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” Magnetiskt från första ögonkastet,  
bländande från alla vinklar.”

Milla Jovovich.
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redaktion

I år händer det. en av världens mest intressanta 
regissörer kommer till Stockholms filmfestival 
i november! 

Den mexikanska Alejandro González 
Iñárritu som har slagit en hel värld med 
häpnad och beundras för filmer som 
»Amores Perros«, »21 gram«, »Babel« 
och »Biutiful« erhåller i år Stockholm 
XXII Visionary Award. 
 Välkommen till ett Face2Face där du 
får kliva in i hans filmuniversum,  och 
veta mer om vad som driver honom 
göra dessa visionära filmer.
 En annan stjärna på vår filmhimmel 
som vi har sett fram emot att välkomna 
är den franska skådespelerskan Isabelle 
Huppert, som i år erhåller Stockholm 
XXII Lifetime Achievement Award. 
Senast slog hon knock out på oss i 
Claire Denis »White Material«. En 
skådespelare det slår gnistor om, 
fullständigt oförutsägbar men alltid lika 
genialisk. Med sig har hon sin senaste 
film, »My Worst Nightmare«, där vi får 
njuta av hennes komiska sida.
 Mycket kärlek blir det i år, faktiskt 
över hela festivalen. Vi är alla kärlekens 
hundar, och kärlek är både svek och 
smärta, men också alldeles underbar 
och lockande att skildra på film. Leta 
efter hjärtan här i tidningen och du 
finner kärlek i alla dess former. 

Många fler drömmar har slagit in i 
år, som att Viggo Mortensen kommer 
hit, att regissören With Stillman inte 
bara kommer med sin nya film utan 
också axlar ordförandeklubban i 
juryn. Och att festivalen dignar av 
regibegåvningar som besöker oss, som 
Andrea Arnold, Luc Besson och de nya 
stjärnskotten Maïwenn med filmen 
»Poliss« och Maryam Keshavarz med 
sensationella »Förbjuden kärlek«. 
En annan dröm är att vi lyckades 
realisera ett långfilmstipendium på 
fem miljoner kronor för kvinnliga 
regissörer. Den nya filmen får du se 
nästa år på festivalen. 
 Kan det vara i norden som de mest 
nyskapande filmskaparna finns?
Se Nicolas Winding Refns »Drive« 
med suveräne Ryan Gosling i huvudrol-
len, Ruben Östlunds »Play«, Joakim 
Triers »Oslo 31 augusti«. Missa inte 
heller Lisa Ohlins episka »Simon och 
ekarna« och Tomas Alfredssons skönt 
bruna 70-tal i den lysande »Tinker, Tai-
lor, Soldier, Spy« som inviger festivalen.
 Stockholms filmfestival startades 
i ett kärleksrus till filmen och en vision 
om att kulturförbättra Stockholm. 
Det har tagit några år, och nu vid 22 år 
fyllda är vi lite mindre blyga och vågar 
säga som det är med en liten film  som 
du kan tagga här bredvid. 

 Tack för ett fantastisk gott samarbete 
Telia, Nikon och vår partner Jameson, 
alla sponsorer, samarbetspartners, 
Stockholms Stad, Stockholms Läns 
Landsting, Svenska Filminstitutet, 
volontärer, medarbetare och alla andra 
som gör Stockholms filmfestival till en 
dynamisk mötesplats för film. 
 Välkomna till årets filmfest!
 
GIT SCHeYNIUS 
festivalchef

4  reD CArPeT 
 vi rullar ut röda mattan och bjuder till galapremiär   
 av festivalens största filmer.

44 SToCKHoLm XXI ComPeTITIoN 
 tjugo nyskapande regissörer tävlar om den 7.3  
 kilo tunga bronshästen.

50  oPeN ZoNe 
 filmer av etablerade och prisade regissörer som 
 tävlar om den internationella kritikerjuryns pris.

54  AmerICAN INDePeNDeNTS 
 amerikanska uppstickare och oberoende   
 rebeller bortom hollywood.

56  ASIAN ImAGeS 
 höjdpunkterna från jordens största världsdel.

58  LATIN vISIoNS 
 starkaste filmerna från latinamerika och spanien.

61  SPoTLIGHT: Love STorIeS 
 mer än rosa moln och lyckliga slut. 

62  TWILIGHT ZoNe 
 skräck, genre och camp i respektlös blandning.

64 DoCUmANIA 
 personliga, kontroversiella och underhållande   
 dokumentärer från världens alla hörn.

67  FeSTIvALGUIDeN 
 allt du behöver veta om festivalen.

68  vISNINGSCHemA 
 alla filmer dag för dag.

71  FILmreGISTer

FILmProGrAmmeTkärlek i stan

foto: knut koivisto

5  INvIGNINGSFILm:
 »tinker, taylor, soldier, spy«
  13  NICoLAS WINDING reFN:
 »drive«

18  FreUD vS JUNG:
 »a dangerous method«

21  LIFeTIme ACHIevemeNT AWArD: 
 isabelle huppert

23  vISIoNArY AWArD: 
 alejandro gonzález iñárritu

25 TrUe CrIme:
 »guilty of romance«

33  SPoTLIGHT: 
 love stories

37  mÄSTerFoToGrAFeN: 
 christopher doyle
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red carpet visningar
ingen festival utan galavisningar. kom och gå uppför röda mattan med oss när vi premiärvisar festivalens 

största filmer på vår paradbiograf skandia. vi bjuder på dryck, snacks och mingel innan det är dags att ta plats 
i salongen och avnjuta filmen. minglet börjar 30 minuter före utsatt tid. efter flera visningar följer face2face 

med regissör eller skådespelare, det pågår cirka 15 minuter efter filmens slut.

välkommen!

TINKer, TAILor, SoLDIer, SPY 
9 november kl. 18.00 skandia

Läs mer på sid 5

PLAY  
9 november kl. 21.00 skandia

face2face med ruben östlund efter filmen. Läs mer på sid 11

THe FUTUre    
10 november kl. 21.00 skandia

Läs mer på sid 10

Le HAvre  
10 november kl. 18.00 skandia

face2face med jean-pierre darroussin efter filmen. Läs mer på sid 25

THe LADY  
11 november kl. 18.00 skandia

face2face med luc besson efter filmen. Läs mer på sid 35

DrIve  
11 november kl. 21.00 skandia

Läs mer på sid 13

eN GÅNG I PHUKeT   
13 november kl. 18.00 skandia

Läs mer på sid 15

KATINKAS KALAS  
12 november kl. 18.30 skandia

face2face med levan akin efter filmen. Läs mer på sid 29

A DANGeroUS meTHoD   
14 november kl. 18.00 skandia

face2face med viggo mortensen efter filmen. Läs mer på sid 18–19

NÅGoN ANNANSTANS I SverIGe  
14 november kl. 21.00 skandia

face2face med regissören m. fl. efter filmen. Läs mer på sid 25

WUTHerING HeIGHTS    
16 november kl. 18.00 skandia

face2face med andrea arnold efter filmen. Läs mer på sid 31

SHAme 
15 november kl. 18.00 skandia

Läs mer på sid 19

SImoN oCH eKArNA   
16 november kl. 21.00 skandia

face2face med lisa ohlin efter filmen. Läs mer på sid 35

mArTHA mArCY mAY mArLeNe   
17 november kl. 18.00 skandia

face2face med sean durkin efter filmen. Läs mer på sid 35

THe SKIN I LIve IN   
19 november kl. 18.00 skandia

Läs mer på sid 10

mY WorST NIGHTmAre + SToCKHoLm LIFeTIme 
ACHIevemeNT AWArD: ISAbeLLe HUPPerT 

18 november kl. 18.00 skandia

face2face med isabelle huppert före filmen. Läs mer på sid 21
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Någon har placerat en sovjetisk mullvad 
i den brittiska underrättelsetjänsten. en 
luggsliten agent i för stora glasögon träder 
fram genom cigarettröken för att gräva fram 
den. Tomas Alfredsons spionhistoria »Tinker, 
Tailor, Soldier, Spy« går i brunt, grått och 
blodrött — och piskar upp en tryckande 
stämning till sista bildrutan.

Hur spårar man en räv, utan att själv 
springa vid dess sida? Vem kan spionera 
på en spion? Det är tidigt sjuttiotal 
och John le Carré bankar sitt huvud 
hårt i väggen medan han skriver på sin 
kalla kriget-roman »Tinker, Tailor, 
Soldier, Spy«. Så skjuter han en dag 
skrivmaskinen åt sidan, reser sig från 
stolen, går ut i trädgården och bränner 
hela sitt manuskript. Sen börjar han om.

Tät spionhistoria
När Tomas Alfredson, efter succén 
med »Låt den rätte komma in«, tog sig 
an att filma den omfattande spionro-
manen gjorde han det inte enkelt för 
sig. Särskilt med tanke på att det redan 
1979 gjordes en idag klassisk BBC-serie 
i sju delar av boken som av många anses 
vara den definitiva tolkningen. Med 
sin film ger sig Alfredson in i samma 
dubbla vågspel som Julian Jarrold nyligen 
gjorde med sin långfilmsversion av »En 
förlorad värld«; en jämförelse med 
dess förlagor, en lika dunderklassisk 
bok som tv-serie, är oundviklig.
»Tinker, Tailor, Soldier, Spy« är en tät 
spionhistoria berättad i dovt gråbruna 
toner. Intrigen, vävd av misstänksamhet 
och cynism, hänger hotfullt över berät-
telsen som ett svart moln. Alfredson 
blåser ytterligare liv i den märkliga 
stämningen genom att filma från ovän-
tade vinklar, ett listigt visualiserande 
av karaktärernas försök att krångla sig 
fram i den snåriga historien. 
 Filmens mittpunkt är George Smiley 
(Gary Oldman), en agent på brittiska 
MI6. Smiley är dock knappast någon 
James Bond. Den enda Vodka Martini 
han serverats i livet verkar någon ha 

knyckt ur hans hand och slängt i 
ansiktet på honom. Det är en sorgsen, 
åldrad man, oglamorös på alla sätt 
och vis. Hans fru är nedlåtande och 
notoriskt otrogen med andra män. 
Men Smiley har något sympatiskt över 
sig. Något ihärdigt, som i slutändan 
framträder som allt mer briljant. Efter 
att en MI6-agent brutalt mördas i ett 
bakhåll sätts Smiley på det kniviga 
fallet att reda ut vem som är spionen 
i deras organisation — att gräva fram 
den sovjetiska mullvaden. Det är när 
denna historia nystas upp som Smiley 
får sin storstilade revansch.

Stjärnspäckad ensemble
Förutom en Gary Oldman i toppform, 
ser vi bland andra Colin Firth, Tom 
Hardy, John Hurt och svenske David 
Dencik i ledande roller. Benedict 
Cumberbatch, känd från hajpade brit-
tiska tv-serien »Sherlock«, syns som 
Smileys assistens. Den stjärnspäckade 
rollbesättningen ger oss historien till 
lika stor del genom smart dialog som 

genom misstänksamma ögon över 
tekoppar och en hand som långsamt 
fimpar en cigarett som för att säga: ”Jag 
vet nog vad du tänker … din jävel!”
 Med »Tinker, Tailor, Soldier, Spy« 
tar sig Tomas Alfredson an ett tungt 
brittiskt kulturarv. Men det dubbla 
vågspelet har också belönats dubbelt; 
recensenter har gått i spagat, och 
inte minst le Carré själv har lovordat Al-
fredsons mod att skapa något eget av 
boken. Och det är kanske just det som 
gör att han lyckas. Alfredson visar att 
det inte behöver vara så knepigt, det 
här med att spåra räven. Man behöver 
inte försöka springa med den, eller ens 
jaga den. Genom att stilla betrakta den, 
tålmodigt, dröjande, som George Smiley 
i sin illasittande rock, så kommer 
räven till slut fram ur sitt gryt.
erIK breDHe

festa med oss!

INvIGNINGSFILm: »TINKer, TAILor, SoLDIer, SPY«

älskade, hatade, spion

efter 
invigningsfilmen kommer 

invigningsfesten. för 40 år sedan 
förändrade »a clockwork orange« 

filmvärlden, och i samband med att vi 
visar  en dokumentär om den, passar vi på 
att ha fest på temat! ta en mjölkdrink och 

kickstarta festivalen med oss!

INvIGNINGSFeST meD A CLoCKWorK orANGe-TemA 
HUSeT UNDer broN onsdag 9 November kl 20–03

SPeLAr GÖr natten, aleX boman, 
lina thomsgård med vänner, nadja chatti, 

william hamilton och leo forsell

Tinker, Tailor, Soldier, Spy
open zone sid. 50–52

eTT SNACK meD 
omSLAGSPoJKeN

Från hårdnackad ungdomsbrottsling till 
förförisk hustler. men mellan tagningarna 
är han George Pisteranu — den rumänska 
filmens nya affischnamn. Det 22-åriga 
stjärnskottet slog igenom förra året med 
»vill jag vissla så visslar jag«, för vilken 
han belönades med Stockholms filmfestivals 
pris för bästa skådespelare.

Vad betydde det för dig att få Alumi-
niumhästen?
— Det var ett av de första jag fick som 
skådespelare. Ett betydande pris från 
en betydande festival.
Din första skådespelarinsats möttes 
av världens applåder. Hur kändes det 
att ställa sig framför kameran igen?
— Njutningen av att skapa något fram-
för kameran är något jag känner varje 
dag. Hyllandet var fantastiskt, men 
inför »Loverboy« var jag tvungen att 
börja om från början och bli en del av 
en helt annan berättelse. Skådespel är 
så, man måste börja från scratch med 
varje roll som man får.
Är det ett medvetet val från din sida 
att föra samhällsproblematik till 
vita duken? 
— Under förberedelserna inför en roll 
försöker jag att bli karaktären, förstå 
hans filosofi och varje liten detalj om 
honom. Det är anledningen till att jag 
inte meriterar den del av samhället som 
han representerar. Mina karaktärer 
är självständiga, unika människor. Jag 
representerar inte en generell idé om 
ett samhällsproblem utan människan 
bakom.
Hollywood framstår ofta som det 
stora målet för unga skådespelare. 
Gäller det även för dig, eller trivs du 
bättre på den nationella filmscenen?
— Hollywood är en oerhörd filmindustri, 
men för tillfället föredrar jag att 
utveckla mina färdigheter och växa som 
skådespelare i den europeiska skolan. 
Nästa år åker jag till England för att ta 
min masterexamen. Vi får se vad som 
händer efter det.
JoHANNA DUNGer

Loverboy
open zone sid. 50–51

träffa årets loverboy!
mISSA INTe FACe2FACe 

meD GeorGe PISTerANU
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I AM 1 CLICK AHEAD

nikon.se nikon.se

I AM CHANGING EVERYTHING
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20:40 
Början av Scream 4

Efter 
Vädret

23:05 
Slutet av filmen

Efter
Mystiska gorillor

Sen
Vädret

Och sen
Mystiska gorillor

Vill du också ha tv 
du bestämmer över? 
Med tv från Telia kan du titta på vad du vill, 
när du vill.



FrÅGA broNSHÄSTeN
— DIN SNAbbGUIDe TILL FeSTIvALeN

vAD Är ÅrSKorTeT?

— Det är ett kort som bevisar ditt 
medlemskap i festivalen, vilket är en 
förutsättning för att gå på filmer. Utö-
ver årskortet så köper du fristående 
biljetter till varje film. Som medlem 
kan du också gå gratis på våra med-
lemsvisningar under resten av året, 
samt få många andra erbjudanden och 
förmåner.

JAG Är bArA I SToCKHoLm eN DAG oCH HINNer eNDAST 

Se eN FILm. beHÖver JAG ÄNDÅ KÖPA bÅDe ÅrSKorT 

oCH bILJeTT?

— Du kan köpa en Prova på-biljett, de 
gäller för en film, kostar 120 kr och då 
ingår ett tillfälligt medlemskap.

ComPeTITIoN, oPeN ZoNe… vAD Är DeT eGeNTLIGeN? 
— För att du enklare ska hitta i 
programmet har vi delat in filmerna 
i olika sektioner. ComPeTITIoN är de 
filmer som är med och tävlar om mig, 
Bronshästen, för bästa film. För att 
får vara med och tävla får regissören 
högst ha gjort tre filmer. I oPeN ZoNe har 
vi samlat de största filmerna från mer 
etablerade filmskapare. AmerICAN INDe-

PeNDeNTS är sektionen för amerikansk 
independentfilm, alltså sådan film som 
inte kommer från Hollywood. I ASIAN 

ImAGeS finner du alla typer av filmer 
från hela Asien, och i L ATIN vISIoNS finns 
filmer från Latinamerika och Spanien. 
Filmerna i TWILIGHT ZoNe riktar sig till dig 
som gillar skräck och lite mer annor-
lunda grepp och DoCUmANIA är fylld av 
dokumentärer. SPoTLIGHT är sektionen 
som varierar tema varje år, där har vi 
tidigare sett bland annat extrempo-
litik, apokalypsfilmer och i år är det 
Love Stories.

vAD Är eTT FACe2FACe?

— Under festivalen har vi många 
besökande filmskapare som vill träffa 
sin publik. Efter vissa filmvisningar 
intervjuas regissören eller en skåde-
spelare på scenen i cirka 15 minuter, 
då också publiken har en chans att 
ställa frågor. Face2Face är utmärkta i 
filmprogrammet.

reD CArPeT- vISNINGAr, vAD Är DeT?

- Det är galavisningar med premiär 
av våra största filmer. Före visningen 
är det mingel i Skandias foajé där du 
bjuds på dryck och snacks, det finns 
minst en besökande filmskapare eller 
skådespelare som är med på ett Face-
2Face efteråt.
 Alla har möjlighet att köpa biljett 
till våra galavisningar.

