mamman och demonerna är en både engagerande och
spännande film som med ett mycket
vackert foto visar kärleken mellan förälder och barn, såväl som den mellan
andra vuxna och barn. Skådespelarna
som spelar mor och dotter är mor och
dotter i verkligheten också vilket adderar ännu mer trovärdighet till deras
agerande.”
Suzanne Osten

Flickan, mamman och
demonerna
I en lägenhet låser Siri, en ensamstående och
psykotisk mamma, in sig själv tillsammans med
sin dotter. Här är det nämligen demonerna som
styr. Ti kan höra mamman när hon pratar med
demonerna, hon ser mammans förändrade och
slutna ansikte. Men demonerna som mamman
talar med, kan Ti vare sig höra eller se. Situationen blir farlig när demonerna tar över hela Siris
värld. Livsfarlig, faktiskt. Siri är inte Siri längre. Det
är som att hon själv har förvandlats till en demon.
Så för att överleva tar Ti till sin fantasi och beslutar sig för att besegra mammans demoner.
Suzanne Osten tar avstamp i sin egen uppväxt
och berättar en lika färgstark som gripande film
om ett barns kärlek och lojalitet till sin förälder.

SUZANNE OSTEN. SVERIGE 2016. 90 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.09.12 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 7
FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET

RELATIONER · IDENTITET/SJÄLVBILD · MOD & RÄDSLA · PSYKISK
OHÄLSA · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · SOCIALA FRÅGOR
· VÅRD & OMSORG · EXISTENTIELLA FRÅGOR · SVERIGE · SAMHÄLLSKUNSKAP

Du var min bästa vän

Pojkarna

Emilia och Elise är bästisar. De har gått i samma klass sen årskurs ett, men
när de börjar högstadiet känns allt plötsligt annorlunda. En film om barndomens intensiva och nära vänskap mellan två flickor och hur den förändras när de själva och deras värld växer.

När bästisarna Kim, Momo och Bella dricker saften från en märklig
blomma, händer något magiskt. De förvandlas till killar och börjar utforska
världen och sig själva. Njutningen och friheten pojkvärlden erbjuder dem
är stor och kontrasten märkbar till de kränkningar de ofta upplever i sina
flickkroppar. Med sprakande fantasi skildrar filmen uppväxt, förvandling,
vänskap och kärlek, och ställer frågan om kön kanske är något vi skapar,
inte föds till. Efter Jessica Schiefauers Augustprisvinnande roman.

Filmaren Heléne Aastrup Samuels har gjort ett finstämt, varmt och rörande
porträtt av två unga tjejers väg från mellanstadiet till ungdomsåren. En
händelserik tid och ett fängslande tidsspann både att känna igen sig i och
fascineras av. För den yngre publiken, som är i början av resan från barn till
ungdom, är filmen en fin påminnelse om att turbulensen hör livet till – men
att saker och ting också faller på plats och ordnar sig. En trygg dokumentär
röst i en föränderlig verklighet alltså.

HELÉNE AASTRUP SAMUELS. SVERIGE 2015. 29 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: 2016.10.05 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: ÅK 6

”Om du är blind för det som är annorlunda så är den här berättelsen inte
för dig. Men om dina ögon är öppna så ska du se” (Ur romanen Pojkarna av
Jessica Schiefauer)
ALEXANDRA-THERESE KEINING. SVERIGE 2016. 106 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.09.12 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 7 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
FILM PÅ BOK · SVERIGE · VÄNSKP · SOCIOLOGI · IDENTITET/SJÄLVBILD · GENUS

IDENTITET/SJÄLVBILD · VÄNSKAP · ATT BLI VUXEN

The Falling
(The Falling)
Det är 1969 på en brittisk flickskola där Lydia och Abbie är bästa vänner.
Efter att en mystisk masspsykogen sjukdom orsakar spontana svimningar
hos eleverna tvingas skolan stänga. Mysteriet består medan tjejernas vänskap börjar övergå till besatthet, där Lydia tar till mer och mer drastiska
metoder för att komma närmare Abbie.
Carol Morley har med The Falling skapat en mörk och drömsk coming-ofage-thriller om vänskapens rivalitet, som jämförts med moderna klassiker
som Sofia Coppolas Virgin Suicides och Peter Jacksons Svarta änglar.

CAROL MORLEY. STORBRITANNIEN 2014. 102 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.06.13 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 9 FILMHANDLEDNING KOMMER!
SOCIOLOGI · IDENTITET/SJÄLVBILD · RELATIONER · ATT BLI VUXEN · FÖRTRYCK, MAKT & MOTSTÅND
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Malony
(Le tête haute)

This is England ‘90
(This is England ‘90)

Det är inte första gången Malony står framför domaren Florence Blaque
(Catherine Deneuve). Redan som sexåring placerades han på institution
och har sedan dess gjort en spikrak karriär som ungdomsbrottsling. Men
Malony har tur. Både domaren och fältassistenen Yann vägrar att släppa
taget om honom och fortsätter envist att tro att han så småningom kommer att finna sin plats i livet.

Shaun och hans vänner från filmen This is England av Shane Meadows är
tillbaka i en tredje och avslutande serie; This is England ‘90.

EMMANUELLE BERCOT. FRANKRIKE 2015. 120 MIN.
TAL: FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.08.23 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 8
SOCIOLOGI · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · VÅLD OCH KRIMINALITET · VÅRD OCH OMSORG ·
IDENTITET/SJÄLVBILD · RELATIONER

Det är fotbolls-VM i Italien, Margaret Thatcher avgår, Saddam Hussein invaderar Kuwait och galna ko-sjukan härjar. Lol och Woody är småbarnsföräldrar, medan Shaun, Trev, Gadget, Harvey och Kelly mest lever för den
blomstrande rejvkulturen.
I fyra delar – vår, sommar, höst och vinter – berättar Meadow om hummor
och tragedi, våldsamma uppgörelser, vänskap, kärlek och upprivande avslöjanden, inom det brokiga och delvis splittrade gänget. This is England ’90
är slutet på ett enastående tidsdokument.
SHANE MEADOWS. STORBRITANNIEN 2015. 4 AVSNITT, TOTALT 295 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ENDAST FÖR VOD!)
REK. FRÅN: GYMNASIET
SOCIOLOGI · IDENTITET/SJÄLVBILD · ATT BLI VUXEN · KONST & KULTUR · FÖRTRYCK, MAKT & MOTSTÅND · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · SAMHÄLLSKUNSKAP · HISTORIA

Idol
(Ya Tayr El Tayer)
Idol bygger på den sanna historien om den unge Mohammed i Gaza som
drömmer om att komma till Kairo och sjunga i operahuset. Som barn uppträder han på bröllop och drömmen känns långt borta tills han en dag bestämmer sig för att han måste satsa allt. Med falskt visum och utan en
giltig anmälan tar han sig till uttagningen av Idol i Kairo och ända till finalen i Beirut där han vinner Arab Idol 2013.