STÄLL DIN eGeN Fr ÅGA TILL broNSHÄSTeN PÅ vÅr 

FACebooK-SIDA!
obs! vi reserverar oss för ändringar i programmet.

frottera dig med festivalpubliken! festival är också fest. hitta andra filmälskare i festivalbaren på 
berns veranda, tävla i filmquiz och gå på våra fester.

i programtidningen och katalogen kan du läsa om alla filmer, vilka filmskapare som kommer till 
festivalen och få hjälp att sortera bland filmerna.

det är enkelt! på vår hemsida köper du årskortet och köper dina biljetter. här kan du också få mer 
information om allt som händer under festivalen, läsa om filmerna och se trailers.

JAG vILL GÅ PÅ 
SToCKHoLmS FILmFeSTIvAL, meN HUr 

GÖr mAN…?

W W W. SToCK H o Lm FI Lm Fe STI vA L . S e …

JAG mÅ STe NoG TA  
LeDIGT Fr ÅN JobbeT 

NÄr IÑÁrrITU 
HAr SITT FACe2FACe…

du kan lägga dina biljetter direkt på kortet, eller komma till vårt festivalcenter i kulturhuset. här 
kan du köpa och hämta ut biljetter och årskort samt få personlig hjälp.

Är DeT INTe GeorGe PISTerANU, 
AFFISCHKILLeN, Som STÅr 

DÄr borTA?

DÅ Är »bUCK« DeN 
r ÄTTA FÖr DIG. 

JAG vILL Se FILm om 
 eN mAN Som KAN TALA  

meD HÄSTAr? 

HAr NI SeTT DeN DÄr 
FILmeN, »HYSTerIA«? 

är du en festivalrookie?

FeSTIvAL oN DemAND 

Under festivalperioden erbjuder Festival on Demand ett urval 
av årets program i Telias video on Demand-tjänst. Det innebär 
att festivalens filmer även når ut till alla filmälskare som annars 
inte skulle ha tillgång till dem! en jury bestående av tre personer 
väljer ut den bästa filmen baserat på såväl kvalitet som pub-
likpotential. 100 000 kr tillfaller därefter den distributör som 
distribuerar filmen i Sverige.

HÖJDPUNKTer FrÅN ÅreTS FeSTIvAL oN DemAND:

 i det franska dramat »e-Love« möter vi en kvinna i medelåldern som 
utforskar dejtingdjungeln på internet. 

  »buck« är en gripande dokumentär om mannen som inspirerade 
»mannen som kunde tala med hästar«.

  »Falling overnight« är berättelsen om en ung mans kärleksmöte nat
ten innan en hjärntumörsoperation.

  i dramakomedin »Terri« spelar john c. reilly en skyddsängel som tar 
en mobbad tonåring under sina vingar.

  i den vackra thrillern »on the Ice« väcker ett mord på tundran skuld- 
 känslor hos två tonårsvänner. 

om TeLIAS vIDeo oN DemAND

med tv från telia får du tillgång till sveriges största videobutik. du hyr med 
ett enkelt tryck på fjärrkontrollen film direkt från soffan. välj mellan 2500 
filmer från de största distributörerna. 
 läs mer på www.stockholmfilmfestival.se/telia

TerrI med john c. reilly, 
en av de filmer du kan 

se på festival on demand

20:40 
Början av Scream 4

Efter 
Vädret

23:05 
Slutet av filmen

Efter
Mystiska gorillor

Sen
Vädret

Och sen
Mystiska gorillor

Vill du också ha tv 
du bestämmer över? 
Med tv från Telia kan du titta på vad du vill, 
när du vill.
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mIr ANDA JULY
miranda july är konstnär, regissör och 
författare. hennes senaste bok »it 
chooses you« är en intervjubok med 
personer hon hittat i en annonstidning 
och kommer ut under hösten. 

The Skin I Live In
open zone sid. 50–52

The Future
stockholm XXii competition  sid. 44–46

AvSLUTNINGSFILm: »THe SKIN I LIve IN«

in på skinnet med banderas

När Antonio banderas och Pedro Almodóvar 
äntligen gör film tillsammans igen blir det 
en rysare om plastikkirurgi. Under festivalen 
i Cannes passade vi på att prata med honom om 
hur det kändes att arbeta tillsammans igen.

I »The Skin I Live In« återförenas Pedro 
Almodóvar och Antonio Banderas 
för första gången på mer än tjugo år. 
Senast det begav sig var det med »Bind 
mig, älska mig« från 1990.
— Vi hittade snabbt tillbaka till det 
vi hade tidigare, berättar Banderas 
under en av de sista dagarna på årets 
Cannesfestival. 
 Vi sitter i en stekande het lokal 

på taket till Hotel Marriott och talar 
om filmen som är Almodóvars första 
riktiga rysare. »The Skin I Live In« är 
en alltmer uppskruvad berättelse om 
en plastikkirurg besatt av att experi-
mentera med en artificiell hud som 
han har uppfunnit, och använder en 
vacker kvinna, han håller inlåst, som 
försöksdjur.
 — Pedro och jag talade om den här 
storyn för många år sedan, men så 
hörde jag ingenting och trodde att 
den hade försvunnit. Sen ringde han 
en dag och sa ”nu är det dags”. När 
jag först läste manuset trodde jag 
det var en rak berättelse, men så är 

det inte med Pedro. Han börjar ställa 
frågor, han kommer med svar, han 
vrider till historien.

mer Almodóvar än någonsin tidigare
Det var hos Almodóvar som Antonio 
Banderas fick sitt genombrott, efter
filmer som »Kvinnor på gränsen till 
nervsammanbrott« och »Bind mig, 
älska mig«. Sedan försvann han till sin 
Hollywoodkarriär och Almodóvar
fortsatte göra filmer i Spanien med 
andra skådespelare. Men det märks att
båda tycker det var mycket tillfreds-
ställande att få arbeta tillsammans igen.
— På många sätt är Pedro sig lik, han 

fortsätter att utmana. Han är mer 
Almodóvar nu än han någonsin varit 
tidigare.
 Den plastikkirurg som Banderas 
spelar har av många liknats vid doktor
Frankenstein, men Banderas håller 
inte riktigt med.
— Jag ville inte göra honom till ett 
monster. Det hade varit väldigt lätt 
att göra det, men Pedro förbjöd mig. 
Han är ju en sorts familjedoktor. Om 
vi hade gjort honom öppet galen, så 
hade vi förlorat publiken. Man måste 
tro på honom.

”De rika lever vidare, de fattiga dör”
Filmen inbjuder till diskussioner om 
plastikkirurgi, ett ständigt aktuellt 
ämne i det skönhetsfixerade Holly-
wood och Banderas tror vår strävan 
efter ungdom inte kommer att minska.
— Det är inte slut än, om tjugofem år 
kommer vi säkert att bli erbjudna 
möjligheten att leva längre, att kunna 
köpa sig tid. Vilket kommer att öka 
den sociala diskrimineringen. De rika 
lever vidare, de fattiga dör.
— Jag föddes inte rik. När jag var 31 år 
kunde jag inte betala min hyra. Sen for 
jag till Hollywood och började tjäna 
pengar. Samtidigt kan jag se tillbaka 
på hur lycklig jag var när jag var 25 år 
gammal och gjorde filmer med Pedro. 
Och inte ens hade en bil.  
GUNNAr reHLIN

efter succén med »me and You and everyone 
We Know« på Stockholms filmfestival 2005 
är mångkonstnären miranda July nu tillbaka 
med sin andra långfilm, »The Future«. vi 
ringer upp henne för att prata sex, katter 
och konstnärskap.

Miranda July är en av vår tids mest 
mediumöverskridande konstnärer. 
Hennes filmer, performancefram-
trädanden och webbkonst har visats 
på både Modern Museum of art och 
Guggenheims hemsidor. Utöver hen-
nes konstnärskarriär och filmskapande 
har hon skrivit en novellsamling och 
har ytterligare två 
böcker på väg. Hon 
är med andra ord lika 
kreativ som produk-
tiv, och få kan mäta 
sig med henne när 
det gäller orginalitet.
 När hon besökte 
Stockholms filmfestival 2005 med sin 
annorlunda och kärleksfyllda debut-
film tog hon hem publikpriset och nu 
kommer hon hit med uppföljaren »The 
Future«. Den handlar om ett ungt par 
som har kommit till en kritisk punkt i 
sitt förhållande. Skeendet kommenter-
as lite oväntat av en katt. 
— Jag hade börjat skriva de mänskliga 
karaktärerna och blev så småningom 
frustrerad över deras brist på ärlighet 

och självinsikt. Jag ville ha en karaktär 
som talade direkt till publiken som 
kunde säga exakt vad han kände.
Katten fungerar som speakerröst i 
filmen och är, lite ironiskt, den kara-
ktär som starkast uttrycker mänsklig 
längtan och smärta.
— Det var viktigt att han skulle ut-

trycka en längtan 
efter att bli räddad 
från sig själv. Jag 
började skriva 
karaktären innan 
jag bestämt att det 
skulle vara en katt. 
Sen såg jag en katt 

bli överkörd. Efter att jag begravt kat-
ten började manuskaraktären anta den 
döda kattens röst. 

Inte så “quirky”
Den här typen av annorlunda grepp, 
och förmågan att se vardagliga saker 
ur nya perspektiv, har fått både Miran-
das beundrare och kritiker att beskriva 
hennes filmer som ”quirky” — något 
som hon själv har svårt att förstå.

— Jag behandlar ofta ganska mörka 
ämnen. Folk är vana att se filmer där 
karaktärerna klär sig och beter sig 
ganska lika, då blir det som att allt som 
faller utanför den ramen automatiskt 
handlar om älvor. Jag vill att folk ska 
få tolka mina verk fritt, men jag tycker 
inte att otrohetsaffärer eller barns 
sexualitet är speciellt ”quirky”. 
Sex är alltid en viktig beståndsdel i 
Miranda Julys verk och i bland annat 
novellsamlingen »Ingen hör hemma 
här mer än du« har varje novell en 
egen framställning av sex. 
— Jag tror inte att det finns något 
”bästa sätt” att skildra sex på, men 

det är lätt att tro, eftersom sex oftast 
bara visas på två sätt på film — antingen 
som traumatisk våldtäkt eller himlas-
tormande kärleksakt.  Detta innebär 
enorma möjligheter att vara nyska-
pande. Det bästa sättet att skildra 
sex är att aldrig göra det likadant två 
gånger! Jag använder sex för att por-
trättera skam, fantasier och lust. Sex 
är inte bara till för vackra människor, 
eller ens bara för vuxna, slår hon fast. 
LYDIA FArr AN Lee

 ”DeT bÄSTA SÄTTeT ATT 
SKILDrA SeX Är ATT ALDrIG 

GÖrA DeT LIKADANT TvÅ 
GÅNGer!”

”pedro och jag 
talade om den här 
storyn för många 
år sedan, så ringde 
han en dag och sa: 
NU Är DeT DAGS!”

borTom KoNSTeNS ALLA reGLer
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bla, bla, bla. 

TreDJe GÅNGeN GILLT?

Den galna genitrion bruno romy, Dominque 
Abel och Fiona Gordon återvänder en 
tredje gång till Stockholms filmfestivals 
tävlingssektion,nu med den magiskre-
alistiska slapstickromansen »Den goda 
fen«.

Den trötta hotellreceptionisten Dom 
skymtar en ljusglimt i nattskiftet när 
fen Fiona gör entré i lobbyn. Hon 
erbjuder honom tre önskningar men 
försvinner spårlöst inför den sista och 
lämnar stackars Dom i sticket. Kär 
och galen tar han upp jakten på henne.
 Istället för klassiskt go get the 
girl-trams slängs en ny buljongtärning 
i grytan, utmynnandes i akrobatiska 
Buster Keaton-konster och en trollbin-
dande estetik som expresskjutsar frusna 
svenskar till ett sagolikt Frankrike.

vAD STÅr DÅ HÖGST PÅ 
reGISSÖrerNAS eGeN 
ÖNSKeLISTA? 
vI FrÅGADe FIoNA GorDoN oCH DomINIqUe AbeL.

Den goda fen
stockholm XXii competition sid. 44-46

rUbeN ÖSTLUND
utbildad vid högskolan för fotografi och 
film i göteborg. han har gjort sig ett 
namn på filmfestivaler världen över med 
sina skildringar av människor i grupp. 

Ligg med mig
stockholm XXii competition sid. 44–46

Norska »Ligg med mig« vann pris för 
bästa manus vid filmfestivalen i Tribeca 
tidigare i år och har redan hajpats världen 
över. Inte konstigt med tanke på att Jan-
nicke Systad Jacobsens ungdomsskildring 
är lika nyskapande som humoristisk. 

Hur många gånger har du inte sett en 
ungdomsfilm om tonåriga killar vars 
kåthet orsakar både dem och deras 
omgivning enorma problem. När ska 
de få ligga? Var ska de få ligga? Med 
vem? Hur? Pinsamma onaniscener där 
föräldrarna kommer på dem med kuken 
i äppelpajen. Lite less på det kanske?
 Har du någonsin, och då jag menar 
någonsin, sett en film om en kåt tjej? 
Alltså riktigt kåt? Som snattar porr-

För några år sedan utsattes ungdomar 
i centrala Göteborg för upprepade rån 
genomförda av fem svarta killar. Ur brotts-
fallen formades en bild som regissören 
ruben Östlund fann provokativ utan att 
riktigt veta varför, vilket ledde honom till 
att göra »Play».

— Brorsantricket är en rånmetod där 
offren anklagas för att ha bestulit en av 
rånarnas lillebrors mobiltelefon. För 
att lösa situationen vill de att offren 
skall följa med och visa upp mobilen 
för lillebrodern. När de kommer till 
en avsides gata så rånas de på sina vär-
desaker. Rånarna hade utfört den här 
typen av rån så många gånger att de ut-
vecklat en väldigt sofistikerad teknik. 
Till exempel så ingick ett rollspel där 
de agerade “bad cop” och “good cop”, 
berättar Ruben Östlund.
 I filmen utforskas maktmissbruk 
mot en fond av vår tids stereotyper 
och fördomar, men metoden sträcker 
sig längre bak i tiden än rånen i Göte-
borg.
 — När jag fick läsa artikeln i Göte-
borgsposten så var det första gången 
jag hörde talas om brorsantricket, men 
det existerar liknande rån i 1800-talslit-
teraturen. Det är en klassisk retorisk 
fälla, kan man säga.
Så varför göra film om det?
— De här rånarna hade en sak gemen-
samt: de var svarta. Bilden av fem svarta 
som rånar tre vita, jag upplevde den 
som kontroversiell och provokativ. 
Den skapade ett problem hos mig och 
jag tror att det var själva starten till att 
jag ville göra »Play«.

vill du ligga med mig då?

tidningar, dagdrömmer sig bort från 
butikskassejobbet och vaknar upp 
ridandes ett myntrör- öga mot öga med 
nästa kund. Inte? Då är det dags nu.
 Regissör och manusförfattaren 
Jannicke Systad Jacobsen kommer från 
dokumentärhållet och »Ligg med mig« 
är hennes debut när det gäller spelfilm. 
Det är en lika revolutionerande som 
rolig ungdomsskildring om Alma, 15-åri-
gen vars hormoner har gått så bananas 
att hon inte kan låta bli att tänka på sex, 
hela tiden. En helt vanlig tonåring alltså.  
Men där problemet förstärks av att 
hennes verklighet och dagdrömmerier 
blandas ihop så pass mycket att hon får 
svårt att skilja dem åt. Och när plötsligt 
hela skolan vänder henne ryggen, och 

mamman får telefonräkningen med de-
biteringar från ”Wet and wild-dreams”, 
är livet så hårt det kan bli. Hur ska hon 
orka gå upp ur sängen nu?
 Många har jämfört »Ligg med 
mig« med Lukas Moodysons »Fucking 
Åmål«. Troligtvis för att den handlar 
om unga tjejer i en lite by som inte trivs 
med sin tillvaro. Men det säger mer om 
filmklimatet i stort än vad det gör om de 
två filmerna tillsammans. Hoppas det 
inte dröjer ytterligare tio år innan vi ser 
nästa kåta tonårstjej på film.
eLSA berGmArK

eN reTorISK FÄLLA 

Östlund sökte upp rättegångshand-
lingar och började intervjua offer och 
förövare.
— Jag fick reda på att rånarna väldigt 
medvetet använde sig av den stigmati-
serade bild som den svarta mannen bär 
med sig i vårt samhälle. Detta trots att 
de bara vara runt 12-14 år gamla.
Du använder ofta långa tagningar 
i helbilder och man slås av skåde-
spelarnas förmåga att minnas alla 
repliker. Var det mycket improvisa-
tion inblandat?
— Jag provar alltid scenerna genom att 
improvisera. Skådespelarna blottar då 
ofta brister i min föreställning om hur 
sceneriet skall vara. Det använder jag 
för att skriva om. När vi sedan är på in-
spelning så förhåller vi oss från början 
ganska fritt för att successivt slipa ned. 
Slutligen följer scenen ett väldigt exakt 
mönster.
När man gör film på så laddade 
teman som »Play«, har man en skyl-
dighet att klargöra sina intentioner 

för människorna runtomkring?
— Nej, egentligen tycker jag inte det. 
Det jag tycker att jag har en skyldig-
het att göra är att gestalta de här 
händelserna på ett så nyanserat sätt 
som möjligt, men jag är ju en sån som 
jättegärna pratar om mina intentio-
ner och vad jag tänkt. Filmandet är 
ett sätt att undersöka och ta reda på 
mer om det här ämnet, utveckla mina 
egna formuleringar. Så därför är det 
jätteviktigt för mig att hela tiden ha en 
dialog om innehållet.
SebASTIAN LINDvALL

Play
stockholm XXii competition sid. 44–46

brUNo romY, DomINqUe AbeL, FIoNA GorDoN
den smått absurdistiska clowntrion romy-abel-gordon har 
i tre långfilmer visat att den typ av komedi som passar bäst 
på film är den fysiska.

”Det finns uppenbara önskemål: Fred, 
lycka, respekt, mänskliga rättigheter, 
kärlek, pengar, kunskap, sex, skönhet, 
det eviga livet... Men en total och be-
stående lycka kommen från ingenstans 
— skulle den uppskattas?”

HÄr Är NÅGrA SmÅ TrIvIALA ÖNSKemÅL:
1  att vår granne slutar slänga rått kött från tredje 

våningen. även om det behagar katterna i 
kvarteret exploderar det nere på trottoaren och 
det är äckligt. men chansen är liten att denna 
blygsamma önskan kommer att förverkligas. 
vid 80 år är grannen en verklig rebell.

2  att man serverar mat värd namnet. på tåg, på 
flygplatserna, motorvägarnas rastplatser och 
vid biograferna.

3  att man i tv visar 150 gånger fler auteur-filmer 
på originalspråk med textning.
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Nya MINI Coupé. Another Day. Another Adventure.
En go-cart på raketbränsle, byggd för äventyren som folk bara skriver hem om. Är du på? Boka provkörning hos närmaste MINI-återförsäljare. 
Eller köp den direkt på www.mini.se/webshop

MINI Fri Service i 3 år / 6.000 mil. Nya MINI Coupé. Från 192.500 kr eller 1.700 kr/mån. Effekt 122-211 hk. Bränsleförbrukning vid blandad körning enl EU-norm från 0,43 l/100 km. Koldioxidvärde från 114 g/km. Miljöklass EU5. Månadskostnad för billån baseras på 6,45% 
ränta (ränteläge september 2011), 30% kontantinsats, 50% restskuld efter 36 mån. Uppläggningsavgift och administrationsavgift tillkommer. Effektiv ränta 7,44%. Finansiering via MINI Financial Services.
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vI vILL ALLA mÅ DÅLIGT!
När »Code blue« visades i Cannes varnade 
man för att filmen innehåller scener som 
kan såra folks känslor. men är det inte precis 
vad vi festivalbesökare är ute efter? Den 
där gråmulna feelbad-fixen? vi tipsar om 
filmerna som får Werther att verka lycklig.

Nicolas Winding refn
kultförklarad dansk som aldrig 
varit rädd för att chockera med sina 
våldsamma verk. refn växte upp i 
new york, startade som 24-åring sin 
regissörskarriär med »pusher« och 
skapar nu film världen över.

refn tar fram det bästa ur ryan

Nicolas Winding refn har skapat en av den 
här höstens största snackisar. Troligtvis DeN 
största. Har du inte hört talas om »Drive« 
än, och hur ryan Gosling gör sin bästa roll-
prestation någonsin och att Winding refn 
prisades som bästa regissör vid festivalen 
i Cannes, är det dags att du gör det nu. 

Nicolas Winding Refn tog flyget från 
Danmark och »Pusher«-trilogin, mel-
lanlandade i England med »Bronson«, 
plockade upp Ryan Gosling i USA 
med »Drive« och de är nu på väg mot 
Thailand för en ny film tillsammans. 
Någonstans där emellan hann han med 
att svara på frågor från festivalkontoret.
 »Drive« handlar om en stuntman och 
flyktbilsförare i Los Angels som råkar i 
trubbel efter att ha blivit kär i fel tjej som 
är gift med fel man och tar fel risker. Fil-
men har hyllats för att vara hyperstilistik 
och för balansen mellan våld och stillhet.
Vad inspirerade dig?
— Bröderna Grimms sagor och deras 
struktur. Jag tänkte att det kunde vara 
spännande att göra en saga i Los Angeles. 
Så är jag mycket av en fetisch-filmskapare 
som gör de filmer jag själv vill se.
Jag tycker det här är Ryan Goslings 
bästa prestation någonsin, men han är 
inte den första skådespelare du tänker 
på när det gäller action och gangsters?
— Han frågade om jag ville göra en film 
med honom, och han ville göra »Drive«.
Vad gjorde du för att få fram den här 
tystlåtne och kontrollerade filmkarak-
tären ur honom?
— Jag sa till honom att hålla allt inom sig 
och inte prata. 
De flesta av scenerna i »Drive« 
utspelar sig, såklart, kring eller i bi-
lar. Vad är din egen relation till bilar 
och att köra?
— Ingen alls. Jag har inget körkort. Jag 
har inget intresse av bilar.

Vill du kunna köra?
— Nej. Nej, nej.
Mycket av buzzet kring filmen har 
gällt det rosa, tjejiga typsnittet i 
titelsekvensen, och musiken som är 
som hämtad från 80-talet. 
— Min tanke med typsnittet var att ge 
filmen en konstig känsla av att vara 
romantisk. Och musiken, jag har alltid 
älskat euro-musik, och tänkte det kunde 
vara intressant att göra en film som 
utspelar sig i USA men där musiken 
är europeisk technopop. Det blir en 
feminin och maskulin mix.

Vid ett tillfälle tar Ryan Goslings 
karaktär på sig en stor mask innan 
han dödar en av sina ”fiender”, men 
inte när han gör det med någon an-
nan. Varför just då?
— För att han förvandlar sig själv till en 
superhjälte.
Är det vad filmen handlar om? Att 
han går från att vara en blyg tystlåten 
kille till att bli en superhjälte?
— Ja.
Du pratade om maskulinitet tidigare, 
är det någonting som finns invävt i 
maskuliniteten och att vara man – 
tanken och drömmen om att bli en 
superhjälte?
— Nej, det här är bara en fantasihistoria.
LISA everTSSoN NorrevIK

Drive
open zone sid. 50–52

urszula antoniak återvänder efter »nothing personal« med en 
becksvart berättelse om en sjuksköterska som på eget bevåg 
avgör vilka patienter som trivs bättre i graven än på britsen. 
ångest och förnedring som får michael hanekes glas att verka 
hälften fullt.

Code blue
stockholm XXii competition sid. 44–46

SJUKHUSbLUeS

regissören joseph israel laban använder skräckfilmsestetik 
för att väva samman en chockerande in-your-face-färd till 
filipinernas dunkla knarkträsk. vi får inblick i drogsmug-
glarnas vardag som präglas av överdoseringar, våldtäkter och 
amatörkirurgiska ingrepp.

Cuchera
stockholm XXii competition sid. 44–46

eN ANNAN ArbeTSPLATS

i jean-baptiste léonettis futuristiska dystopi »carré blanc« 
förs vi till en orwelliansk framtid där underklassen görs till 
slarvsylta—bokstavligt talat. föreställ er några droppar »dog-
tooth« blandat med »1984« så har ni rätt vätska i kanylen.

Carré blanc
stockholm XXii competition sid. 44–46

CHILI CoN KAFKA

socialarbetaren marina bor ihop med sin romantiska pojkvän 
och trivs ännu bättre med sin älskare, men solskenshisto-
rian traskar över i skymningslandet när hon våldtas av tre 
poliser. under natthimlen påbörjar marina jakten efter en 
av poliserna.

GooD CoP, bAD CoP?

Twilight Portrait
stockholm XXii competition sid. 44–46
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facebook.com/TNT7

Måndagar
på TNT7

Portlandia
måndagar 21.00

Put a bird on it!   
En annorlunda komedi-
serie från teamet bakom 
Saturday Night Live



Är DeT eNS eN SPorT!?
oavsett om det gäller rocky i boxning-
sringen eller nördar i hockeyrinken rör 
det sig alltid om underdogs, framförallt 
publikens kärlek för karaktärer som slår 
underifrån. I sportfilmer ställs ofta olika 
sorters utanförskap inom ramarna för det 
populära, konventionella och accepterade. 
men vad händer när även sporten i sig rör 
sig utanför marginalerna? När även sporten 
som utövas slår underifrån? Stockholms 
Filmfestival bjuder i år på ett gäng mindre 
prestigefulla sporter.

i sundance-nominerade »all she can« möter vi luz i en liten 
sydstatshåla där hon kämpar för att lyckas inom den föga 
uppmärksammade kvinnliga tyngdlyftningen. en eventuell 
vinst skulle ge luz det stipendium hon behöver för att ha råd 
att betala universitetsutbildningen som hon blivit antagen till.

All She Can
american independents sid. 54–55

ATT bÄrA FrAmTIDeN PÅ SINA AXLAr

i »jump ashin!« återvänder regissören yu-hsien lin till sitt 
favoritämne: manlig gymnastik. han följer upp sin hyllade 
dokumentär om brorsans gymnastiklag med en spelfilm om 
sagda brors drömmar om elitgymnastiken. vägen tar dock en 
avsevärd omväg när gymnastikkunskaperna används för att 
vinna gängslagsmål.

Jump Ashin!
asian images  sid. 56–57

PLINT ’em UP

drakflygning är en så förbisedd sport att den knappt kallas 
sport. det bryr man sig dock inte om under indiens största 
drakfestival, där över en miljon drakflygare samlas varje år. 
i prashant bhargavas »patang« tar en affärsman med sin 
dotter till festivalen och möter åter den familj han inte sett 
på åratal.

SPorTeN Som SPrUTAr eLD?

Patang
asian images sid. 56–57

en gång i Phuket
spotlight sid. 61

De största problemen för amerikanska 
indieungdomar har länge varit den oly-
ckliga kärleken, eller risken att den som 
får dig lycklig gillar fel musik. men nu har 
större problem än så nått indieland, visar 
bland andra »restless«, »50/50« och 
»Falling overnight«.

Någon gång var ju verkligheten tvungen 
att komma ikapp — precis som den gjort 
med det amerikanska samhället i stort - 
den amerikanska indiefilmen. Pojkmän-
nen i ironiska t-shirts och flickkvin-
norna i näpna sextiotalsklänningarna 
kunde inte bara hålla på och tråna efter 
varandra till tonerna av Iron & Wine 
obekymrat och ostraffat för evigt. Eller, 
i fallet med de grabbiga pojkmännen, 
utveckla bromantiska vänskaper kring 
att röka jazztobak, gilla kanadensisk 
power metal och dricka öl.
 Något var, i dessa tider, nästan 
tvunget att hända. Under hösten kom-
mer också något att hända. Parallellt 
med att allt fler amerikanska filmer och 
tv-serier använder recessionens och 

»en gång i Phuket« sätter fingret på det där 
som minst halva Sveriges befolkning fun-
derar över med jämna mellanrum. om man 
inte skulle dra till Thailand och förverkliga 
sig själv.  Peter magnusson har visat sig vara 
en fantastisk observatör av tidens anda, som 
siktar in sig på att göra smarta romcoms i 
»Notting Hill«-anda mot en vacker Stock-
holmsfond. 

För Peter Magnusson har tv alltid har 
varit en väg till att få göra film och 
efter publiksuccén »Sommaren med 
Göran« är han nu tillbaka med upp-
följaren som gör det 
alla uppföljare måste 
göra. Slår ettan. 
Har du alltid känt 
att det är humor du 
vill göra?
—Ja, eller nja, det är 
ju det jag har jobbat 
med hela tiden. Lite 
skulle jag vilja säga att det blev så, det 
var ju inte planen från början. Jag vis-
ste bara att jag ville göra film som jag 
själv tyckte var rolig, men framöver 
kommer jag säkert vilja göra andra 
genrer också.
Många säger ju att just humor är 
svårast.
—Samtidigt är ju det den minst fina 

depressionens miljöer börjar mörkret 
och sorgen också sippra in i de mer per-
sonligt hållna berättelserna. Allt är inte 
så jävla lätt längre helt enkelt. Och det 
finns trots allt ännu värre saker än att 
den där tjejen som precis som du älskar 
The Smiths och Midlake inte vill hångla 
med dig.

Den värsta baksmällan
Gus Van Sants »Restless«, Jonathan 
Levine och Will Reisers »50/50« och 
Conrad Jacksons »Falling overnight« 
bär många av den amerikanska indie-
filmens typiska yttre markörer, men 
förenas också av en tyngd som inte, säg, 
»500 Days of Summer« eller »I Love 
You, Man« hade. Humorn och roman-
tiken går inte nödvändigtvis förlorade 
i filmerna, men de har tveklöst en 
svartare kant. 
 Tydligast blir den här humörsväng-
ningen i den amerikanska slackerfilmen 
kanske i »50/50«. Med utgångspunkt 
i manusförfattaren Will Reisers egen 
historia som cancerpatient vaknar 

bromancekomedins portalfigur (och en 
av Reisers bästa vänner i verkliga livet) 
Seth Rogen upp med genrens slutgiltiga 
baksmälla — vad händer med en vänskap 
när en av vännerna får cancer? Hur han-
terar man ett cancerbesked utan att bli 
ömkande? Hur hanterar man sin egen 
sorg i relation till den drabbades? Hur är 
man en god vän när ens relation till stor 
del består av att ragga i barer och kolla 
»Shark Week« på Discovery Channel? 
Det är liksom en annan typ av baksmälla 
än att vakna i ett hotellrum i Las Vegas 
med en tiger inlåst på toaletten och 
ingen aning om vad man gjort kvällen 
innan.
mATTIAS DAHLSTrÖm

HUGH GrANT meD SveNSK brYTNING 

INGeN bAKSmÄLLA vÄrre ÄN DÖDeN 

genren… speciellt i det här landet. 
Ändå är humor där det är tydligast om 
det inte funkar, humor och skräck, 
skulle jag vilja säga. Skrattar man inte, 
då är det ett misslyckande. Blir man 
inte rädd så är det ingen bra skräck-
film. Medan med klassiskt drama, då 
är det inte lika tydligt..
Där kan man fortsätta även om 
man är dålig?
—Ja, lite faktiskt. Gör du ett antal 
komedier och ingen garvar, då blir 
det fullständigt omöjligt. Ett drama 
kan funka även om det inte är jät-

tebra, det kan 
innehålla andra de-
lar så man tycker 
det är fint ändå. 
Sen tycker jag 
det är roligt med 
filmer som inte är 
så genreindelade. 
Där du kan känna 

fler känslor än en.
Båda dina filmer handlar om en 
man som slits mellan två kvinnor, 
hur kommer det sig?
—Åh, fan. Jag vet inte! Det blir så när 
man skriver, det är en kul konflikt. 
Du kanske tänker att jag ständigt slits 
mellan två tjejer, och så är det faktiskt 
inte riktigt. Jag tror det handlar om 

att slitas mellan två val, vilket jag gör 
hela tiden. 
Du sätter alltid dig själv i huvudrol-
len också, varför?
—Varför sjunger Håkan Hellström 
sina egna låtar? Det är väl ganska 
naturligt när man är skådespelare som 
jag, och skriver manus. Det känns 
nära till hands när jag gör det jag gör.
LISA everTSSoN NorrevIK

”vArFÖr SJUNGer HÅKAN 
HeLLSTrÖm SINA eGNA 

LÅTAr? DeT KÄNNS NÄrA 
TILL HANDS FÖr mIG ATT 
SPeLA HUvUDroLLeN.”läs hela teXten  

på webben!
www.stockholmfilmfestival.se

restless
american independents sid. 54–55

Falling overnight
american independents sid. 54–55

50/50
american independents sid. 54–55
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Mitt namn är Cinema 21:9

Jag är en
fi lmupplevelse.

Med äkta fi lmformat och utan svarta fält är det TV:n som gör biofi lmerna rättvisa. 
Bildkvaliteten är den yppersta och ljudet inget annat än fantastiskt. Tillsammans med 
tvåsidig Ambilight Spectra och SmartTV är det en upplevelse du inte vill missa.

är ett måste för 
alla fi lmälskare.

Standard TV

Cinema 21:9 har 30% mer bildyta
jämfört med en standard 16:9 TV

Ultra-bred Cinema 21:9

C I N E M A 21:9
Ladda ner en QR-läsare 

till din smartphone 
och scanna taggen.
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”Gläntan” är ett socialpolitiskt drama, 
där vi får möta Kia som muckar från 
kåken och kommer ut till hemlöshet. 
Hon hamnar direkt i ett virrvarr av 
sociala myndigheter, missbrukarvård 
och boendeplanering. Kia, som inte 
klarar av att leva upp till de krav som 
ställs på henne, tar till slut saken i egna 
händer och revolterar mot systemet. 
Filmen är skriven och regisserad av 
Peter Grönlund och producerad av 
Frida Jonason, produktionsbolag är 
Chamdin & Stöhr Film.

Välkommen till 
Stockholms Stadsmissions 

seminarium 

Pass på. Dörrarna stängs.
Stockholms Stadsmission bjuder på inblick i den snåriga vägen tillbaka för de som 
en gång hamnat utanför samhället. Om framtidshopp och bristande tilltro och det 
omöjliga i att förena tusentals brokiga livshistorier med en socialpolitik som inte 
rymmer mer än en. 

Morgonen inleds med visning av filmen ”Gläntan” av Peter Grönlund och fort-
sätter med en paneldiskussion om stängda dörrar – de svårigheter människor i 
hemlöshet möter när de vill förändra sin livssituation. 

Tid: Fredag 18 november kl. 9-11
Plats: Klarabiografen, Kulturhuset, ingång via Plattan, Sergels torg
Anmälan görs till: lina.stenstrom@stadsmissionen.se
 
Se www.stadsmissionen.se för ytterligare information om medverkande panel-
medlemmar samt program. Välkomna!