HANY ABU-ASSAD. PALESTINA 2015. 100 MIN.
TAL: ARABISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.09.13 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 8
ATT BLI VUXEN · KRIG, KONFLIKT OCH TRAUMA · IDENTITET/SJÄLVBILD · KONST OCH KULTUR · FÖRTRYCK, MAKT & MOTSTÅND · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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Sophelikoptern
”Vid första anblicken är ramen för berättelsen i Sophelikoptern mycket
enkel: tre personer ska leverera en
gammal väggklocka till sin mormor.
Och på ett sätt kan man säga att filmen i grunden behåller denna enkelhet
från början till slut. Men filmen är
även konstruerad på ett sådant sätt att
den hela tiden har ambitionen att berätta något mer. Något utöver och bortom den uppenbara enkelheten.
I arbetet med filmen har jag intresserat mig mycket för vad som händer om
man tar de klassiska dramaturgiska
verktygen som finns till hands och
skruvar ner de dramatiska nivåerna till
ett absolut minimum. Jag vill dock påpeka att jag med detta inte menar att
dramaturgi är av ondo och bör förkastas. Tvärtom. Dramaturgi är absolut
nödvändig i all form av film med nar-

rativa pretentioner och är ett välkänt
och uråldrigt och mycket nödvändigt
verktyg. Manuskriptet har skrivits med
en djup fascination och ett genuint intresse för begreppet dramaturgi. Inte
det omvända. Jag har intresserat mig
mycket för en paradox jag funnit i berättandets konst: Att berätta kan i
mycket hög utsträckning också handla
om vad man inte berättar...
Sophelikoptern är den tredje filmen
där jag arbetar på ett av Sveriges fem
officiella minoritetsspråk. Detta är ett
försök att på ett mer abstrakt sätt arbeta med det talade språket i en svensk
film. Jag använder där språket mer
som ett filmiskt berättarverktyg än
som ett autentiskt sätt för människor i
filmen att kommunicera med.”
Jonas Selberg Augustsén

Sophelikoptern
En underfundig, stilsäker och mycket underhållande roadmovie på romani.
En gigantisk container lossnar från en helikopter
med ett fruktansvärt brak. Samtidigt vaknar en
gammal romsk kvinna med en enorm saknad
efter sin gamla väggklocka. Klockan har varit hos
urmakaren i över ett år. Nu måste den hem. Hon
ringer ett barnbarn som lovar att ta hem klockan.
En 103 mil lång resa genom Sverige kan börja.

JONAS SELBERG AUGUSTSÉN. SVERIGE 2015. 100 MIN.
TAL: ROMANI TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.10-02 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 9
RELATIONER · SOCIALA FRÅGOR · SVERIGE · SAMHÄLLSKUNSKAP ·
POLITIK & STATSVETENSKAP · SOCIOLOGI
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Den unge Zlatan
Filmarna Fredrik och Magnus Gertten
följde Zlatan under två års tid i Malmö
FF, under den uppmärksammade övergången till Ajax och hans första tid i
Holland. Detta, tillsammans med nyfilmade intervjuer med medspelare,
motspelare, tränare och andra som
stod Ibrahimovic nära, har resulterat i
ett närgånget och personligt porträtt.
– När vi först mötte Zlatan träffade vi
en ung, öppen fotbollsspelare som gick
rakt genom rutan och vi förälskade oss
i hans direkthet. Han har en ärlighet
och öppenhet som genom åren också
har gett honom fiender, säger Fredrik
Gertten.
Berömda fotbollsspelare och tränare
som Marco van Basten, Ronald Koeman, Fabio Capello, Leo Beenhakker,
Mido och Andy van der Meyde intervjuas i filmen och berättar om fotbollsspelaren och människan Zlatan
Ibrahimovic. Men också andra, inte
lika kända, personer som funnits i Zlatans närhet under åren får ge sin bild
av stjärnan och hans liv.
2001 gjorde Magnus Gertten, Fredrik
Gertten och Stefan Berg kultklassikern
Blådårar 2 – Vägen tillbaka tillsammans. Den följde en rad personer runt
Malmö FF och en av dem var Zlatan
Ibrahimovic – en ung talang på randen

till sitt genombrott i MFF.
– Ingen hade i princip skrivit om Zlatan när vi började filma honom i MFF.
Jag minns att vi redan då tänkte att nu
befinner vi oss i ögonblicket då en
stjärna tänds. Det är bara att tacka och
ta emot att vi befann oss på rätt plats
vid rätt tillfälle, säger Magnus Gertten.
Efter Blådårar-filmerna gick Magnus
och Fredrik Gertten vidare med egna
projekt. Magnus Gertten har bland
annat gjort publiksuccén Tusen bitar
och hyllade Every Face has a Name
[Varje ansikte har ett namn] och Fredrik Gertten står bakom de omtalade
politiska dokumentärerna Bananas!*,
Big Boys Gone Bananas!* och Bikes
vs Cars.
Brödraparet har hela tiden vetat att
Den unge Zlatan är en film de måste
göra. I många år har de suttit på en
filmskatt med material och intervjuer
med Sveriges största superstjärna
gjorda under hans mest formativa och
spännande år.
I filmen skildras också Zlatans utveckling och konsekvenserna av den
moderna fotbollens kravbild och slutenhet.
– Zlatan är på många sätt en gåta,
trots att han länge varit Sveriges mest
omskrivna person. Men under de här

åren som vi följde honom, precis före
det stora genombrottet, fick man en
rad pusselbitar till vem han verkligen är.
Zlatan Ibrahimovic är en förebild för
en hel generation ungdomar och en superstjärna som i grunden förändrat
synen på svensk fotboll. Han har vunnit ligan i alla utländska klubbar han
representerat. Han är spelaren som
gjort flest mål i det svenska landslaget.
Han har till och med en religion uppkallad efter sig – Zlatanism.

Den unge Zlatan
Berättelsen om Zlatan Ibrahimovic innan han
blev "Ibra" med en hel värld. En kaxig supertalang
från Rosengård: lika karismatisk som briljant,
men med en vrede inom sig ständigt på gränsen
att explodera ute på planen. Det är också historien om en ung pojke under konstant press från
sin omgivning, som helt ensam lämnade Sverige
för slå sig in i fotbollens finrum. En stenhård
kamp både på och utanför planen.
Historien om Rosengårdsgrabben är en framgångssaga utan motstycke i svensk idrottshistoria. Men resan från Malmö till världens
strålkastarljus var allt annat än spikrak.
FREDRIK GERTTEN & MAGNUS GERTTEN. SVERIGE 2015. 99 MIN.
TAL: SVENSKA, ENGELSKA, HOLLÄNDSKA, ITALIENSKA
TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 6
DOKUMENTÄR · IDENTITET/SJÄLVBILD · IDROTT & HÄLSA · SVERIGE
· PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · SOCIALA FRÅGOR · SAMHÄLLSKUNSKAP · RASISM & FRÄMLINGSFIENTLIGHET · ATT BLI
VUXEN
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MonaLisa Story

Martha & Niki

”Jag föddes påtänd”. Orden kommer från MonaLisa som kämpar med att
lägga heroinet på hyllan. Dokumentärfilmaren Jessica Nettelbladt har
följt den hårt prövade, men långt ifrån knäckta, MonaLisa under åtta år.
Resultatet är en lika ärlig som rå film om en kvinnas kamp mot sig själv
och världen.

Hiphop-dansarna Martha Nabwire och Niki Tsappos siktar på att vinna
Juste Debout i Paris - det finaste priset på den internationella street
dance-scenen. Om de vinner kommer det att vara första gången som två
kvinnor blir världsmästare. Martha & Niki handlar om två dansares kärlek
till dansen, till varandra, önskningar och längtan. Om att hitta sig själv och
sin egen plats och om utmaningar som man möter i ett vänskapsförhållande. Det är en hyllning till dansen, till vänskapen, till hiphopen.

En kärlekshyllning, en sorgesång och en människoskildring som både skakar
om och berör.

JESSICA NETTELBLADT . SVERIGE 2015. 90 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.08.29 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET

TORA MKANDAWIRE MÅRTENS. SVERIGE 2015. 90 MIN.
TAL: SVENSKA, ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.08.11 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 8 FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
DOKUMENTÄR · SVERIGE · ATT BLI VUXEN · VÄNSKAP

DOKUMENTÄR · SAMHÄLLSKUNSKAP · SOCIALA FRÅGOR · EXISTENTIELLA FRÅGOR · RELATIONER ·
DROGER & MISSBRUK ·

Resilience
Meia Lua lever i en kriminell miljö i en hårt ansatt förstad i norra Brasilien,
förlamad i benen och med dagliga prövningar – men fast besluten att inte
låta omständigheterna knäcka honom.
Ett läkarmisstag gjorde Meia Lua förlamad och han kände skam och
smärta och kämpade med att anpassa sig till sitt nya liv, till dess han insåg
vad som verkligen förlamande honom – hans sinne, självuppfattning och
rullstolen. Nu kämpar han ihärdigt för en säkrare framtid med det yttersta
målet att hans son ska kunna bo hos honom. Med armarna som ben utför
Meia Lua capoeira och tar sig varje dag de över 700 stegen upp till busstationen där han får han sin inkomst genom att uppträda.
Resilience är en dokumentär om en man som anser att ”livet är vackert om
man vet hur man ska leva det”, och att begränsningar sitter i huvudet –
inte i kroppen.
RICARDO KOANUKA. SVERIGE 2015. 28 MIN.
TAL: PORTUGISISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: ÅK 8
DOKUMENTÄR · SOCIALA FRÅGOR · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · VÅRD OCH OMSORG ·
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
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Förövare
Förövare handlar om de män som våldtagit och nu sitter i fängelse dömda
för våldtäkt. Om hur de ser på brottet, på sin egen skuld och på möjligheten att komma vidare efter avtjänat fängelsestraff.
“En film om försoning men också om att försöka förstå brottet man begått
för att kunna gå vidare. Utan att rättfärdiga våldtäkt, vill jag problematisera och se människan som begått gärningen. Sätta in detta i en samhällelig kontext där media ofta är med om att skapa rädslor, skapa monster av
män de inte är. Filmen är ett försök till förståelse utan andra bevekelsegrunder än de rent humanistiska.” – Ewa Cederstam
EWA CEDERSTAM. SVERIGE 2016. 7 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: 2016.08.28 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET FILMHANDLEDNING KOMMER!
DOKUMENTÄR · SVERIGE · SAMHÄLLSKUNSKAP · SOCIALA FRÅGOR · EXISTENTIELLA FRÅGOR · VÅLD
OCH KRIMINALITET · VÅRD OCH OMSORG · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE

Taxiklubben
Allonias bestämmer sig för att det får vara nog. Han sliter 12-13 timmar i
sin taxi varje dag och får ändå inte pengar över till hyran och kläder till
sina tre barn. Han inleder en kamp mot Sveriges största taxibolag som ägs
av miljardären Rolf Karlsson.
Taxiklubben är en modern David mot Goliat-historia. Filmen handlar om
taxichauffören Allonias Sebathus envetna kamp mot Sveriges största taxibolag. En kamp som kantas av dödsfall, skilsmässa och krossade drömmar.
Men som också leder till något stort.

JOHAN PALMGREN. SVERIGE 2015. 59 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.09.12 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 8
DOKUMENTÄR · ARBETSLIV · SAMHÄLLSKUNSKAP · SOCIALA FRÅGOR · POLITIK & STATSVETENSKAP

Innanför
En personlig dokumentär som skildrar hur man som barn upprätthåller den
komplexa relationen till en förälder som avtjänar livstidsstraff. Filmaren Angela
Bravo och hennes syskon växer upp och besöker sin far på olika anstalter i
Sverige, där de spenderar sommarlov, födelsedagar och jular tillsammans.
Fängelset blir som ett andra hem, ett ingenmansland.
En film om kriminalvården, om kollektivbestraffningen – och om världens
bästa pappa. Om hur man som barn handskas med medberoende och att
tvingas ljuga i skolan efter sommarlovet. Om vad ovisshet, skam och dörrar
utan handtag faktiskt gör med en.
ANGELA BRAVO. SVERIGE 2016. 72 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: 2016.10.19 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET FILMHANDLEDNING FRÅN SVENSKA FILMINSTITUTET
DOKUMENTÄR · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · EXISTENTIELLA FRÅGOR · VÅRD OCH OMSORG ·
SOCIALA FRÅGOR · SVERIGE · RÄTTSVÄSENDE · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE

Psyket
Regissören Moa Junström skildrar sina egna minnen och erfarenheter från
psyket. En film om vad som pågår bakom den slutna avdelningens låsta dörrar.
MOA JUNSTRÖM. SVERIGE 2015. 29 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · EXISTENTIELLA FRÅGOR · VÅRD OCH OMSORG ·
SOCIALA FRÅGOR · SVERIGE · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE
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Pärlemorknappen
Den chilienska dokumentärfilmaren
Patricio Guzmáns förra film, Nostalgia
for the Light (2010), hyllades för att i
essäisk dokumentärstil foga samman
Chiles traumatiska närhistoria med begrundanden kring dess uppvaknande
passion för astronomi. Nu är han tillbaka med Pärlemorknappen, som erbjuder en inte helt olik blandning av
filosofi, natur, vetenskap och uppslitande historia.
Guzmán konstaterar att Chile, trots
världens längsta kust – 430 mil lång –
och världen största skärgård, aldrig
har varit en sjönation. Med undantag
för västra Patagonien där ursprungsbefolkningen levde och livnärde sig av
havet. När de spanska kolonisatörerna
kom 1883 nästintill utrotades ursprungsbefolkningen.
Men utrotning av Patagoniens folk
och kultur slutade inte där. Guzmán
knyter ihop kolonisatörernas övergrepp med militärkuppen mot Allende
och Pinochets styre.
Kan den obefinliga relationen till
havet vara en följd av landets obearbetade trauman? Försöker Chile vända
bort blicken från naturen och distansera sig från ursprungsbefolkningen
och den blodiga historien? Vilken roll
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spelar kartor i Chiles förhållande till
havet? Guzmán uppmärksammar att
få chilenare har sett ordentligt hur
deras eget land ser ut. Eftersom det är
för långsmalt för att få plats på kartorna delas det alltid upp i Norra, Centrala och Södra Chile, med följden att
den faktiska helheten går förlorad.
Guzmán noterar också fallet med
Jemmy Button (1815 – 1864), en urinvånare från Eldslandet (Tierra del
Fuego) som fördes till England år
1830, köpt för en knapp. En pälemorknapp är också länken till en av de
människor som mördades under Pinochets regim och slängdes i havet med
ett stycke järnvägsräls fastbunden vid
kroppen för att inte flyta upp.
Guzmáns dokumentär andas magisk
realism men blottar en verklighet och
historia som är allt annat än skimrande. Den gräver efter sanning och
ställer frågan hur vi kan minnas det vi
aldrig har sett – och hur vi ska kunna
gå vidare?

Pärlemorknappen
(El botón de nácar)
"En fängslande och traumatisk resa genom Chiles
samtidshistoria"
Havet känner till hela den mänskliga historiens
hemligheter. Havet längs Chiles kust känner
också till hemligheten bakom de två mystiska
knappar som hittades på botten. Naturen i Chile
består av en enormt lång kustlinje, den största
skärgården i världen och ett nästan utomjordiskt
landskap med vulkaner, berg och glaciär. Chiles
natur rymmer också rösterna av Patagoniens ursprungsbefolkning, av de engelska sjömännen
och av politiska fångar.
Efter Patricio Guzmáns hyllade Nostalgia for the
Light är han nu tillbaka med en film som knyter
an liknande teman, naturen och vikten av att inte
glömma brotten mot mänskligheten.
Genom ett poetiskt bildspråk och intervjuer knyter Guzman ihop fördrivandet av nomadfolken
med Pinochets folkmord och med behovet av och
tillgången till vatten som gemensam nämnare.

PATRICIO GUZMÁN. FRANKRIKE/SPANIEN/CHILE 2015. 82 MIN.
TAL: SPANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.08.22 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · CHILE · HISTORIA · SAMHÄLLSKUNSKAP · EXISTENTIELLA FRÅGOR · POLITIK & STATSVETENSKAP · NATURVETENSKAP ·
HÅLLBAR UTVECKLING · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Flickan som räddade
mitt liv
– En kamera har jag nästan alltid med
mig, för att jag älskar att fota och
filma för att sedan komma hem och
undersöka det man har lyckats fånga
upp. Men just i augusti 2014, när jag
åkte till mitt hemland i samband med
IS-attackerna mot yezidikurder, var situationen annorlunda. Jag ville inte
vara upptagen så mycket med kameran
utan bara finnas till där för alla de
flyktingar som var så hårt drabbade,
mentalt och fysiskt.
Väl på plats insåg jag ganska tidigt
att media i Europa och resten av världen fortfarande var väldig tysta om det
som hände och den lilla rapporteringen som fanns i början var bara
några små rubriker, trots att det var en
enorm katastrof som hade skett.
Det var 1.4 miljoner människor på
flykt, bara under första veckan när jag
var där, de flesta som man träffade
hade förlorat en eller flera anhöriga i
familjen. Människor var utan vatten
och mat och var tvungna att vandra i
dagar i 45-50 graders värme. Man
kände sig hjälplös, och hur man än försökte hjälpa till så var det otillräckligt.
Jag och fotografen Millat jobbade
tillsammans och bestämde oss att satsa
mer på att filma och ta bilder för att

sedan publicera dem på sociala medier
och hoppas att hjälpen från andra länder skulle komma fortare till de hårt
drabbade. Tack vare våra kameror så
kändes det som att vi kunde göra lite
nytta – annars tror jag inte att vi skulle
klara av det rent psykologiskt, om vi
inte blev så upptagna med våra kameror.
– Den stora och verkliga chocken kom
senare här hemma i Sverige, då mådde
jag som värst. Jag gick genom allt jag
hade filmat och lyssnade på dessa historier om och om igen. Jag hade mardrömmar, skrek i sömnen och vaknade
många gånger och var helt svettig och
uppjagad av allt det jag upplevde när
jag var i Kurdistan. Det kändes hela
tiden som om jag svek dessa människor när jag kom hem istället för att
stanna där och hjälpa dem.
– Jag tycker inte att en film kan ge en
heltäckande helhetsbild eftersom det
finns så mycket orättvisa i vår värld,
men jag gjorde mitt bästa för att berätta en bit av verkligheten i förhoppningen om att någon medmänniska
skulle bry sig om de här oskyldiga
människorna som råkade vara födda
och bosatta på fel sida av världen.

Flickan som räddade mitt liv
När kriget drabbar hans hemland i augusti 2014
lämnar filmaren Hogir Hirori sin gravida fru i Sverige för att åka till irakiska Kurdistan. Han måste
berätta om de öden som drabbat över 1,4 miljoner människor på flykt från IS. Genom deras historia minns han också sin egen flykt genom
Europa till Sverige 15 år tidigare. Särskilt starkt
berörs han av 11-åriga flickan Souad som blir flickan som räddar hans liv. Sökandet efter henne
blir också en resa genom krigets kaos.