Om Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att 
göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Tack vare gåvor 
från privatpersoner och företag kan vi hjälpa barn, unga och vuxna 
som av någon anledning hamnat utanför samhället.

Foto: Andreas Renlund



Kortfattat och begripligt nu, 
vad är skillnaden mellan Freud 

och Jung? 

Freud: Jag är känd för psykoanalysen och mina teorier om egot, 
jaget och superegot. Oediouskomplexet och allt som har med 
fallossymboler att göra ligger också på mitt bord. Penisavund! Det 
var jag som myntade det! Jag tror på drömmars betydelse också, 
de är fönstret in i vårt undermedvetna, och jag tror att sexdriften 
eller dödslängtan ligger bakom i stort sett alla våra problem. Tänk 
allt som har med Woody Allen att göra. 

Jung: Jag är inte lika sexfixerad som min tidigare mentor. Jag är mer 
spirituell, skulle jag säga, jag är till exempel inte helt skeptisk till 
astrologi. Arketyper och det kollektiva omedvetna är mina påhitt. 
Alltså att det finns ett omedvetet och medfött psyke som är univer-
sellt. En del symboler och arketyper poppar upp i alla kulturer. Det 
måste betyda något. 

okej. och hur kommer 
viggo mortensen och michael 

Fassbender in i det här?

Freud: Förutom att de båda spelar med i filmen »A Dangerous Method« 
menar du? Tja, de har penis och påminner antagligen på något sätt 
om din pappa? Allkonstnären Viggo har tidigare inte haft några 
problem med att visa sig naken på film, han är spirituell och konst-
närligt lagd. En typisk Jungian. Fassbender har spelat stel, sexuellt 
frustrerad engelsman i »Jane Eyre« och är därmed mer av ett freudianskt 
intresseobjekt. Och då ska vi inte ens tala om »Shame«.

Jung: Aha! Hur är kopplingen? Det ena fick dig att tänka på det andra, 
eller hur? Det kallas för synkronicitet och det var jag som kom på 
det! Det är förresten Mortensen som spelar Freud och Fassbender 
som spelar Jung så bevisligen kan det undermedvetnas koppling 
med det medvetna ibland spela en ett spratt. 

okej…? Det här med analys då…Freud: Psykoanalysen är grejen! Ditt undermedvetna tänker och gör 
saker som du inte är medveten om, men genom att analysera dina 
drömmar och låta dig göra fria associationer medan du slappnar 
av på en divan så kan vi få en inblick! Och så måste vi tala om din 
libido, alltså din sexdrift. I stort sett alla psykiska problem kommer 
därifrån. 

Jung: Det medvetna och det omedvetna måste vara i balans. Annars 
får du neuroser, som depressioner eller fobier. Visst, det har sin 
början i psykoanalysen men jag har tagit det vidare och kallar det 
analytisk psykologi istället. Inte så långdraget. Mindre Woody Allen. 

Jag förstår. Så Jung är mer 
den konstnärliga, flummiga och 

känsliga, medan Freud är den 
mer perversa, organiserade

 och prydliga?

Freud: Att du använder ordet ”pervers” säger mer om dig än mig. Och 
ditt förhållande till din mamma i underkläder.

Jung: Om du så vill, mig gör det inget. För mig är myten, konsten 
och religionen viktigare än sexualiteten. Men det är sånt som min 
tidigare mentor Freud skiter i. Därför är vi inte vänner idag. 

freud vs jung

I »A DANGeroUS meTHoD« mÖTS De IGeN, SIGmUND FreUD oCH CArL JUNG. 
eN GÅNG vÄNNer, TILL oCH meD LÄrAre oCH eLev, meN SeNAre TvÅ GIGANTer HeLT SKILDA FrÅN vArANDrA. 

Som ALLTID Kommer eN KvINNA emeLLAN, I ALLA FALL I DAvID CroNeNberGS verSIoN. 
CAroLINe HAINer reDer UT beGrePPeN.
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I Tanya Wexlers «Hysteria« berättas den 
sanna historien om två läkares försök att 
bota kvinnlig hysteri. och visst lyckas de 
finna ett botemedel — men chansen är 
större att du hittar det i nattdukslådan än 
hos husläkaren.

1880-tal i London. Nyblivne doktorn 
Mortimer Granville jagar förtviv-
lat efter sjukhusanställning men 
hamnar till slut hos doktor Robert 
Dalrymple, en expert inom fältet 
kvinnlig hysteri. Under lösningen av 
sjukdomsmysteriet lyckas de ta fram 
ett nervstimulerande läkarinstrument 
som skänker de spända kvinnorna 
lugn och avslappning. Och trots 
högljudda, okontrollerade skrik och 
plötsliga darrningar är kvinnorna inte 

När IrA-dramat »Hunger« visades på 2008 
års festival fann filmvärlden en ny Steve 
mcqueen. Den brittiske filmskaparen är yt-
terligare en i raden som gått från konst- till 
filmstudion, men vad händer egentligen när 
en videokonstnär omfamnar filmmediet? 
Svaret uppenbarar sig i internationellt hyl-
lade »Shame«.

Under det tidiga 90-talet intog Steve 
McQueen konstvärlden med sina 
minimalistiska videoinstallationer. I 
rollen som långfilmsregissör täcker 
han över narrativa tvångströjor med 
känslomässigt träffsäker personregi 
och ett klassiskt bildspråk som berö-
vats klichéer och onödiga detaljer. 
McQueen vet exakt vad han vill göra 
med filmmediet och »Shame« blir 
resultatet av en konstnär som lärt sig 
färglägga celluloid.
 
Det fallna äpplet
Än en gång överlåter McQueen 
huvudrollen till Michael Fassbender, 
som i »Hunger« gjorde ett starkt 
och skitigt porträtt av Bobby Sands . 
Här har skådespelaren slussats från 
den irländska anstalten till en annan 
sorts fångenskap i New York, men 
det är långt från staden Frank Sinatra 
sjöng om. Om murarna var det som 
isolerade Sands är det modernitetens 
kretslopp som fängslar människan 
i »Shame«. McQueens stora äpple 
är en kall och själlös metropol vars 
hjärtfrekvens skrivs ut i dollartecken, 

Tre kärleksfåglars kvitter förändrade den 
moderna människans tankevärld och lade 
grunden för psykoanalysen. I »A Dangerous 
method« möter vi Sigmund Freud, Carl Jung 
och Sabina Spielrein i vad regissören kallar 
en ”intellektuell ménage à trois”.

Dina tidigare filmer behandlar män-
niskors relationer till sina kroppar. 
Varför denna övergång till sinnet?
– Det där är något som kritiker alltid 
gör, distinktionen du gör nu. Jag bru-
kar alltid säga att sinnet är kroppen. 
Och sen ska man inte glömma att den 
allra första filmen jag gjorde, »Trans-
fer«, var en kortfilm om en man som 
går till en psykolog. Så man kan säga 
att jag går tillbaka till rötterna, förkla-
rar David Cronenberg.
 Ju mer man hör honom tala om 
Freuds vilja att formulera kroppsliga 
begär och behov, desto tydligare up-
penbarar sig den stora tänkaren som 
en föregångare till Cronenbergs eget 
konstnärskap.
– Om man ser på kvinnorna under 
den viktorianska tiden hade de enor-
ma klänningar, åtsittande korsetter 
– kläder som stängde in kroppen. Och 
samtidigt hade vi Freud som skrev 
om penisar, exkrement och andra 
kroppsliga funktioner som ingen ville 
höra talas om.
Lite som dina tidiga filmer?
– Ja, det kan man faktiskt säga.

PATIeNTeN KAN KommA

CroNeNberGS FArLIGA SINNeN

vIDeoKoNSTNÄreNS STÖrSTA DUK

alls motvilliga till att låta sig behandlas 
med det nya läkarinstrumentet. De 
står snarare på kö.
 Hugh Dancy och Rupert Everett 
göra varma porträtt av kyliga män 
i tjusiga kostymer, som betraktar 
sina patienter och försökskaniner 
fascinerat. Och ingen filmfestival utan 
Maggie Gyllenhaal, här spelar hon Dr 
Dalrymples frispråkiga dotter och det 
svåraste fallet någonsin, som den unge 
Mortimer förälskar sig i — och kanske 
lyckas bota? Med eller utan medicin.
GreGer mÅNSSoN

Hysteria
spotlight sid. 61

A Dangerous method
open zone sid 50–53

Shame
stockholm XXii competition sid. 44–46

men är också hemmaplan för miss-
brukaren Brandon. Sex är hans enda 
sätt att bemöta omvärlden, samtidigt 
som det är gallret som håller honom 
borta från verklig kontakt med andra 
människor. Så länge utlösningarna 
styr kan han förringa sinnet, vägra att 
vrida blicken inåt och slippa konfron-
tera sig själv. Men Brandons inre kan 
inte undvika att anta form när lillasys-
tern Sissy flyttar in i hans lägenhet.
 Hemsökande bilder på lyxiga 
Manhattan-dekorer används som 
rekvisita för konsumtionssamhäl-
lets själlöshet. Det gör dock minst 
lika ont när vi förs närmre och får 
ögonkontakt, likt en scen i en tunnel-
banevagn då en melankolisk Brandon 
ögonknullar en kommunaltrafikant. 
Vid sådana tillfällen står det klart att 
Steve McQueen lyckats överträffa sig 
själv med denna mediala odyssé — en 
slags milstolpe för vad som kan åstad-
kommas när en videokonstnär gräver 
djupare i det filmiska rummet. Och på 
samma sätt som McQueens installa-
tioner anpassades efter konstgallerier 
har också »Shame« skräddarsytts för 
ett specifikt visningsfönster
     Det där som bara öppnas i bio-
mörkret.
SebASTIAN LINDvALL

DAvID CroNeNberG
kanadensisk mästerregissör som under 
snart 50 år har vänt ut och in på 
människan såväl fysiskt som psykiskt. 
2005 års mottagare av stockholms 
filmfestivals lifetime achievement award.

»A Dangerous Method« är skriven av 
den Oscarnominerade manusförfat-
taren Christopher Hamtpon som be-
arbetat sin pjäs »The Talking Cure«. 
Researcharbetet bestod bland annat 
av att resa till Tyskland och länsa uni-
versitetsarkiv på privata anteckningar 
och korrespondens.
– När man läser dokumenten från 
Freuds ungdom beskrivs han ofta som 
en stilig, häpnadsväckande ung man.
Låter som Viggo.
– Ja, precis. Viggo gjorde som han 
brukar göra och förvandlades helt och 
hållet, dök upp med protesnäsa och 
tjocka glasögon, hade odlat skägg och 
gått upp 20 kilo. Då hade vi vår Freud. 
– När vårt projekt först annonserades 
rynkade folk först på näsan, men 
reaktionerna har varit underbara och 
jag skulle aldrig ha anställt honom om 
han inte var rätt för rollen.
SebASTIAN LINDvALL

vill du också boka 
tid hos freud? 
face2face med viggo mortensen 
14/11 , 18.00 på skandia
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NoNstop ENtErtaiNmENt prEsENtErar

Följ oss på facebook.com/NonStopEntertainment
och på twitter.com/NonStopFilm

kill liSt
Från Warp films, producenterna av ”this is England” och 

”Four Lions”, kommer en thriller om två yrkesmördare 
som inte liknar något du sett. regissören Ben Wheatley 

har hyllats som brittisk films stora framtidshopp.

SNöN på 
kilimaNjaro

inget hjärta i fransk filmbransch slår hårdare än 
robert Guédiguians. Efter klassiker som “Den lugna 

staden” är han tillbaka med ett nytt oemotståndligt 
utsnitt av livet i marseilles hamnkvarter. 

thE FuturE
Direkt från sundance och Berlins filmfestivaler 
kommer indie-multitalangen miranda Julys nya 

film som hon både regisserar och spelar i. 
En dramakomedi om hur en katt som heter 

paw-paw välter vardagen över ända.

ShamE
michael Fassbender vann pris för bästa manliga 

huvudroll vid Venedigs filmfestival för sin roll i 
”Hunger”-regissören steve mcQueens nya film om 

en man på jakt efter sexuella kickar i New York.

tyraNNoSaur
paddy Considines regidebut med 
peter mullan i huvudrollen brinner 
av vrede och lysande skådespeleri. 

Vinnare av juryns specialpris för
 bästa skådespelarensemble 

vid sundance filmfestival. 

FörbjudEN 
kärlEk

Vinnare av publikpriset vid sundance-festivalen. 
En stark historia om tonåringarna atafehs och 

shireens spirande sexualitet i skuggan av 
konventionens förtryck i dagens iran i regi 

av debutanten maryam Keshavarz.
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my Worst Nightmare
open zone sid 50–53

my Worst Nightmare + Face2Face 
18/11 kl. 18.00 på skandia

Isabelle Huppert har alltsedan »Spetsknyp-
plerskan« spunnit trådar av alla kulörer i 
sitt skådespelarartisteri, trådar mättade 
med känslor, insikter och erfarenheter som 
vävts samman till ett stort antal oförglöm-
liga filmporträtt. oräddhet och reflektion 
är de båda polerna i det spänningsfält där 
hennes rollfigurer skapas och vistas. Kerstin 
Gezelius beskriver sina möten med Hupperts 
många gestalter.

Hon var det mjukaste man någonsin 
hade sett. Tyst, lugn, angoraluddig. Hon 
log som ett litet barn när något gjorde 
henne glad. När hon blev illa behandlad 
såg hon aldrig arg ut, bara lite desorien-
terad och sömnig. Den unga stu-
denten faller direkt när han ser henne 
sitta ensam på en uteservering och äta 
chokladglass. De blir ett par, de flyttar 
ihop, hon är lycklig. Hon vill inget med 
sitt liv, bara älska honom. Det börjar 
reta honom. Hennes fördröjda leenden 
och försiktiga sätt att gå gör honom illa 
till mods. Han anar att hon rentav är lite 
efterbliven. Hon bråkar inte ens när han 
gör slut utan flyttar utan knot hem till 
sin mamma igen, men sorgen åderlåter 
henne. Hon läggs in på en psykiatrisk 
klinik och kommer förmodligen aldrig 
ut igen.
 I sista bilden av »Spetsknyppler-
skan«, när Beatrice — eller Pomme, äp-
plet, som hon kallas — sitter och stickar 
i sällskapsrummet på kliniken vänder 
hon långsamt på huvudet och ser rakt 
in i kameran. Ett stillsamt väsen från en 
annan tid som han rusade förbi utan att 
se, säger berättarrösten. Ansiktet lika 
outgrundligt som det där onämnbara, 
berömda som hänger i Louvren och 
som Nat King Cole har sjungit om. 
"Many dreams have been brought to 
your doorstep. They just lie there. 

SToCKHoLm LIFeTIme ACHIevemeNT AWArD: 

isabelle huppert

And they die there". 
 Döden i det lilla milda äpplet. Det 
var egentligen styrkan, inte svagheten 
som fick studenten att göra slut. Han 
hade mött Isabelle Hupperts tystnad, ett 
svart hål, ett vakuum. Efter det var hans 
liv förstört.

oskuld och mörker
»Spetsknypplerskan« var en lågmäld 
och beklämmande film. Den hade aldrig 
nått en världspublik om det inte vore för 
att den tjugotreåriga Huppert laddade 
lilla Pomme med en så dubbel kraft av 
oskuld och mörker. I intervjun efteråt 
berättar hon med rosiga kinder – hon 
ser inte äldre ut än fjorton – att hon 
gärna skulle vilja spela någon per-
verterad karaktär, såna som män spelar. 
"Hurdana då?" "Såna som mördar och 
våldtar. Det skulle jag tycka om".
 När Claude Chabrol ett år senare 
låter henne dra på sig flor, pumps och 
boa som den tonåriga, prostituerade 
giftmörderskan Violette Nozière behöll 
hon tystnaden. (hon talar, med sin låga, 
snabba, lite sträva röst, men det är i 
pauserna allt händer) Hennes öppna 
ansikte hade förvandlats till ett fräknigt 
visir, men det var samma märkliga 
flicka. Den passiva dödsängeln hade 
bara blivit aktiv. 

På jakt efter tuggmotstånd
Isabelle Huppert har gjort sjuttiotre 
filmer sen dess och minst nittio samman-
lagt. Nio Noll. På fyrtio år. Av dem har 
hon haft huvudrollen i ungefär sjuttio. 
Hon är arbete och hennes förhållande 
till arbete fortplantar sig in i filmernas 
rytm. Hon ställer om hela sitt rörelse-
mönster efter det yrke hon har. Från 
de mjuka händerna som nogsamt sopar 
upp hår från golvet i den flegmatiska 

»Spetsknypplerskan«, till den kompro-
misslösa pianolärarinnan vid musikkon-
servatoriet i Wien (»Pianisten«), som 
tickar fram som efter en metronom. 
När hon är plantageägare i Afrika 
(»White Material«) hugger sig filmen 
fram som med machete, när hon är hög-
sta domare (»Maktens rus«), tröttas vi 
ut som chanslösa brottslingar av hennes 
oförskämda förhörsteknik. 

Alla skällsords ansikte
Prostituerad har hon spelat ett opropor-
tionerligt antal gånger. Hennes styrka 
gör nämligen att man kan ge henne 
roller och situationer som skulle ha kun-
nat vara förnedrande och otidsenliga 
i någon annans händer. Men Huppert 
kan spela alla skällsord man kan ha på en 
kvinna: nucka, hora, frigid, nymfoman, 
bitch och på något märkligt sätt alltid 
avgå med segern. 
 När den styrkan börjar bli ett fän-
gelse, när vördnadsfulla regissörer inte 
vågar ge det tuggmotstånd som hennes 
breda käft behöver, söker hon sig till sin 
lika arbetsmarinerade favoritregissör 
Chabrol, som hon har gjort sju filmer 
med. Med honom kan hon sätta sin per-
sona på spel och gå på tunn is igen. Som 
när hon hittar en helt ny uppsättning 
miner och gester i »Ceremonin« och blir 
"sloppy", läskig, manisk. Den karak-
tären missköter sitt postkassörskejobb 
rejält, öppnar brev, hotar kunder och 
gör oinbjudna hembesök. Där fick 
Sandrine Bonnaire ta över den slutna, 
outgrundliga, noggranna karaktären 
(och gör det fantastiskt). Huppert kan 
inte ens köra iväg från mordplatsen 
när hon har slaktat en rikemansfamilj 
eftersom hon har skitit i att reparera sin 
bil. 

Ingen vanlig filmstjärna
Hon gör vad som krävs för att hon 
inte ska bli alltför älskad. Om många 
filmstjärnors star quality ligger i att de 
lyckas vara projektionsyta åt miljoner 
drömmar, så har Huppert motsatt ef-
fekt. När hon vänder upp sitt öppna/
slutna ansikte (hon är mycket liten så 
hon vänder alltid upp det) så verkar pro-
jektionerna studsa tillbaka på åskådaren, 
som kommer på sig själv med byxorna 
— eller kjolen — nere. They just lie there 
and they die there.
  De senaste tio åren har hon fått det 
slags erkännande som kan få vem som 
helst att tro att man är med på sin egen 
begravning. Hyllningstal efter hyllning-
stal, hederspris efter hederspris.
Men det får du stå ut med, madame 
Huppert. För trots att du aldrig har velat 
göra något annat än ditt jobb, eller just 
därför, så är du en av en handfull konst-
närer som har förändrat vårt sätt att se. 
Genom att alltid ligga steget före och al-
drig nöja dig med en tolkningsmöjlighet 
av en scen utan låtit minst två strömmar 
mötas i varje andetag, har du gjort dina 
(och därmed alla) knepiga kvinnor 
omöjliga att avfärda.
 Här på festivalbiografen Skandia, 
som då hette Look, stod jag 1978 och 
tittade på dig i t, med dörrarna öppna 
mot gången så att jag skulle kunna tända 
en cigarett varje gång du gjorde det på 
duken - och tänkte att just så skulle man 
ta livet, männen, döden. Stirra ut dom 
bara.
KerSTIN GeZeLIUS 

bild: »violette — giftmörderskan«
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vI Äro mUSIKANTer
Hiphop, pop, rock och reggae — i årets 
dokumentärsektion träffar du dina hörlurars 
bästa vänner. I dessa fyra verk bjuds det på 
analyser av musikgenrers genomslag och 
porträtt av människorna som lurar i studion.

som om scorsese inte hade nog med bollar i luften så har 
han nu återigen kastat ihop en fantastiskt lång film om en 
fantastiskt duktig musiker. scorsese fokus (osäkert om harrison 
hade något sådant) kretsar kring materialism och harrisons 
musikaliska kamp mot den.

George Harrison: Living in the material World
documania sid. 64–65

SKALbAGGeNS KoNSUmTIoNSKrITIK

skådespelaren michael rapaports film om det legendariska 
hiphop-kollektivet fokuserar på gruppens återkomst år 2008, 
där den smått instabila gruppen förklarar att deras mål 
fortfarande är att ”regruppera sina tankar” och ”kick the next 
one for my people”.

beats, rhymes and Life: The Travels of a Tribe Called quest
documania sid. 64–65

YeAH boY!

lovers rock är en subgenre som växte fram i london under 
70-talet och står i stor kontrast till den annars väldigt poli-
tiska reggaen. regissören shabazz sätter genren i en social 
och politisk kontext, och visar tydligt att inte ens kärleken 
undkommer politiken.

The Story of Lovers rock
documania sid. 64–65

TrYCKAr-reGGAe

duon irglová och hansgard har upplevt en hektisk säsong de 
senaste åren. efter att ha vunnit oscarstatyetten åkte paret 
på en världsturné, här dokumenteras i passande svartvitt 
foto som precist registrerar parets reaktioner på sitt plötsliga 
kändisskap.

SvÄLLANDe eGoN

The Swell Season
documania sid. 64–65

SToCKHoLm vISIoNArY AWArD: 

alejandro gonzález iñárritu 

1. amores perros, 2. biutiful © nordisk film, 3. 21 grams © universal, 4. alejandro gonzáles iñárritu

Alejandro González Iñárritu lyckas skildra 
globaliseringen ur ett individperspektiv 
genom att ta oss med på en resa från 
mexiko Citys slum via Tokyos neonljus till ett 
ångestladdat barcelona. Han skapar berät-
telser som säger lika mycket om världen 
som om våra egna personliga erfarenheter, 
genom att subtilt väva samman livsöden och 
använda ett berättande där helheten alltid 
är större än delarna. 

Iñárritu har tagit på sig ansvaret som en 
av filmvärldens kanske mest poetiska 
och självklara förmedlare av de individu-
ella effekterna av globaliseringen. Trots 
det är det på individnivå som hans filmer 
i grund och botten vilar. Berättelserna 
skildrar aldrig de stora aktörerna som 
får världen att falla eller gå runt; vad de 
skildrar är individerna som på ett eller 
annat sätt försöker överleva mitt i sam-
ma verklighet. Inte sällan står familjen 
och barnen i centrum, vilket också gör 
det tydligare hur sårbara och samtidigt 
ansvariga vi är. Men hur ska vi kunna 
ta vårt ansvar och hålla ihop allting när 
vi inte ens kan styra handlingarna som 
direkt eller indirekt påverkar inte bara 
oss själva utan i förlängningen också så 
många andra?

Sammankopplade med ”universum”
Temat kom att bli typiskt för decen-
niet som följde på »Amores Perros« 
— känslan av att vara sammankopplad 
med resten av världen och, som Bea 
säger i »Biutiful«, ”universum”. Väldigt 

många av valen som vi gör kan komma 
att påverka en främling, nära eller långt 
bort, om de inte redan gör det dagligen, 
men framförallt gör sig Iñárritus filmer 
obekvämt påminda om att det också 
finns någonting större bortom vår egen 
valfrihet och styrförmåga som vi förr 
eller senare måste acceptera. 
 Så hur ska man behandla den där 
känslan? Iñárritus karaktärer hittar olika 
sätt att tackla olyckorna omkring sig på. 
De hittar tillbaka till droger, meditativa 
simsessioner, tro och självrannsakan, 
för att ta »21 gram« som ett exempel. 
De reser bort eller söker intimitet, som 
i »Babel«. De försöker glömma. De 
letar efter lite sinnesfrid. Kanske är det 
främst i »Biutiful« som det mest stoiska 
alternativet framträder; att inte kämpa 
emot, utan att acceptera saker för vad 
de är och försöka ställa så mycket till 
rätta som det går medan man fortfar-
ande har möjligheten. Och kanske är 
det där som mycket av svaret ligger, att 
försöka släppa det där kontrollbehovet 
som i längden bara kommer att leda till 
ännu mer smärta och istället låta det 
komma, och passera. Att bli ödmjuk 
inför ”universum”.

berättelser med hjärta
Journalisten och författaren Joan 
Didion skrev en gång att vi skapar oss 
själva berättelser för att kunna överleva, 
något som går att applicera på Inárritus 
filmer. De må vara obarmhärtiga mot 
sina karaktärer, mörka, råa, dödsbe-

jakande och till en början rätt så kom-
plicerade, men i själva verket skapar de 
en slags ordning och logik bland sina 
parallellhistorier och händelser som 
säkert behövs för att kunna förstå och 
hantera vad som faktiskt händer i män-
niskors, och kanske våra egna, liv. Och 
den som har sett Iñárritus filmer vet att 
alla de här irrvägarna och kopplingarna 
aldrig fastnar i lite mer än bara ett smart 
stilexperiment; de är faktiskt på väg 
någonstans. Precis vart får vi aldrig 
veta, för när vi har fått en liten glimt så 
fortsätter de någon annanstans, precis 
som världen omkring oss. 
 Med andra ord så spelar det inte så 
stor roll längre varifrån berättelserna 
kommer, så länge de kommer med ett 
hjärta. Iñárritu har gjort en resa med 
sina filmer från Mexico via USA till 
Spanien och Barcelona, samtidigt har 
han varit konsekvent i känslorna och 
berättelserna som han har förmedlat. 
Så om hoppet kan tyckas avlägset i 
filmerna som kommer ut av allt det här 
så finns det åtminstone hopp just där — i 
envisheten att berätta någonting och att 
göra det på ett sätt som man själv tror 
på. Risken finns annars för att ingen 
annan kommer att lyssna.
JoHANNA L AGerKr ANSer

Amores Perros
16/11 kl. 20.30 på mauritz

Face2Face, Stockholm visionary
20/11 kl. 15.00 på skandia
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Sleeping beauty
stockholm XXii competition sid. 44–46

JULIA LeIGH
utbildade sig till jurist men bytte bana 
och blev författare. också aktuell med 
filmatiseringen av hennes roman »the 
hunter« med willem dafoe i huvudrollen.

med »Sleeping beauty« har Julia Leigh 
skapat en film lika vacker som besvärande, 
av den typ som delar både kritiker och 
åskådare i två läger. enligt regissören 
själv är det viktigaste ändå att du inte 
sitter oberörd.

När »Sleeping Beauty« haft sin världs-
premiär under årets Cannesfestival 
var kritiken minst sagt delad – och det 
förvånar inte regissören Julia Leigh.
– Att det finns de som reagerar 
negativt är naturligt. En film som den 
här påverkar åskådaren starkt och jag 
hoppas det betyder att de i alla fall inte 
kommer att glömma den.
 Hittills har uttrycket ”sleeping 
beauty” varit synonymt med Disney-

filmen från 1959 med samma namn, 
på svenska »Törnrosa«.  I Julia Leighs 
film handlar det i och för sig om en 
frivillig sömn, men med betydligt mer 
obehagliga sidor. Emily Browning 
spelar Lucy, en ung universitetsstude-
rande som blir erbjuden arbete i den 
strikt eleganta Claras stall av sleeping 
beuties. Ett arbete som innebär att bli 
nedsövd och liggandes på en säng ta 
emot betydligt äldre män. De får göra 

vad de vill med den sovande kroppen 
– men det får inte förekomma någon 
penetration. Många av scenerna är 
utmanande och placerar huvudrollsin-
nehaverskan i en utsatt position.
– Vi litade på varandra och jag var 
mycket noga med att det inte fick dyka 
upp några obehagliga överraskningar. 
När vi filmade scenerna i sovrummet 
var vi ett väldigt litet team. Det fanns 
några scener i manuset, som Emily 
tyckte var alltför obehagliga, så dom 
filmade vi inte alls.

“Hon vet vad hon vill”
Även om huvudpersonen sövs ned och 
utnyttjas sexuellt, vill Leigh inte se 
henne som en passiv person.

– Hon är oförsiktig. Hon är sexuellt 
aktiv, hon vet vad hon vill. Hon blir 
fascinerad av det här jobbet, det är där-
för hon återvänder gång på gång.
 Julia Leigh kommer från Austra-
lien och har en bakgrund som förfat-
tare. Båda hennes romaner, »The Hun-
ter« och »Disquiet«, har fått mycket 
bra kritik. »Sleeping Beauty«, som hon 
också skrivit manuset till, är hennes 
regidebut.
– Det var ett naturligt steg för mig. 
Film och litteratur kommer från 
samma plats och det finns mycket 
gemensamt i det att båda film och lit-
teratur vill utforska.
– Men att börja regissera innebar ändå 
att jag kom in i en helt ny värld. Som 
författare är man mycket ensam, det 
är man inte som filmare, intygar Julia 
Leigh.
 »Pianot«-regissören Jane Campion, 
var den som läste manuset och såg till 
att filmen blev av.
– Efter att hon sett en tidig version och 
gett feedback kände jag mig trygg.
 En känsla som »Sleeping Beautys« 
publik alltså inte kan vänta sig. 
– Jag hoppas att den inte får censur-
problem någonstans. Det är ju en film 
som låter publiken använda sin fantasi. 
Det ska bli spännande att se vad som 
händer.
GUNNAr reHLIN

saga utan lyckligt slut

CREATIVE STUDIOS DIGITAL SIGNAGE MEDIA SALES

www.visualart.se



Någon annanstans i Sverige
open zone sid. 50–51

KArUISmÄKI TIrUmFerAr I FrANKrIKe

När finske auteuren Aki Kaurismäki reser 
till Frankrike blir semesteralbumet hans 
absolut bästa film – en humanistisk och 
hjärtvärmande historia om en skoputsares 
försök att hjälpa en flykting.

Skoputsaren Marcel Marx står upp 
mot den auktoritära maktens försök 
att kasta ut flyktingen Idrissa, en ung 
pojke som anländer till Le Havre i 
container. Hack i häl har de inspektör 
Monet vars moraliska kompas består 
av finstilta paragrafer. Kommer Mar-
cel lyckas skrapa ihop de 3 000 euros 
som behövs för att återförena Idrissa 
med sin mor i London?
 Det brukar mest vara synd om 
Kaurismäkis stackars exploaterade 

Guilty of romance
asian images sid. 56–57

Guilty of romance
asian images sid. 56–57

jakten på det verkliga brottet

vad är det som lockar regissörer och bio-
publik till verkliga brottsfall? michael Tapper 
undersöker fenomenet och kollar närmare 
på Sion Sonos våldsamma sexodyssé »Guilty 
of romance«.

Framgången för kriminalberättelsen 
i roman och film beror till stor del på 
att den fått status som sanningsvittne 
om samtiden. Sjöwall-Wahlöös pro-
gramförklaring om att i romanform 
skriva grävande reportage där brottet 
speglar samhället har smittat av sig på 
hela genren. Men ingen blickpunkt är 
oskyldig. Något sådant som en objektiv 
beskrivning finns inte. Och även en 
true crime-historia är ett konstnärligt 
projekt.
       
“vi” mot “dom”
Som jag visar i min genreanalys »Snuten 
i skymningslandet« stryker kriminalgen-
ren, liksom kriminaljournalistiken, allt-
för ofta våra fördomar medhårs. Hotet 
mot den förmodat trygga kärnfamiljen i 
medelklassen kommer gärna utifrån – i 
Sverige exempelvis från våldsverkare i 
förorterna eller från någon öststatsmaf-
fia. Motsvarande hittar vi i amerikanska 
»Die Hard«-filmernas eller »24«:s stän-
diga jakt på utländska terrorister.

 ”Vi”, de goda, står mot ”dom”, de 
onda. Enkelt och lättfattligt som i sago-
rna och i politisk propaganda. Men vad 
händer om vi sätter en spegel i de ondas 
ställe och vänder blicken tillbaka mot 
oss själva? Jo, då får vi en film som japan-
ska »Guilty of Romance« – oroande och 
påträngande eftersom brottet kletar av 
sig på oss i publiken.
       
Tokyos porr- och prostitutionsträsk
Sion Sonos berättelse om ett sexmord 
i Tokyos prostitutionskvarter är en 
parabel om våld och perversioner som 
skuggsidan av det japanska samhällets 
konformism och patriarkala maktord-
ning. Frustrerade hemmafrun Izumis 
sköna men sterila hem i villaförorten 
och kärlekslösa äktenskap med en 
författare av erotisk finlitteratur är en 
karikatyr av den bildade medelklassens 
önskedröm såsom den uttrycks i av 
sobra tidningar i glättat tryck.
Vänskapen med litteraturdocenten och 
horan Mitsuko blir en resa in Tokyos 
porr- och prostitutionsträsk, dit de 
manliga samhällsbärarna går för att 
leva ut lustarna som de förvägrar sina 
fruar. Där ser Izumi sina romantiska 
ideal krossas mot konsumtionssam-
hällets krassa verklighet. De löpande 

referenserna till Kafkas roman »Slottet« 
understryker en apartheid baserad på 
kön, ett samhälle där kvinnan inte har 
tillträde som hel individ, som nor-
malitet.
        Det råa, överlagda sexmordet får 
en symbolisk undertext om traditionens 
skoningslösa förtrycksmekanismer. 
Men att döma av slutbilderna kan 
ordningen inte upprättas helt. Izumis 
oskuld är definitivt förlorad; hon kan 
omöjligen gå tillbaka till sitt tidigare liv. 
Sono lämnar oss med frågan var hon 
kan ta vägen med sina nyvunna insikter 
annat än att bli hora – ett liv där allt det 
som tidigare varit osynligt synliggjorts: 
makten, sexualiteten, rollspelet, den 
ömsesidiga förnedringen.
mICHAeL TAPPer

huvudpersoner, men i »Le Havre« 
låter han skoputsaren slänga de 
smutsiga mockasinerna för att göra en 
faktisk förändring. Regissören är dock 
trogen sin stil med bildspråkets mät-
tade färger som får de melankoliska, 
gråmulsvackra omgivningarna att lyfta 
fram människors små gester. Humorn 
finns som vanligt bevarad i skådespe-
larnas nollställda leverans. Det är svårt 
att inte dra på smilbanden – även när 
Marcel just bevittnat en kunds död 
och konstaterar att han åtminstone 
hann få betalt.
JoHANNA DUNGer

NÅGoN ANNANSTANS 
I SverIGe

»Någon annanstans i Sverige« bygger på 
Hans Gunnarsons bok med samma namn 
och samlar en stor ensemble av Sveriges 
mest namnkunniga skådespelare som mi-
kael Persbrandt, Helena bergström, Peter 
Andersson, Jonas Inde och marie richards-
son. vi har pratat med den sistnämnda om 
bland annat hur inspelningen var.