HOGIR HIRORI. SVERIGE 2015. 59 MIN.
TAL: KURDISKA, SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · KRIG, KONFLIKT & TRAUMA · HISTORIA · SAMHÄLLSKUNSKAP · POLITIK & STATSVETENSKAP · MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER

Har du någon kontakt med Souad och
hennes familj idag? Vart befinner hon
sig?
– Ja, jag har jättebra kontakt med dem.
De bor kvar på ett flyktingläger utanför
staden Duhok, de kan inte åka tillbaka
hem eftersom deras hem är i ruiner nu.
Souad går i skolan på lägret och är idag
en jätteduktig fotograf, jag samlar på
hennes stillbilder och ger henne tips
och råd om det jag kan. De har blivit
en del av mitt liv och jag kommer att
fortsätta ha kontakt med dem.

FilmNytt vårterminen 2016 | 19

I Remember
When I Die
– Jag tror att jag alltid har varit besatt
av att tänka på döden, meningen med
livet, vem vi är och var vi är och varför
vi är, hur länge vi blir ihågkomna, hur
små vi är i förhållande till rymden och
hur den relativa tiden borde göra oss
snurriga konstant. De stora frågorna
har liksom ockuperat min hjärna
sedan jag var barn. Jag har alltid varit
väldigt rädd för att glömma saker,
mista tid och liksom bara försvinna i
ett svart hål nånstans. Minnen i förhållande till verklighet och verklighet i
förhållande till existens och existens i
förhållande till tid och tid i förhållande
till liv, och så vidare.
Jag gick runt med en fascination för
hospiset som miljö – det här med att
ett hospis på många sätt är en slags
mellanstation mellan livet och döden.
De flesta vet att de kommer till hospiset för att dö där. Man har packat sin
väska liksom.
Genom besök på hospis upplevde jag
att den utanförliggande verkligheten
framstod mycket annorlunda, när man
såg allting genom hospisögonen. En
tidning som låg på ett soffbord med rubriker om vad som hänt ute i världen,
kändes plötsligt mycket mer irrelevant
där inne än utanför hospiset. Perspek-
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tiven flyttas. Vad vill man göra under
sina sista dagar? Vem vill man träffa?
Vad tänker man på? Hur förbereder
man sig på döden? Hur känns det när
man dör?
Jag hade länge tänkt tankar omkring
själva dödsögonblicket och var fascinerad av gamla myter som säger att
det man tänker på i dödsögonblicket,
liksom är där man hamnar efter sin
död.
...Och sen var det ju det här med att
några hjärnforskare gjorde en intressant upptäckt: efter att kroppen är död
och hjärtat har slutat att slå så peakar
hjärnaktiviteten nämligen igen; under
en tidsperiod på mellan 30 sekunder
och 3 minuter blir människan förmodligen plötsligt medveten igen. Med
andra ord: medan vi är på väg bort
från den här världen så kan det tänkas
att vi faktiskt kan registrera, känna
och märka mer än vad vi tidigare har
trott.
Jag hörde i samma veva ett program
på P1 där Nobelpristagaren Arvid
Carlsson funderade vidare omkring
dödsögonblicket. Han menar att vi i
dödsögonblicket förmodligen mister
tidsuppfattningen och att detta kanske
betyder att vi faktiskt kommer till att

uppleva evigheten.
Dessa uttalanden började jag hypotetiskt att leka vidare med. Ifall man
upplever evigheten i dödsögonblicket
– kan man isåfall designa detta ögonblick? Förbereda det? Tänk om det är
möjligt att själv designa sin evighet?
Kan man kanske välja att ta ett minne
in i sin egen evighet? Och vilket minne
skulle jag och du isåfall välja?
Jag fick idén att skapa en film
omkring minnenas förhållande till
evigheten och att låta den utspela sig
delvis på ett hospis, under min sista
termin på Den Danske Filmskole. Jag
visste tidigt att jag ville blanda hospisscenerna med en mer abstrakt tillgång
till minnen och drömmar och jag
visste tidigt att jag ville arbeta med
ögonblick och fragment, istället för en
logisk kronologi.
Det tog lång tid att hitta rätt hospis
och att få lov att filma där, men när
det avtalet var på plats så började vi
filma ganska snabbt. Vi varvade sedan
inspelningarna mellan att filma på
hospiset, filma i det vi kallar samtalsrummet i filmen och att filma i den
mer abstrakta minnesvärlden. Vi filmade on and off i ett år och klippte i
flera olika omgångar.

– Hospisets ledare Dorit Simonsen,
blev tidigt en nära vän och samarbetspartner. Hon valde att lita på mig väldigt tidigt och det kommer jag att vara
evigt tacksam för. Och samarbetet med
filmens alla medverkande och deras
anhöriga har ju varit enormt givande
och känslosamt. Det har varit väldigt
speciellt att bli vänner med personer
som ligger och väntar på att dö. Och
jag har känt mig väldigt rörd över hur
dessa personer på ett så generöst sätt
har öppnat sina dörrar och hjärtan och
velat dela med sig av sina sista dagar
på jorden.
– Man var naturligtvis tvungen att visa
extra hänsyn i alla sammanhang. Det
var många etiska dilemman som snurrade runt i huvudet och det kändes viktigare än någonsin att vara den
modigaste och ärligaste tänkbara versionen av sig själv. Och hur pratar man
om döden med den som ska dö? Jag
upplevde tidigt hur viktigt det var att
jag tillät mig att vara mig själv och behålla min humor och mitt sätt att
skämta. Humor och kärlek är de bästa
vapnen mot all tänkbar ångest.
Vad har du lärt dig som filmare under
den här filmprocessen?
– Jag har blivit modigare och rakare.

Jag har också blivit ännu bättre på att
lita på min och resten av teamets intuition: känns det rätt så är det rätt;
känns det fel så är det fel.
...Och hur har du påverkats som person?
– Jag jobbade med filmen i nästan tre
år och filmens tematik omkring död
och evighet och hur man egentligen vill
leva sitt liv osv, gjorde att jag på ett
personligt plan har genomgått en gigantisk existentiell kris! Jag har vänt
och vridit på allt. Det har varit uppslitande. Den processen är fortfarande
igång. Jag har varit ännu mer känslomässigt laddad än vanligt. Jag har
varit mycket mer medveten om döden
– och mycket mer medveten om livet.
Jag har varit lyckligare! Och mer förtvivlad. Mer levande!
Har de medverkande hunnit se den färdiga filmen? Hur kändes det?
– Filmens huvudmedverkande, patienterna på hospiset, lever ju inte längre.
Men deras anhöriga har sett filmen. Vi
hade en fantastisk premiär i Köpenhamns fina biograf Dagmar, och då var
de medverkandes barn och partners
och familjer närvarande. Stämningen
var mycket speciell. Jag kände tydligt
hur de döda personerna också var i

rummet på något sätt. En väldigt stor
och rörande afton.