— Det var otroligt roligt! Jag drogs 
till manuset och att det berättade om 
människor i min egen ålder som lever 
i en by, under omständigheter som jag 
känner igen. Jag är själv från ett litet 
samhälle i Norrland. 
Många filmer vill berätta om det 
typiskt svenska, hur ställer du dig 
till det?
— Den här filmen skildrar ju en del av 
det. Jag kan inte säga att den är repre-
sentativ, för jag tror inte det går att 
skildra ”all svenskhet”, men det här är 
en bit som inte är med på film så ofta. 
Kanske syns den i Björn Runges »Om 
jag vänder mig om«, man kan säga att 
det här är som en kusin till den. Den 
har vemodet, människornas längtan. 
Min karaktär Anki längtar någon an-
nanstans, det finns en oerhörd sorg i 
henne, men hon försöker överleva. 
Hur jobbade du för att bli henne?
— Det är jättesvårt att säga på rak arm. 
Men du måste få kontakt med rollen 
när du läser manuset. Ungefär som när 
man möter människor i verkligheten, 
du måste känna att den här personen 
vill jag lära känna. Är det en bra skri-
ven roll, då blir man extra nyfiken och 
kan inte sluta tänka på den. Det börjar 
redan när jag läser vad rollen heter, det 
är lite löjligt, men om hon heter Anki, 
Mona eller Berit, då är det min genera-
tion och de är uppvuxna på landet, då 
känner jag ”Yes! Det här gillar jag!” 
LISA everTSSoN NorrevIK

se mer 
darroussin

i filmen »the snows 
of kilimanjaro«

oPeN ZoNe SID. 50–52 

Snowtown
twilight zone sid. 63–63

mer TrUe CrIme
justin kurzel fick ett hedersomnämnande i cannes för sin 
kompromisslösa skildring av 16-åringen jamie som finner 
en fadersfigur i john bunting – australiens mest ökände 
seriemördare.
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379 
kr/mån

Tv du bestämmer  
över ingår.

För 379 kr/mån får du Telias kanalpaket Stor med 46 kanaler,  
100 Mbit/s bredband och telefoni. Dessutom ingår on demand-tv 
från 21 olika kanaler. Det är lite som att ha en egen tv-kanal, du 
bestämmer själv vad och när du vill se det. 

Välkommen till våra butiker och telia.se

46 kanaler, 100 Mbit/s 
bredband och telefoni. 

Plus tv du bestämmer över.

Gäller privatpersoner som nytecknar Telia Bredband och Telia Digital-tv tom 22/11 2011. Bindningstid 24 månader. I erbjudandet ingår Telia Bredband med för dig högsta möjliga hastighet upp till Telia FiberLAN 100 Mbit/s, Telia Digital-tv med kanalpaket Stor, Telia Bredbandstelefoni 
med prisavtal Mini samt Telia Smart Start (värde 29 kr/mån). Priset 379 kr/mån gäller de första 12 månaderna därefter gäller ordinarie pris, f n 627 kr/mån för fiber LAN 100 Mbit/s samt kanalpaket Stor. Förutsätter att du ringer med Telia. Kostnad för digitalbox 0 kr (värde 1 695 kr). 
Fraktavgift tillkommer med 99 kr. Samtalspriser för fast telefoni tillkommer. Om du inte väljer Telia eFaktura tillkommer fakturaavgift på 19 kr. För erbjudandet gäller utökad ångerrätt i 3 mån. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden från Telia. Har du larm, kontakta din 
larmoperatör innan du byter till bredbandstelefoni. Erbjudandet förutsätter att det finns kapacitet i Telias nät på din adress. P.g.a. tekniska begränsningar kan inte samtliga hastigheter levereras på alla adresser. För fullständiga villkor se telia.se/villkor



SKÖNHeTeN bLAND oDJUr

mexikos oscarbidrag »miss bala« är en 
tät och tung thriller som riktar skarp 
kritik mot ett korrupt land fast i ett träsk 
av kriminalitet.

Det finns en väg ut ur allt. Ur fattig-
dom ser många den i form av krimi-
nalitet, kanske knark, rån eller andra 
snabba pengar. En riskabel väg, främst 
vandrad av män. En annan väg är få 
förunnade, men du kan vandra den om 
du har begåvats med skönhet. En väg 
alltför många unga kvinnor i alla fat-
tiga, och rika, delar av världen dröm-
mer om att få beträda, och som för 
Laura är så nära, så nära, när hon ska 
tävla om titeln Miss Baja Californien, i 
»Miss Balas« inledningsskede.
 Men den vägen rasar under hennes 
fötter då hon och en väninna sätter sitt 
hopp till mäktiga män, och plötsligt 
befinner hon sig liggandes, helt utan 
kontroll över någonting alls, på den 
andra, farligare, vägen. I full fart på 
väg bort mot ingenstans. Ingenstans 
där hon vill vara i alla fall. 
 Gerardo Naranjos kärleksdrama 
»I´m going to explode« visades på 
festivalen 2008, men när han nu är 
tillbaka är det med en film som sätter 
fingret på Mexikos allra mest korrupta 
delar. Den är lika mycket ett politiskt 
meddelande som en tät thriller, där vi 
följer händelserna hela tiden ur Lauras 
synvinkel. Och istället för att som så 
vanligt i liknande filmer, låta krimina-
liteten skildras genom de inblandade, 
upplever vi det som Laura känner i för-
sta hand. Lika mycket värd för de som 
har henne i sitt grepp som de patroner 
de använder när de avfyrar sina vapen. 
eLSA berGmArK

miss bala
latin vision sid. 58-59

oslo, 31 augusti
stockholm XXii competition sid. 44–46

mÖrK Som eN NATT

Poliss
stockholm XXii competition sid. 44–46

Från en journalists perspektiv följer vi en fransk enhet som 
bekämpar brott mot barn. Den otroligt imponerande »Poliss« 
tilldelades jurypriset i Cannes tidigare i år. 

Poliss har jämförts med »The Wire« för dess avklädda och 
träffsäkra skildring av polisväsendet. Spänningen och 
intensiteten infinner sig mycket tack vare den otroliga 
personregin och för hur verklighetstroget regissören 
har fångat polisernas vardagliga jargong — från vitsarna i 
fikarummet till fältets allvar. Det som är »Poliss« styrka är 
den tydliga dikotomin mellan de nära relationerna och sk-
ratten under pizzakvällen, och allt hemskt poliserna måste 
hantera i sitt arbete. Sinnessjuka mammor som rövar bort 
sina barn utan att kunna ta hand om dem, fäder som är pe-
dofiler, kriminella som använder barnen för att stjäla. Hur 
orkar man leva ett vardagligt liv när ens dagar innehåller så 
mycket misär? Det är frågan regissören Maïwenn ställer sig 
med »Poliss«, och svaret är upp till oss själva att ta reda på.  
GreGer mÅNSSoN

HJÄLTArNAS vArDAG 

The Guard
open zone sid. 50–52

var är egentligen farbror blå när man allra mest behöver honom? 
På puben antagligen — i alla fall när han spelas av den fantastiske 
brendon Gleeson i »The Guard«.

Buddy cop-genren såg sina glansdagar när biorepertoaren 
fortfarande upptogs av titlar som »48 timmar«, »Tango 
& Cash« och »Dödligt vapen«. Men allt eftersom hock-
eyfrisyrer blivit allt ovanligare på röda mattan har också 
snutkompisarna sjunkit djupare i b-filmsträsket. Regide-
buterande John Michael McDonagh lyckas med det otroliga 
i att åter göra genren värdig när han tar publiken till irlän-
dska västkusten i den festivalhyllade thrillerkomedin »The 
Guard«. Poliskonstapel Gerry Boyle drar sig inte från att 
fylla fickorna med bevismaterial, umgås med prostituerade 
och hiva en öl eller elva under arbetstid. När det inträffar 
ett mord med kopplingar till en internationell drogkartell 
kopplas FBI in. Se Brendan Gleeson i en uppkäftig polisfilm 
där lagens långa arm helst av allt sträcker sig efter ett glas 
Guinness.
GreGer mÅNSSoN

rADArPAr I bLÅLJUS

»oslo 31 augusti« är Joachim Triers 
hyllade skildring av ett dygn i oslo, där 
en man i sin jakt på meningen med livet 
bara finner mörkare och mörkare svar.

Som alla konstyttringar brukar filmen 
ständigt dissekeras, kategoriseras och 
delas upp i allt mindre delar, grupper, 
genrer. Till slut blir genrerna så små 
att man kan knappt kan skilja dem 
åt. En av de allra minsta är ”ett dygn i 
stan”-dramat. Det är filmerna där en 
eller, på sin höjd, två människor driver 
omkring i en större stad på jakt efter, 
tja, vad? Kärlek, vänskap, problemlös-
ning, en större mening? Något sådant. 
Ibland är de romantiska som Richard 
Linklaters »Bara en dag« och »Bara 
en natt«, ibland är de långt mycket 
mörkare och mer cyniska. 
 Joachim Triers Cannes-hyllade 
»Oslo, 31 augusti« är ett av denna sub-
genres allra mest becksvarta exempel. 

Åtminstone på den här sidan Mike 
Leighs »Naken«. 
 Mycket på grund av att den utspe-
lar sig i den norska huvudstadens till 
synes mest idylliska stadsdelar. Oslos 
inbjudande utomhuspooler, försom-
margröna träd, ljust nordiskt inredda 
restauranger och rymliga lägenheter 
utgör en förrädisk kontrast till huvud-
personen Anders allt dystrare tankar 
och känslor.

Sista chansen
Medan han driver omkring börjar en 
bild av Anders långsamt växa fram: 
han är övre medelklasskillen som har 
försatt alla de chanser han fått från 
sin uppväxt och barndom och saknar 
större lust att börja om på nytt. 34 år 
gammal befinner han sig på permis-
sion från den drogavvänjningsklinik i 
stadens utkant han befunnit sig på det 
senaste året. Han har fått åka till Oslo 

för att gå på en anställningsintervju, 
men befinner sig snart på en allt mör-
kare ”stroll-down-memory-lane”. För 
varje timme som går i hans hemstad 
konfronteras han med fler och fler 
spöken från förr: tidigare kärlekar, 
svikna familjemedlemmar, festkom-
pisar och gamla vänner som under 
tiden han kastat bort sitt liv vuxit upp, 
bildat familj – och upptäckt att det livet 
kan vara minst lika deprimerande och 
klaustrofobiskt.  
 Samtidigt som Anders med jämna 
mellanrum ringer till en före detta 
flickvän i New York, den enda person 
han tror sig ha älskat. Utan att få svar.
Ständigt på jakt efter något som 
kanske kan få honom på bättre tankar. 
Bara för en dag.
mATTIAS DAHLSTrÖm
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GreeN CArPeT: THe GUArD
12 nov kl 16.00 på skandia

presenteras i samarbete med jameson 
vi bjuder på dryck, snacks och mingel 

innan det är dags att ta plats i salongen 
och avnjuta filmen. 
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kr/mån

Tv du bestämmer  
över ingår.

För 379 kr/mån får du Telias kanalpaket Stor med 46 kanaler,  
100 Mbit/s bredband och telefoni. Dessutom ingår on demand-tv 
från 21 olika kanaler. Det är lite som att ha en egen tv-kanal, du 
bestämmer själv vad och när du vill se det. 

Välkommen till våra butiker och telia.se

46 kanaler, 100 Mbit/s 
bredband och telefoni. 

Plus tv du bestämmer över.
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Glöm inte att beställa eftersändning.



rISING STAr
På Stockholms filmfestival hittar du inte 
bara de hetaste nya regissörerna, utan 
även skådespelarna som alla kommer att 
snacka om imorgon.
        Förra året delades L’oréal Paris 
rising Star ut till skådespelerskan Alicia 
Wikander, och året dessförinnan mottog 
Anastasios Soulis priset. Det här är årets 
nominerade:

mALIN bUSKA
medverkade i jonas odells 
kortfilm »tussilago« och är nu 
bioaktuell i »happy end«.

rebeCCA FerGUSoN
började karriären i »nya 
tider« och är nu synlig i »en 
enkel till antibes«.

YoHANNA IDHA
har tidigare studerat på 
american academy of dramatic 
arts och är nu aktuell i 
»katinkas kalas«.

ADAm LUNDGreN
den redan erfarne lundgren 
spelar jens i lisa aschans hyl-
lade »apflickorna«. syns också 
i stockholms filmfestivals 
reklamfilm.

FreDrIK LUNDqvIST
har rört sig från teaterscenen 
till filmskådespeleri i »katinkas 
kalas«.

mIA moUNTAIN
gick ut teaterhögskolan 2008 
och syns nu som katinka i 
»katinkas kalas«.

Katinkas kalas
stockholm XXii competition sid. 44–46

vad gör vi nu?
stockholm XXii competition sid. 44–46

redan 2008 skymtades en lovande regi-
talang i Levan Akin som nominerades till 
1 km film-stipendiet för kortfilmen »De 
sista sakerna«. När han nu långfilms-
debuterar med den svenska indiepärlan 
»Katinkas kalas« gör han det med en 
unik röst som definitivt kommer skaka 
om film-Sverige. 

Katinka bjuder in vännerna till sitt 
födelsedagskalas i en grönskön som-
maridyll, där hon bor tillsammans med 
Greger. Men allt går inte riktigt som 
planerat när Katinkas tvillingbror med 
nyfunna flickvännen Linda crashar 
tillställningen och blir som nålar mot 
den skyddade bubblan.
 Middagsbjudningar har länge varit 
ett tacksamt tema inom film för att 

»Caramel«-regissören/skådespelerskan 
Nadine Labaki är tillbaka med en varm 
och humoristisk berättelse om ett tungt 
ämne i »vad gör vi nu?«.

När Nadine Labaki besökte Stock-
holms filmfestival 2007 tog hon hem 
kritikerpriset för Bästa film med sin 
hyllade »Caramel«, om det dagliga 
livet på en skönhetssalong i Beirut. Nu 
kommer hon tillbaka med en ny film i 
bagaget, en film med ett helt nytt, mer 
allvarligt tema men med samma färg-
glada tilltal. »Vad gör vi nu?« handlar 
om ett litet samhälle långt ute på 
landsbygden i Libanon, där motsätt-
ningarna mellan byns muslimska och 
kristna män börjar stå kvinnorna upp i 
halsen. För att värja sig från ännu mer 
död och gråt bestämmer de sig för att 

skildra det sociala spelet på. Vi har sett 
det i »Festen« och senast »Melancho-
lia«, men till skillnaden från Helges 
60-års party och Justines och Michaels 
bröllopsfest där stämningen hela tiden 
byggs upp mot ett crescendo blir vi 
aldrig riktigt säkra på vartåt Katinkas 
kalas barkar. Den ödesmättade stäm-
ningen finns där och oroar oss, men i 
takt med att karaktärerna förändras 
och utvecklas tar också händelserna 
nya krumsprång. 

Kulturhipsters
Under kalaset lär vi känna en skara 
stockholmare som jobbar media och 
konst, slukar HBO-serier och tror att 
alla som bor söder om Helsingborg är 
smygrasistiska Sverigedemokrater. 

Det finns ingen tydlig uppdelning 
mellan ond och god, ingen moralisk 
kompass utan alla karaktärer får vara 
människor med både fel, brister och 
fantastiska egenskaper. Ena stunden 
stör du dig å det grövsta på dem, för 
att i nästa känna igen dig. Har du 
någonsin trängts i baren på Riche, 
druckit cider på gotländska Creperiet 
i Hablingbo eller flanerat på Galleri 
S har du definitivt gnuggat rygg med 
dem. Och det är just det som gör fil-
men så nyskapande och fantastisk, den 
tar fram alla de känslor och egenska-
per vi kulturhipsters runt om i landet 
har och petar på dem om och om igen 
så det skapas ett rött avskavt märke 
på huden. Vänder och vrider på vår 
ängslighet, viljan att särskilja sig, hitta 

gemenskap och positionera oss själva 
med hjälp av våra medmänniskor. 

Levan litar på publiken
Och där Linda som sätter alla relatio-
ner inom gruppen på prov kunde ha 
varit helt igenom fantastiskt trevlig 
och på så sätt dra en gräns för hur vi 
ska uppfatta både henne och de andra 
ängsliga festbesökarna, låter Levan 
henne vara bara precis så där lite för 
irriterande för att vi ska förstå också 
övriga karaktärer. 
 Precis som att dramaturgin sakta 
krackelerar så fungerar fotot som 
en fasad som krockar och skär sig i 
och med det att filmens karaktärer 
också förändras. Från vykortsliknande 
bilder över dimmiga hedar, via långa 
tagningar, udda vinklar och precisa 
åkningar till närmast dogmaliknande 
scener med handhållen kamera där 
man låter det som utspelar sig utanför 
bild säga mer än det vi faktiskt ser.
 Levan Akin litar på sin publik. Han 
ser det som självklart att vi inte behö-
ver förklaras för, att en film är mer in-
tressant om man lämnar salongen med 
frågor än med svar. Och det tackar vi 
honom för.
eLSA berGmArK

 Se eN STJÄrNA TÄNDAS

vad gör vi nu?
ta saken i egna händer och få männen 
på andra tankar. De tar till drastiska 
metoder som att bjuda in strippor och 
baka haschkakor till fikat, allt under 
sång, dans och kryddat med den typen 
av roligt smarta repliker som bara en 
kraftig kvinna i hijab kan uttala. 
 Med ett eget bildspråk berättar 
Nadine Labaki en varm historia om 
en kall konflikt som samtidigt blir en 
politisk kommentar till all världens 
krig. Som vanligt har hon både skrivit 
manus, regisserat och spelar huvudrol-
len. En mångsysslare, minst sagt.
eLSA berGmArK

Glöm inte att beställa eftersändning.
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Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet. Under inne-
varande läsår har vi närmare 35.000 studenter som antingen 
läser på campus i Kalmar eller Växjö eller på distans.  
Men det finns plats för dig också.