I Remember When I Die
Vissa människor tror att det man tänker på i
dödsögonblicket är där man hamnar efter sin
död; att det blir till ens evighet. I Remember
When I Die ställer den hypotetiska frågan om det
är möjligt att skapa sin egen evighet? Filmen undersöker minnenas förhållande till verkligheten,
viktigheten i att kunna minnas och rädslan för
att bli glömd.
Filmens huvudsakliga arena är ett hospis med
utsikt över skog och hav. Genomsnittstiden på ett
hospis är på 18 dagar.
Vi frågar patienterna en svår fråga och tillbringar
tid tillsammans med dem medan de försöker nå
fram till något slags svar: Vilket minne vill du ta
med dig in i evigheten?

MARIA BÄCK. SVERIGE 2015. 85 MIN.
TAL: DANSKA, SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · EXISTENTIELLA FRÅGOR · RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING · IDENTITET/SJÄLVBILD · RELATIONER · MOD &
RÄDSLA · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · SOCIALA FRÅGOR
· VÅRD & OMSORG · ETIK & MORAL · SORGEARBETE · DÖDEN ·
SAMHÄLLSKUNSKAP
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Bolshoi Babylon
(Bolshoi Babylon)

Mapplethorpe: Look at the Pictures
(Mapplethorpe: Look at the Pictures)

Bolsjojteatern – en rysk nationalsymbol och känd över hela världen för sin
balett och opera. Men också en plats för skandaler. När balettens konstnärlige ledare Sergei Filin får syra kastat i sitt ansikte, av en maskerad gärningsman, kryper institutionens problem med korruption, interna intriger
och maktspel hos medlemmar i styrelsen fram i offentligheten.

Robert Mapplethorpe var en av 1900-talets mest kontroversiella och provokativa fotografer. Trots – eller kanske tack vare – sin katolska uppväxt kom
hans karriär att definieras av konst som gjorde hans konservativa omvärld
minst sagt förbannad, samtidigt som konstvetarna ställde sig i kö för att
låta sig fascineras, imponeras och exploateras av hans verk. En ikon i såväl
gaycommunityn som i konstsammanhang, som här har fått sitt liv slående
vackert porträtterat i en film fylld till bredden med droger, hipsterdekadens
och naturligtvis fantastiska foton.

Filmen följer Bolsjojs försök att lämna skandalerna bakom sig, ger en upplevelse utan motstycke – en sorts “Black Swan på riktigt”. Den tvåfaldigt
Oscarbelönade producenten Simon Chinn (Searching for Sugarman, Man
on Wire m fl) och regissörerna Nick Read och Mark Franchetti ger en exklusiv titt bakom kulisserna på Bolsjojbaletten.

NICK READ & MARK FRANCHETTI. STORBRITANNIEN 2015. 86 MIN.
TAL: RYSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.06.27 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET

FENTON BAILEY & RANDY BARBATO. USA 2015. 108 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.11.21 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNAISET
DOKUMENTÄR · KONST & KULTUR

DOKUMENTÄR · KONST & KULTUR · IDROTT OCH HÄLSA

Weiner
(Weiner)
Allt gick som på räls för folkkäre kongressmannen Anthony Weiner, såväl
karriären som familjelivet spirade. Tills tåget plötsligt spårade ur. 2011 uppdagades att Weiner via sociala media och sms skickat olämpliga bilder till
ett flertal kvinnor, och den mediala skandalen var ofrånkomlig. I denna dokumentär ges full tillgång till Weiner och hans familj, såväl som hans
kampanjteam och arbetsliv. Anthonys stora karisma och humor resulterar i
en osedvanligt underhållande politisk härdsmälta.

JOSH KRIEGMAN & ELYSE STEINBERG. USA 2016. 96 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.11.21 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
DOKUMENTÄR · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE ·
SAMHÄLLSKUNSKAP · MEDIA · POLITIK & STATSVETENSKAP · SAMHÄLLSKUNSKAP
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The Childhood of a Leader
(The Childhood of a Leader)
Från Caligari till Hitler
(Von Caligari zu Hitler: Das deutsche Kino im Zeitalter der Massen)
Weimarrepubliken (1918 – 1933) var en tid av politisk splittring, ekonomisk kris och kulturell briljans. Den tyska filmindustrin satte grunden för den tyska estetiken som än idag
fascinerar. Filmer som Metropolis, The Cabinet of Dr. Caligari,
M, Nosferatu och Berlin, Symphony of a Metropolis står sig
fortfarande som några av de viktigaste filmerna i modern
historia. Kända namn som Marlene Dietrich, Louise Brooks,
Emil Jannings, G.W.Pabst, Billy Wilder och F.W. Murnau
hjälpte till att skapa denna epok. Men filmen visar också hur
samhället utanför var i förändring, en värld på väg in i krig.

Första världskriget närmar sig sitt slut och en amerikansk familj beslutar sig för att
stanna kvar på franska landsbygden. Fadern är inblandad i fredsförhandlingarna och modern, en hängiven kristen, gör sitt bästa för att hantera sonens lynniga humör och vredesutbrott som är lika oberäkneliga som ondskefulla.
Childhood of a Leader är löst baserad på barndomshistorier från flera av 1900-talets mest
ökända diktatorer och ett olycksbådande porträtt av framväxande ondska.

BRADY CORBET. USA 2015. 116 MIN.
TAL: ENGELSKA, FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
BARNS RÄTTIGHETER · FILM PÅ BOK · MOD OCH RÄDSLA · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · VÅRD OCH OMSORG ·
VÅLD OCH KRIMINALITET

Rüdiger Suchslands dokumentär är varje sann filmälskares
dröm: en djupdykning i Weimarrepublikens betydelse för
såväl filmhistorien som den tyska nationen. Baserat på sociologen Siegfried Kracauers bok (från 1947) med samma
namn visar Suchsland hur filmen användes som ett kulturellt verktyg och hur den kunde förutspå en fruktansvärd
samhällsutveckling innan den faktiskt skedde.
Vinnare av Bisato d’Oro på Venedig Filmfestival.
RÜDIGER SUCHSLAND. TYSKLAND 2015 119 MIN.
TAL: TYSKA, ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.09.19 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 9
DOKUMENTÄR · KONST & KULTUR · SAMHÄLLSKUNSKAP · HISTORIA