Läsa filmvetenskap på distans?!
Men det går väl inte?
Jodå, hos oss går det. 

Under våren 2012 kan du bl a läsa:
Filmhistoria och filmdidaktik, 15 hp
Våld i film och litteratur, 7,5 hp
Hösten 2012 kan vi erbjuda:
Filmvetenskap, grundkurs, 1-30 hp
Filmvetenskap, forts.kurs, 31-60 hp 
Filmvetenskap, kandidatkurs, 61-90 hp 
Läs mer på Lnu.se/filmvetenskap.

Stockholms  
dramatiska högskola 
 

För dig som vill jobba med film,  
radio, tv och teater.

De nya kandidatutbildningarna startar hösten 2012. 
Sista ansökningsdag 17 januari.

11.11.11  
Öppet hus 11 november kl. 14-18!
 
Läs mer på www.stdh.se



ATT vArA eLLer INTe 
vArA reGISSÖr

eN HÖGre rÖST

ralph Fiennes gör en branagh och ger sig 
på William Shakespeares litterära arv när 
han regidebuterar med en modernisering 
av hämndsagan »Coriolanus«. 

Coriolanus återvänder till Rom som 
krigshjälte men finner sig utsparkad 
från maktens korridorer med kniven 
i ryggen. För vad vore ett drama utan 
förräderi, förvisning och hämnd? Man 
kan ju undra huruvida medspelarna 
blev nervösa av en regissör i kamou-
flerad khakiuniform  som bar vapen 
i ena handen och megafonen i den 
andra. Med kritikerkårens hyllningar i 
åtanke kan man hursomhelst konsta-
tera att Fiennes gjort sig förtjänt av två 
lönecheckar.
GreGer mÅNSSoN

I Paddy Considines långfilmsdebut 
»Tyrannosaur« möter vi den alkoholise-
rade Joseph som inleder en vänskap med 
en kvinna som fastnat i ett destruktivt 
förhållande. men vad lockade egentligen 
Considine bakom kameran?

När jag ringer Paddy Considine är han 
på väg mot Dublin för att marknads-
föra »Tyrannosaur«. Mottagandet 
har hittills varit mycket bra och ”the 
tweets are all good”, som han ut-
trycker det. 
– Det var en historia jag behövde 
berätta, säger Considine.
De flesta känner igen den nyblivna 
regissören från hans skådespelarinsats-
er i »Dead Man’s Shoes« och nu senast 
i »Submarine«. För honom var det 
självklart att sätta sig i regissörsstolen.
– Jag kände att jag hade mer att ut-
trycka, mer att berätta. Min röst gick 
förlorad i andra projekt.
Du funderade aldrig på att med-
verka i din egen film?
– Nej, det är obekvämt nog att se sig 
själv på duken! Jag menar, hur reg-
isserar man sig själv?
 Ändå avslöjar Considine att han 
gör ett smyginhopp i filmen, som blivit 
kvar tack vare övertalning från hans 
klippare.  Vem hittar honom först?
JoN HÖGmAN

mITTFILm: »WUTHerING HeIGHTS«

svindlande höjder
efter festivalfavoriten »Fish Tank« är 
Andrea Arnold nu tillbaka, och har något 
otippat filmatiserat klassikern »Wuthering 
Heights«. eller är det så otippat egentli-
gen? Är det inte just den typ av differen-
tierade karaktärer och krypande stämning 
som just hon är så bra på att skildra?

För att vara en klassiker är »Svind-
lande höjder« ovanligt irriterande. Em-
ily Brontës roman från 1847 innehåller 
å ena sidan bekanta 1800-talsromansa-
ker som engelska hedar, klasskillnader 
och omöjlig kärlek. Men inte serveras 
man svala, artiga frierier eller fryntliga 
godsherrar för det. »Svindlande 
höjder« följer inte något mönster på 
det där 1800-talsromansättet vi är vana 
vid, och det är ytterst irriterande. Så 
pass att man måste läsa den igen, och 
igen och igen. 

Finns ett guldhjärta?
Här finns ingen Austensk humor, inga 
darrande trolovningar under någon 
hertigs givmilda försyn. Nej, istället får 
vi rå besatthet, galen åtrå och huvud-
personer som pendlar mellan att vara 
djupt osympatiska och högst älskvärda. 
Catherine, den unga fröken som 
domderar i den nedgångna herrgården 
Wuthering Heights, är i mångt och 
mycket en självisk och uppmärksam-
hetstörstande varelse. Hon leker med 
den socialt underlägsne Heathcliffs 
känslor långt bortom förlåtelsens 
gräns. Hon är grym. Men det är han 
också, och ibland är deras passion 
öronbedövande svart. Att älska någon 
till döds har sällan passat bättre in 
än här. Catherine älskar Heathcliffs 
råhet, hans råbarkade sätt. Men kan-
ske skrämmer den henne också, är det 
därför hon aldrig riktigt vågar ge sig 
hän? Han är ju ingen vältalig Mr. Darcy 
direkt. Heathcliff vet nog knappt vad 
vanligt hyfs ens innebär. Nej, istället är 
han lika vildvuxen och otämjd som de 
vindpinade hedarna omkring huset och 
stundtals lika grym som det allra hems-
kaste, gotiska monster. Men visst finns 
det ett guldhjärta någonstans därinne 
ändå? Det måste det ju göra. Eller?

mörk passion
Sedan tidigare vet vi att Andrea 
Arnold inte värjer för råhet och äkta 
lustar, hur olämpliga de än må vara, 
det har hon visat tydligt i de tidigare 
filmerna »Fish Tank« och »Red Road«, 
där hon också utforskat människans 
benägenhet till grymhet. I hennes 
version av »Svindlande höjder« är 
därför de stormande känslorna mellan 
besten/romantikern Heathcliff och 
teasern/madonnan Catherine precis 
lika berusande och bedövande som 

Wuthering Heights
open zone sid. 50–52

Coriolanus
stockholm XXii competition sid 44–46

Tyrannosaur
stockholm XXii competition sid 44–46

man kan vänta sig. Det är en uppvis-
ning i mörk, dödlig passion. Men med 
en oväntad casting och en drypande 
stämning vrider hon berättelsen ännu 
ett varv och skådar Catherine och 
Heathcliff från ännu en annan vinkel. 
 Just när man slutligen trodde att 
man visste var man hade dem.  
CAroLINe HAINer

efter röda mattan-
visningen av »wuthering heights« 

samlas alla underbara festivalare, 
charlotte brontë- och andrea 

arnold-fans på spy bar. så samla 
vänner, bekanta och sväng dina lurviga 

med oss!
 

SToCKHoLmS FILmFeSTIvALS WUTHerING HeIGHTS-FeST
SPY bAr onsdag 16 November

mittfest!
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SILVER AUDIENCE
AWARD 2011AWARD 2011

SILVER AUDIENCE
DU RÖSTAR FRAm FESIVALENS BÄSTa FILm

Rösta på festivalbiograferna samt 
på www.stockholmfilmfestival.se

Silver är det givna valet för alla som söker det bästa av kvalitetsfilm. På Silver visas festivalvinnare och 
kritikerfavoriter från världens alla hörn. Filmer som vågar utmana, underhålla och tänja på gränserna.

Silver finns hos: Boxer, Canal Digital, ComHem, Sappa, Tele2, Telia och 3.

1:a pris:  
Smartphone

2:a – 10:e pris:

The Trip på DVD

nonstop.tv
HERE MOVIES SHINEW

INN FINa PRISER!V



spotlight: love stories
det är kärlekens år i år! vi lyfter fram ett brett spektra av filmer om hur kärleken påverkar våra liv, 

val och handlingar. ämnet, och känslan, är universellt men har helt olika förutsättningar beroende på var
 i världen och livet du befinner dig. kärlekshistorier rymmer så mycket mer än rosa moln och lyckliga slut — det 

innebär ofta minst lika mycket tragik, sorg och oförutsägbarhet. det är ett ämne värt att ta på allvar. 
det vill vi visa i årets spotlight. 

leta efter     i tidningen för att hitta vilka filmer kärleken gör sig påmind i.

Förbjuden kärlek
stockholm XXii competition  sid. 44–46

Like Crazy
spotlight sid. 61

Uncle Kent
american independents sid. 54–55

e-Love
open zone sid. 50–52

»Förbjuden kärlek« började som en examensfilm 
vid NYU, fortsatte som vinnare av publikpriset i 
Sundance och kommer nu till Stockholm. vi pratar 
med årets hetaste nykomling — iranskamerikan-
ska maryam Keshavarz.

Filmen om en liberal iransk familj 
vars levnadssätt ställs på sin spets när 
dottern lever ut och har ett lesbiskt 
förhållande samtidigt som sonen blir 
allt mer konservativ, har väckt stor 
uppmärksamhet världen över. Allt 
började när Maryam Keshavarz fick i 
examensuppgift att göra film baserad 
på personliga upplevelser.
— Min morbror studerade i USA, men 
när alla flydde från Iran till USA i bör-
jan av åttiotalet så flyttade han istället 
tillbaka. Jag funderade över hur det är 
för någon som är så liberal att leva med 
sin familj där. Så fort jag började skriva 
på karaktärerna så fick de ett eget liv 
och därifrån kom storyn.
Filmen har levt ett riktigt festivalliv, 
vad har varit roli-
gast?
— Responsen från pub-
liken. Som filmskapare 
ser jag verkligheten och förvandlar 
den till filmiskt språk. Men när filmen 
är klar är den inte längre min egen. 
Den blir publikens och det är så häftigt 

Famntag och kyssar kan nuförtiden lika 
gärna utdelas bakom tangentbordet. 
men hur skildras egentligen uppkopplade 
kärlekshistorier på film? markus Amalthea 
magnuson granskar närheten på nätet i 
festivalfilmerna »e-Love«, »Uncle Kent« 
och »Like Crazy«.

Var befinner sig internet? Och är det 
ens en plats? Somliga tänker sig nätet 
som ständigt närvarande, tätt samman-
vävt med den övriga världen, framför 
allt genom dess sociala aspekter. Att 
gå till näts skiljer sig egentligen inte 

omSTÄNDIG KÄrLeK

KÄrLeK I KILobYTe

att se hur olika människor från olika 
bakgrunder relaterar till den.
Förklara!
— Vid en visning i Los Angeles började 
de i publiken att bråka med varandra. 

Jag hade ett Q&A 
när en kvinna i 
femtioårsåldern sa att 
den här filmen är inte 

realistisk alls. Då reste sig alla unga 
människor som just hade flyttat från 
Iran upp och började skrika till henne: 
”Det är den mest äkta filmen om vår 

från att gå till mataffären — det är bara 
olika gränssnitt. Nätet skildras just 
odramatiskt i filmerna »E-Love« och 
»Uncle Kent«, medan paret i ”Like 
Crazy” på grund av amerikanska 
visumregler tvingas till nätet för att 
överbrygga distans. 

Kära profilbild
Paule i »E-Love« börjar leta efter en 
ny själsfrände på nätet då hon up-
ptäcker att pausen från äktenskapet 
med maken kanske är längre än just 
en paus. Raskt dejtar hon sig igenom 

generation, och det är människor som 
du som förstör vårt land!” 
Vad letade du efter under castingen?
— De måste kunna tala flytande farsi, 
ha två pass, vara bra skådespelare och 
över 18 år, men se yngre ut. USA är ju 
med och finansierar och de är väldigt 
konservativa när det kommer till att 

ett antal personer i förhoppning om 
en förälskelse lika ögonblicklig som de 
profilbilder som dagligen passerar på 
datorskärmen. Det görs ingen större 
sak av internet än att det är en social 
arena precis som en arbetsplats eller 
en skola; nätet är inte en främmande 
och avlägsen plats som helt och hållet 
skiljer sig från den fysiska världen.
     Detta ut- och inhoppande i det 
virtuella får omvänd betydelse i mum-
blecorefilmen »Uncle Kent«. Slackern 
Kent träffar Kate i det flöde av flyktiga 
möten som stavas Chatroulette, en 
webbtjänst som slumpvis parar ihop 
användarna med varandra via web-
cam. De kommer fram till att Kate ska 
hälsa på i några dagar, vilket omintet-
gör möjligheten att likt användarna 
på Chatroulette kunna försvinna med 
omedelbar verkan. De är så att säga 
fast med varandra – en inte alltid frik-
tionsfri erfarenhet. 

Till näts utan visum
Umgänge på nätet behöver inte alltid 
vara frivilligt, vilket Jacob och Anna 
får erfara i »Like Crazy«. Anna är 
brittisk student i USA som tar det 

ödesdigra beslutet att stanna i landet 
den sista sommaren innan examen för 
att kunna tillbringa tid med nyvunna 
kärleken Jacob. Detta sker i strid 
med amerikanska visumregler och 
Anna skickas hem utan möjlighet att 
återvända igen, och därmed blir nätet 
ett medel för de två att överbrygga 
ett fysiskt avstånd som annars är 
oöverkomligt. Ett försök att förvandla 
ett långdistansförhållande till ett kort-
distansförhållande.
     Att träffas på nätet normaliseras 
mer och mer för varje år som går, 
enligt somliga kan det till och med ses 
som ett ”ärligare” förfarande efter-
som personlighet får gå före ytligare 
värden, som utseende. 
mArKUS AmALTHeA mAGNUSoN

”vID eN vISNING bLev DeT 
brÅK I PUbLIKeN.”
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AWARD 2011AWARD 2011
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Silver är det givna valet för alla som söker det bästa av kvalitetsfilm. På Silver visas festivalvinnare och 
kritikerfavoriter från världens alla hörn. Filmer som vågar utmana, underhålla och tänja på gränserna.
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mArYAN KeSHAvArZ
iransk-amerikansk dokumentärfilmare 
med ett stort politiskt och socialt 
engagemang, som nu rört sig mot 
fiktionsfilmen.

visa sex, så det var viktigt. Jag castade 
över hela världen, mer än 2000 person-
er. Hon som spelar mamman bor till 
exempel i Göteborg, fadern i Toronto, 
farbrorn i Paris. Alla skådespelare 
är iranier, men de kommer från hela 
världen, så det är ett väldigt internatio-
nellt projekt.
LISA everTSSoN NorrevIK
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Flickan från Västern
Opera av Giacomo Puccini 

Skarpt laddat i djärvt musikdrama

Regi Christof Loy
Dirigent Pier Giorgio Morandi

I rollerna bl a Nina Stemme,  
John Lundgren, Aleksandrs Antonenko,  
Torsten Kerl, Niklas Björling Rygert,  
Michael Schmidberger 

Premiär 17 december 
20, 27, 29 december, 5, 7, 10,  
13, 16, 19, 23, 25, 28, 31 januari 
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NÄr verKLIGHeTeN 
ÖverTrÄFFAr DIKTeN

Även när berättelser är rena påhitt slår det 
an verkliga känslor hos publiken. men i 
dokumentärens värld kan kameran fånga 
såväl den oförfalskade komiken som det 
blodiga allvaret, från tv-sända dansmoves 
till vrålen i revolutionens epicentrum.

hosni mubaraks styre fick ett helt egypten att sättas i brand, 
såväl metaforiskt som bokstavligt talat. i tre kapitel illustreras 
konflikten bortom vinklade reportagebilder och blir likt 
testamenten om att det i stormens öga alltid döljer sig flera 
perspektiv.

Tahrir 2011: The Good, the bad and the Politician
documania sid. 64–65

STormeNS ÖGoN

buck brannaman reser land och rike runt för att omhänderta 
hästar. istället för traditionella veterinärtricks tror han att 
nyckeln till djurs välbefinnande består i att lyssna, men innan 
han botade andra var han tvungen att bekämpa sina egna 
demoner.

buck
documania sid. 64–65

mANNeN Som TALAr meD HÄSTAr

i calcutta finner vi privatdetektiven rajesh ji som med sitt 
team utreder mord, otrohet och förfalskning. men precis lika 
viktigt som att lösa brott är det att få uppfylla drömmen om 
att en dag få visa sina danssteg på en tv-sänd talangshow. 
absurt och underhållande!

DeN DANSANDe DeTeKTIveN

The bengali Detective
documania sid. 64–65

hur mary blev martha

Stockholms filmfestival visade förra året 
Sean Durkins »mary Last Seen« — en 
oroväckande kortfilm om en tonårstjej som 
berövas kontakt med omvärlden och leds 
mot en gård mitt ute i ingenstans. l den 
extremt kritikerrosade sektthrillern »martha 
marcy may marlene« får vi veta vad som 
väntade där.