Skönheten och odjuret
(La belle et la bête)
En enstöring till prins (Vincent Cassel) har drabbats av en
förbannelse som förvandlat honom till ett odjur med ett utseende så fruktansvärt att ingen vågar sig nära honom. Det
enda sättet att häva förbannelsen är att hitta någon som kan
älska honom för den han är – fast vem kan älska ett odjur?
Berättelsen om har filmatiserats flera gånger. I år, 2016, fyller
Jean Cocteaus version 70 år och till våren 2017 kommer en ny
produktion signerad Disney. Gans verk har omtalats för sina
enastående bilder. Filmen har bland annat visats på festivalen
i Berlin.
CHRISTOPHE GANS. FRANKRIKE 2014. 109 MIN.
TAL: FRANSKA TEXT: SVENSKA, DANSKA, NORSKA, FINSKA
RELEASE: 2016.09.19 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: ÅK 8
FILM PÅ BOK · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · MOD OCH RÄDSLA
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Under sanden
(Under sandet)
Maj 1945. Ett par dagar efter andra världskrigets slut förs en grupp unga
tyska krigsfångar till Danmark. Deras uppdrag: att desarmera de två miljoner minor som har grävts ner längs den danska västkusten av nazisterna.
Kommandot över gruppen av försvagade tonåringar förs av den hårdhudade danske sergeanten Carl Leopold Rasmussen. Likt många av hans
landsmän känner han ett avgrundsdjupt hat mot tyskarna efter att ha genomlidit fem skräckfyllda år under ockupationen. Rasmussen låter sin ilska
flöda över pojkarna som hela dagarna riskerar sina liv på stranden. Först
när en tragisk olycka inträffar börjar hans sätt att se på de unga soldaterna
att förändras, men kanske är det redan för sent…

MARTIN ZANDVLIET. DANMARK 2015.100 MIN.
TAL: DANSKA, TYSKA, ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.08.22 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
ANDRA VÄRLDSKRIGET · KRIG, KONFLIKT OCH TRAUMA · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Tusen gånger god natt
(Tusen ganger god natt)
När Rebecca (Juliette Binoche), som är en av världens bästa krigsfotografer,
är ute på ett uppdrag blir hon allvarligt skadad. På hemmaplan har hennes
man (Nikolaj Coster-Waldau) och dotter tröttnat på att hon ständigt utsätter sig för livsfara och ställer ett ultimatum: jobbet eller familjen.

ERIK POPPE. NORGE 2013. 117 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
KRIG, KONFLIKT OCH TRAUMA · MEDIA · RELATIONER · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

45 år
(45 Years)

Sauls son
(Saul fia)

Det är bara en vecka kvar till Kate och Geoff Mercers 45:e bröllopsdag och
planeringen av deras stora fest är i full gång. Men så dimper ett olycksbådande brev ned. Man har funnit kroppen av Geoffs första kärlek, Katya,
femtio år efter att hon försvann i de schweiziska alpernas glaciärer. En iskall vind från Geoffs förflutna drar in över paret, en hemlighet som han undanhållit för sin hustru i alla år blottläggs och deras helt igenom solida
relation hotar plötsligt att slås i spillror?

Auschwitz 1944. Saul Auslander tillhör Sonderkommando, en grupp judiska
fångar som har den fasansfulla uppgiften att fösa in sina medmänniskor
till gasning och sen bränna liken. I tron att en av de avrättade är hans eget
barn gör Saul allt för att finna en rabbi och ge sonen en värdig begravning,
och därigenom uppbringa något som kan kallas mänsklighet på en mark
där döden är det enda som gror?

Charlotte Rampling gör i Andrew Haighs hyllade film en av senare års mest
rosade rollinsatser, som förutom en Oscarnominering resulterat i Silverbjörnen i Berlin, pris från European Film Academy samt både London- och
Los Angeles-pressens förstapris. Även motspelaren Tom Courtenay har blivit rikligt belönad.
ANDREW HAIGH. STORBRITANNIEN 2015.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
RELATIONER · EXISTENTIELLA FRÅGOR · INSIKT OCH VÄNDPUNKT
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Debutregissören László Nemes har med Sauls son skapat den mest skakande och gripande filmen om Auschwitz, hyllad över hela världen som ett
banbrytande mästerverk. Nemes film har belönats med en Oscar och ytterligare över femtio stora globala utmärkelser.

LÁSZLÓ NEMES. UNGERN 2015.107 MIN.
TAL: TYSKA, UNGERSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.08.08 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD OCH SKOLBIO)
REK. FRÅN: GYMNASIET
ANDRA VÄRLDSKRIGET · KRIG, KONFLIKT OCH TRAUMA · EXISTENTIELLA FRÅGOR · SORGEARBETE

Orlando
(Orlando)
I Sally Potters Orlando, efter Virginia Woolfs klassiker med samma namn,
gör Tilda Swinton titelrollen till helt sin egen och filmen berättar den ikoniska historien om en yngling som byter kön mellan man och kvinna över
seklernas gång.
SALLY POTTER. STORBRITANNIEN 1992. 94 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.11.21 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 9
RELATIONER · HISTORIA · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · GENUS · FANTASI OCH VERKLIGHET

Evolution
(Évolution)
Lucile Hadzihalilovic slog igenom med dunder och brak för tio år sedan när
hennes mystiska flickskoledrama Innocence vann priset för bästa film på
Stockholms Filmfestival. Denna tematiska uppföljare skildrar också barndomens mörka fantasivärld, fast ur en tioårig pojkes perspektiv, och prisbelönades vid 2015 års upplaga av festivalen.
Nicolas och hans mor befinner sig på en ö bebodd enbart av kvinnor och
unga pojkar. När Nicolas en dag dyker ner i havet tror han sig se ett pojklik
på botten. Hans mor tystar hans iakttagelse, men känslan av att något är
oerhört fel med ön har rotat sig i Nicolas. Vad är det som händer med de
unga pojkarna som flyttas till öns sjukhus? Vad kommer hända när han
själv flyttas dit?
LUCILE HADZIHALILOVIC. FRANKRIKE/BELGIEN 2015. 81 MIN.
TAL: FRANSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.10.31 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
ATT BLI VUXEN · GENUS · EXISTENTIELLA FRÅGOR

The Dressmaker
(The Dressmaker)
När Tilly för första gången sen barnsben återvänder till sin inskränkta
hemby för att ta hand om sin sjuka mor, är hon en fullärd sömmerska av
världsklass. Samtidigt som hon syr klänningar som får människor att
blomstra, svartnar relationerna med dem som en gång fick henne att
lämna staden.
Oscarsbelönade Kate Winslet (Mildred Pierce, The Reader, Titanic) får i The
Dressmaker sällskap av Liam Hemsworth (The Hunger Games), Judy Davis
(Marie Antoinette) och Hugo Weaving (The Matrix, Sagan om ringen) i en
känslosvallande berättelse om kärlek, hat och makalösa klänningar. The
Dressmaker nominerades i inte mindre än 12 kategorier vid årets upplaga
av Australian Academy Awards.
JOCELYN MOORHOUSE. AUSTRALIEN 2015 118 MIN.
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.10.03 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: ÅK 9
FÖRTRYCK, MAKT OCH MOTSTÅND · RELATIONER · MOD OCH RÄDSLA · PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE
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MRF
FILMFESTIVAL
FÖR
MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
vecka 47
Sveriges mest angelägna filmfestival,
MRF – Filmfestival för mänskliga rättigheter, vänder sig till skolelever i alla
åldrar. Varje filmvisning efterföljs av
ett samtal. Med utgångspunkt i filmupplevelsen lyfter och diskuterar vi angelägna och aktuella frågor. Som
samtalsledare engagerar vi filmare,
journalister, forskare och samhällsdebattörer. Personer och organisationer
med spetskompetens inom film och
media och/eller mänskliga rättigheter.
Ingen filmupplevelse lämnas okommenterad.
Visningarna är kostnadsfria och tack
vare vår samarbetspartner SF har vi
nöjet att bjuda in skolelever i Göteborg
och Stockholm till salonger i världsklass på Filmstaden Bergakungen och
Filmstaden Söder. – Film och mänskliga rättigheter ska tas på allvar!
Programmet för Göteborg, Stockholm
och övriga landet släpps i sin helhet i
oktober. Då öppnar även bokningen,
som sker från hemsidan: www.mrfilmfestival.se
Det blir snabbt fullbokat så håll utkik
på hemsidan och missa inte våra utskick om festivalen. Bland årets filmer
och samtalsledare finns t ex Bortom
Lampedusa, Den unge Zlatan och
Snowden samt Duraid Al-Khamisi,
Bojan Djordjic och Ahang Bashi.
Bland samtalsledarna syns som vanligt
också MR-organisationer som Amnesty, RFSL, Rädda Barnen och Stadsmissionen. Vi ses vecka 47!
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Yarden
“Samtidigt som Sveriges en gång
blomstrande bilindustri kollapsade så
seglade Malmö upp som ett nav i den
globala bilimporten. Yarden – Sveriges
största bilhamn med 500 000 bilar per
år – utgör en fördold enklav av underbetalda daglönare från hela världen.
En sluten segmenterad frihetsfabrik,
observerad vid varje tidpunkt, där
minsta rörelse övervakas och där alla
incidenter registreras. En plats där arbetskraft, så lättköpt att ingen bryr sig
om den, slösas bort på att omparkera
fabriksnya bilar. En plats där den
svenska självbilden inte alltid lever upp
till våra förväntningar och där den moraliska kompassen ständigt sätts på
prov.”
Måns Månsson

Yarden
En författare inser att han hamnat djupt ner i
en skuldfälla. För att lösa sin situation tvingas
han ta det föga glamourösa jobbet som timanställd i Malmö hamn. Plötsligt känns åren
som författare som ett mellanspel. Han är tillbaka i ett liv som tär på både honom och, vad
kanske värre är, relationen till sonen.
Yarden är fritt baserad på Kristian Lundbergs
hyllade roman och Måns Månsson tar sig an
historien med en imponerande fingertoppskänsla.

MÅNS MÅNSSON. SVERIGE 2016. 80 MIN.
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2016.08.08 (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
SVERIGE · SAMHÄLLSKUNSKAP · ARBETSLIV · RELATIONER ·
PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · FILM PÅ BOK ·
SOCIOLOGI · SOCIALA FRÅGOR

Min faster i
Sarajevo
“Arbetet med filmen var för mig en
känslomässig rannsakan på flera olika
nivåer. Det var en resa tillbaka i tiden
till den plats där jag växte upp, till en
stad där jag blev kär för första gången,
där jag gick i skolan och mötte mina
barndomsvänner. Under kriget, 1992,
var jag tvungen att lämna Sarajevo
hals över huvud och flytta till Sverige.
Många av oss som har flytt ett krig

pratar inte gärna om det förflutna,
men vissa frågor dyker upp när man
får egna barn: vilken bild av sitt hemland vill man föra vidare till dem?”
Goran Kapetanović

Min faster i Sarajevo
Zlatan har inte varit i Bosnien sedan han flydde
kriget 1992. Zlatans dotter Anja vill veta mer om
sina bosniska rötter och vill åka med sin pappa
till Sarajevo. Zlatan försöker stoppa henne, men
befinner sig plötsligt i en taxi tillsammans med
Anja på väg från flygplatsen in mot Sarajevo.
Anja vet inget om Zlatans tidigare liv. Hur ska
han kunna berätta för henne? Vill han minnas?
Vad kommer hon att förstå?

GORAN KAPETANOVIC. SVERIGE 2016. 59 MIN.
TAL: SVENSKA, BOSNISKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA (TILLGÄNGLIG ÄVEN FÖR VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET
RELATIONER · KRIG, KONFLIKT OCH TRAUMA · MOD & RÄDSLA ·
PSYKOLOGI OCH MÄNNISKANS PSYKE · VÅRD & OMSORG · ETIK &
MORAL · EXISTENTIELLA FRÅGOR

Föregående termins mest efterfrågade titlar
Spelfilm

Skolbio

Dokumentärfilm

1. Min lilla syster
2. Nykomlingen
3. Rainbow
4. Flocken
5. Havets sång
6. Tänk om
7. Tjuvheder
8. Efterskalv
9. Fantompojken
10. Pride

1. Min lilla syster
2. T.S Spivets fantastiska resa
3. Giraffada
4. Jag är inte beredd att dö än
5. Light Fly, Fly High
6. Pirret
7. Nykomlingen
8. Taikon
9. The Contest
10. Rainbow

1. Taikon
2. Förvaret
3. Den unge Zlatan
4. Never Give Up Son
5. Bikes VS Cars
6. Varje ansikte har ett namn
7. Är jag svensk?
8. Sport Kids
9. Jag är inte beredd att dö än
10. Welcome to Leith

FilmNytt vårterminen 2016 | 27

FilmCentrum
BOX 17099
104 62
STOCKHOLM

JÄTTEN
AV J O H AN NES NY HO LM

RELEASE HOS FILMCENTRUM VT 2017