Sean Durkin följer upp sin kortfilms-
prolog med berättelsen om Martha, 
en ung kvinna som just lyckats fly från 
slutdestinationen i »Mary Last Seen«. 
Hemma hos sin syster uppdagas det att 
Martha gått vilse i ett gränsland mellan 
nuet och det förflutna. Redan från start 
var filmerna delar av samma saga.
— Utan att tänka alltför mycket skickade 
vi filmen till Sundance samtidigt som 
manuset till »Martha Marcy May 

Marlene« anmäldes till Screenwriters 
Lab (workshop i Sundance, reds. anm.). 
Båda antogs och det förändrade verkli-
gen saker och ting. 
 Durkin fascinerades av en tidnings-
artikel om en ung kvinna som lyckats 
fly från en sekt. Researcharbetet tog en 
dramatisk vändning när en vän delade 
med sig av sin egen livshistoria.
— Hon ville hjälpa mig och hade aldrig 
tidigare pratat om det öppet. Hon var 
oerhört generös och delade med sig av 
erfarenheter som var väldigt plågsamma, 

obehagliga och sorgliga. Från det kom 
grunden till Marthas berättelse. Jag ville 
göra något karaktärsbaserat, samtida 
och naturalistiskt. Sekter porträtteras 
ofta som ”over the top”-kariaktyrer.
 För att avleda klichéer vände sig 
regissören till John Hawkes, som då just 
Oscarnominerats för »Winter’s Bone«, 
och castade honom i rollen som den 
karismatiske sektledaren Patrick.
— Allt Patrick säger härrör från san-
ningar. Men sen manipulerar han alla 
de här tilltalande idéerna för att få det 
han vill.
JoHANNA DUNGer

martha marcy may marlene
stockholm XXii competition sid. 44–46

SeAN DUrKIN
kanadensisk regissör och producent. en 
av grundarna bakom det framgångsrika 
produktionsbolaget borderline films, som 
legat bakom filmerna »afterschool« och 
»two gates of sleep«. 

The Lady
open zone sid. 50–52 (out of competition)

Simon och ekarna
open zone sid. 50–52 (out of competition)

visionary Award-vinnaren Luc besson berättar den verkliga hjälte-
sagan om Aung San Suu Kyi, med michelle Yeoh i huvudrollen.

Luc Besson har gjort det till en vana att skildra starka kvin-
nor, tidigare har vi sett det i »Nikita«, »Jeanne d’Arc« och 
»Leon«. I »The Lady« låter han Michelle Yeoh personifiera 
en levande legend på ett sätt som gör att vi för alltid kom-
mer att förstå och minnas henne. Kärlekshistorien mellan 
henne och Michael Arissom, som gick bort i cancer 1999 
efter att under 10 år bara ha fått träffa sin fru fem gånger, 
innehåller så mycket mänsklig styrka och uppoffringar 
att den i allra högsta grad exemplifierar hur verkligheten 
ständigt överträffar dikten. 
 Och till skillnad från Yeohs internationella genombrott-
sroll i »Crouching Tiger, Hidden Dragon« handlar hjältemod 
här inte om att kunna slåss. Utan om modet i att våga avstå. 
En i särklass mycket mer rebellisk styrka. 
eLSA berGmArK

I åratal har vi väntat på att »Simon och ekarna« ska göra sitt 
intåg på svenska biografer. Att marianne Fredrikssons psykologiskt 
knivskarpa historia om Simons klassresa, under en tid då intoler-
ansen spred sig som en pestsmitta över europa, skulle bli film är 
så nära en oundviklighet man kan komma. 

Marianne Fredriksson skrev 1985 in sig i den svenska 
litteraturhistorien som en av våra mest lästa och älskade 
författare och få svenska historier har engagerat som Simons 
uppväxt i 1940-talets Sverige — fylld av upptäckarlusta, 
intolerans, besatthet, ondska, glädje och kärlek. Man kan 
lugnt säga att ett exemplar av »Simon och ekarna« finns i så 
gott som varje svenskt hem. 
 Lisa Ohlins (»Veranda för en tenor«) efterlängtade 
filmversion med Bill Skarsgård och Helene Sjöholm är en 
av årets svenska höjdpunkter och det filmprojekt som varit 
00-talets stora snackis. Alla har vetat att den är på väg men 
undrat när? Svaret är nu!
ADAm bromAN

eN DAmS KAmP moT DIKTATUreN ÄNTLIGeN!
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WorK IN ProGreSS
 

se klipp från och möt människorna 
bakom det kommande filmårets 

höjdpunkter. vi bjuder på smakprov från 
»snabba cash 2« »bitchkram«, »bekas« och 

många fler.

LÄS mer PÅ 
WWW.SToCKHoLmFILmFeSTIvAL.Com 



BIOPREMIÄR JANUARI 2012 BIOPREMIÄR FEBRUARI 2012

BIOPREMIÄR 28 OKTOBER BIOPREMIÄR 2 DECEMBER

VINTERNS BÄSTA FILMER PÅ BIO

DVD 149KR – BLU-RAY 179KR

20% RABATT
PÅ ALLT  I BUTIKEN

MOT UPPVISANDE AV

DENNA ANNONS!

GILTIG T.O.M. 30 NOV 2011.

GÄLLER EJ REATITLAR.

UTE 26/10 

129KR UTE 9/11
149KR299KR

W W W.  S T U D I O S E N T E R TA I N M E N T. S E                        W W W. N J U TA F I L M S . N U

&

P R E S E N T E R A R

STHLMS FILMFESTIVAL.indd   1 2011-09-28   16.06



mÄSTerFoToGrAFeN I SKYmNINGSLANDeT

FILmeNS FÖrLorADe bArN

Filmfotografen Christopher Doyle har 
inspirerat en hel värld med sitt sensuella 
bildspråk och aldrig låtit geograf-
iska avstånd hållit honom borta från 
samarbeten. På årets festival kan hans 
bilder beskådas i de japanska filmerna 
»Tormented« och »Underwater Love«.

Filmfotografer som allmänheten 
känner till är inte många. I Sverige 
har vi Sven Nykvist och på senare år 
Hoyte van Hoytema. Australiensaren 
Christopher Doyle bor i Hongkong 
och är mest känd som Wong Kar-wais 
hovfotograf. Han är inte bara en 
förebild för många regissörer och 
filmfotografer, hans trollbindande 
impressionistiska filmfoto i Kar-wais 
filmer var en bidragande orsak till att 
kinesisk film väckte stort intresse i 
västerlandet under 90-talet. 
 I åtta fåordiga filmer lät Wong 
Kar-wai Doyles bilder svämma över 
med drömlik sensualism. Långsamma 
scener i oskärpa eller slow motion, 
fångade dröjande ögonblick under 
kärleksmöten i filmer som »In the 
Mood for Love« och »2046«, ibland 
filmade ifrån flera rum bort. Kamera-
ögat iakttog intuitivt skådespelarna 
genom sin slumpartade placering 
bakom en taklampa, gallergrind eller 
genom sina följsamma åkningar. Silu-
etter och skuggspel, eleganta 50-tals 
kläder i mättade färger och sinnrika 
kompositioner, utgjorde tillsammans 
en rad filmpoetiska stycken. 
 I Gus Van Sants »Paranoid Park« 
förvandlade han något så vardagligt 
som en ung mans dusch till en nyck-
elscen genom det suggestiva sätt den 
filmades på och hur den fångade 
karaktärens sinnestillstånd. Detaljer 
i slow motion under tystnad fixerade 

en vändpunkt i huvudpersonens inre. 
Skateboardscenerna i samma film, 
gestaltades genom ett slags minnenas 
estetik, nostalgiskt inspelade på Super 
8. Kontrasten till skateboardkulturens 
egna visuella identitet framhävde den 
ännu mer. Okonventionella val och 
romantisering är signifikant för Doyles 
bildspråk. Själv har han sagt att musik, 
dans och litteratur är det som influerar 
hans fotografi och att hans ser rela-
tionen mellan honom, kameran och 
skådespelaren som en dans. Teknik 
ser han som sekundärt, eller närmast 
ointressant.
 Doyle är en färgstark humoristisk 
personlighet som gärna underhåller 
vid prisutdelningar och betraktar de 
regissörer han väljer som vänner. Han 
avdramatiserar gärna filmskapandet 
och drar sig inte för att skämta om sitt 
alkoholberoende. Genom åren har han 
hunnit med många samarbeten, stilar 
och genrer. Hans experimentlusta 
och har också lett fram till ett flertal 
projekt med debutanter. 
 Filmfestivalen visar två av hans 
senaste filmer i år: »Underwater Love« 
är en humoristisk musikal med mjuk-
pornografiska inslag som skiljer sig 
ifrån det Doyle tidigare gjort, med sina 
explicita sexscener i konturlöst skarpt 
ljus. Och »Tormented«, en klassisk 
japansk skräckfilm av »The Grudge«-
regissören, filmad i 3D.
roNNIT HASSoN

Underwater Love
twilight zone, sid. 62–63

Tormented
twilight zone, sid. 62–63

Pojken med cykeln
open zone sid. 50–52

bröderna Dardenne tilldelades tidigare i 
år jurypriset i Cannes för sin fantastiska 
»Pojken med cykeln«.

Den förlorade fadern har länge varit 
ett filmens tema, som i Vittorio De 
Sicas »Cykeltjuven« eller Roberto 
Rossellinis »Tyskland anno noll«. 

Splittrade familjer är det återkom-
mande spöket som hemsöker den 
italienska neorealismen — den ström-
ning som även varit språngbrädan i 
bröderna Dardennes filmskapande.
 I »Pojken med Cykeln« blir Dar-
dennes pojke lämnad av sin far på ett 
barnhem. Pojken vägrar att acceptera 
sitt öde och driver med cykel runt på 
jakt efter fadern, eller åtminstone spår 
av honom. 
STeFAN r AmSTeDT
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20% RABATT
PÅ ALLT  I BUTIKEN

MOT UPPVISANDE AV

DENNA ANNONS!

GILTIG T.O.M. 30 NOV 2011.

GÄLLER EJ REATITLAR.
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AGAT Films & Cie presenT

of KilimanjaroThe Snows
A film by RobeRT GUéDiGUiAN

Besök oss på: 
www.europaparlamentet.se 
och http://www.luxprize.eu

VENEDIG
FILMFESTIVAL

VINNARE AV "COUP DE COEUR"

Luxpriset + Stockholms
filmfestival
Europaparlamentet delar varje år ut ett
filmpris – Luxpriset. Av årets tre
finalister; ‘Play’, ‘Snows of Kilimanjaro’
och ‘Attenberg’, visas de två förstnämda
på Stockholms filmsfestival.

Luxpriset ges till den film som bäst 
speglar mångfalden i det europeiska 
kulturlandskapet. Vinnaren utses av 
branschfolk och Europaparlamentet. Priset 
består av att Europaparlamentet finan-
siererar översättning till EU:s 23 officiella 
språk samt distribution till alla EU-länder.

Året Luxpris delas ut den 16 november i
Strasbourg. Se europeisk film när den är
som bäst.
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Boka Bio och 
konferens 
i unika salonger
Filmhusets två stora och vackra salonger, Bio Victor och Bio Mauritz, passar ut-
märkt för filmvisningar, galapremiärer, förhandsvisningar, konferenser, events 
och kick-offer. Vi kan visa allt från datapresentationer till 70 mm till 2k och 
4k samt 3D. Våra tre nya mötesrum passar dig som vill ha lokaler för 8–49 
personer. Alla salonger och rum ligger i anslutning till vår 800 m² stora foajé 
som lämpar sig mycket väl för mingel, både för större och mindre sällskap. 

Läs mer på www.filmhuset.se

Välkommen  
till filmhuset!

filmhuset 
– MöTESpLATSEN 
FöR FiLMäLSKARE

filmhusets 
Bar & Bistro
Restaurangen serverar lunch alla 
vardagar. i foajébaren serveras det 
frukost, hemlagade bakverk, kaffe, 
öl och vin – det perfekta hänget för 
filmälskare.

www.filmbarbistro.se

cinemateket
När verkligheten inte räcker till! 
Cinemateket visar stumfilm med 
levande musik, klassiker, unika 
retrospektiver och film så ny att 
den ännu inte nått svenska bio-
grafer.

www.cinemateket.se

lunchBio
Varje onsdag, 5 oktober–
30 november visas kortfilm på 
Filmuhset non-stop under två 
timmar, 11.30-13.30.

BiBlioteket
Tre våningar fulla av böcker och 
tidskrifter. Och du kan helt gratis 
låna filmer ut bibliotekets fantas-
tiska dvd-samling.

www.sfi.se/biblioteket.se

”inget vanligt jävla hus”, lär Svenska Filminstitutets grundare 
Harry Schein ha sagt som utgångspunkt för filmhusprojektet. 
Och där fick han som han ville. Med den anrika filmmiljön och de 
publika evenemangen är Filmhuset den självklara mötesplatsen 
för filmälskare.

filmhuset  |  BORGVÄGEN 1  |  www.filmhusEt.sE  |  KONfERENs@sfi.sE  |  tElEfON 08-665 11 00 



vALeNTINA CHAmorro
séptimo

jag fick idén från en cat power-låt, en argentinsk 
myt och att jag ville berätta om hur svårt det 
är att dölja den man egentligen är för den man 
älskar. jag vill göra filmer med icke-stereotypa 
karaktärer som lyfter upp minoriteter till normen. 
jag tycker överhuvudtaget att vi behöver ta mer 
risker inom svensk film.

KorTFILmS-boNANZA!
Förutom skräddarsydda paket med de 
nominerade från årets kortfilmstävling har 
du även möjlighet att uppleva iFestival och 
1 km film i maratonform. Här är tre filmer 
du inte får missa:

NYFIKeN? Se ovANSTÅeNDe FILmer oCH 
mÅNGA FLer UNDer vÅrA KorTFILmSKvÄLLAr!

KorTFILmSPAKeT 1 — FÖrorT, romANS oCH meNISKer
När?  10 november kl. 17:00

var?   grand 4

KorTFILmSPAKeT 2 — bJÖrNAr, TÅrAr oCH HULIGANer
När?  10 november kl. 17.00

var?  victoria 2

IFeSTIvAL
När?  14 november kl. 17.00

var?  grand 4

1 Km FILm
När?  17 november kl. 19.15

var?  mauritz

Läs mer om kortfilmerna och kolla in alla iFestival-bidrag på 
www.stockholmsfilmfestival.se

förra året vann hugo lilja festivalens 1 km film-stipendium för 
den halsbrytande zombiesagan »återfödelsen«. nu följer han 
upp med en intensiv skildring av manlig vänskap som gått 
vilse i hejaklacksramsorna.

SUPPorTerN

solkyssta villaområden och tonårsmelankoli när fantastiske 
spike jonze lånar från egna erfarenheterna som musikvideo-
regissör, i denna novellfilm baserad på arcade fires album 
»the suburbs«.

SCeNeS From THe SUbUrbS

pedro pires knockade kortfilmskonnässörer när hans bårbalett 
»danse macabre« visades på stockholms filmfestival 2009. 
minst lika knockad blir man när han visualiserar en generals 
nära döden-upplevelse.

HoPe

efter att i över 20 år ha delat ut kortfilmsti-
pendiet 1 km film till unga filmskapare delar 
Stockholms filmfestival för första gången 
någonsin ut ett långfilmstipendium i år.

Stipendiet är initierat av Stockholms 
filmfestival i samarbete med Telia,
Svenska Filminstitutet, Cinepost, 
Dagsljus och Resursföretagen för 
film & TV i Sverige. Den färdiga 
filmen får distribution av NonStop 
Entertainment.
 Stipendiet riktar sig till professionella 

Stockholms filmfestival har alltid gillat att upptäcka unga 
filmare och nya förmågor. Ända sedan första festivalen 1990 
har stipendiet 1 km film delats ut till en lovande regitalang 
som har fått chansen att spela in en till kortfilm och ta nästa 
steg i karriären. Förra året fick Hugo Lilja stipendiet för 
»Återfödelsen« — i år tävlar hans film »Supportern« i 
festivalens kortfilmssektion.
 
här berättar årets nominerade om sina projekt.

filmskapare och produktionsbolag. Syftet 
är att lyfta fram kvinnliga regissörer 
och fokus ligger på starka historier 
med en tydlig vision.
— Stockholms filmfestival har alltid 
velat verka som en inspirationskälla 
för svenska filmskapare. Nu växlar vi 
upp och går aktivt in och stödjer nya 
visioner i svensk film. Stipendiet är ut-
märkt också för att det kommer lyfta 
fram fler kvinnliga regissörer, säger 
Git Scheynius, festivalchef   
 Vinnaren tillkännages och mottar 

sitt pris på Stockholms filmfestivals 
prisutdelning den 19 november. Den 
färdiga vinnarfilmen får sin världs-
premiär på Stockholms filmfestival i 
november 2012. 
 De övriga nominerade bidragen 
erhåller ett utvecklingsstöd från Svenska 
Filminstitutet på upp till 250 000 SEK. 
Välkommen att skicka in din ansökan 
nästa år!
mer information finns på: 
www.stockholmfilmfestival.se/langfilmsstipendium
Kontakt: stipendium@stockholmfilmfestival.se

PeTer GrÖNLUND
gläntan

i mitt arbete med hemlösa träf far jag ofta 
personer som kia, som kommit ut från kåken 
med bara en kasse i handen och utan planering. 
jag tyckte att det var intressant att göra en 
resa tillsammans med henne och se hur hon 
avviker från systemet, ställer sig utanför alla 
normer och vad som händer då.

erIK roSeNLUND
sudd

det var i samband med sömnbrist. jag hade 
varit uppe och packat alldeles för sent för att 
jag skulle åka bort tidigt nästa dag. när jag 
väl lagt mig och inte kunde sova, för att min 
hjärna gjorde de mest vilda associationer, fick 
jag en vision av en animation som smittade. 
»sudd« är ett försök att hitta nya sätt att blanda 
animation och spelfilm.

erIK boSTeDT
maria

idén till »maria« växte fram inom ramen för 
ett kortfilmsprojekt på temat ”lost love” som 
jag diskuterade med två regissörer jag träffade 
på en filmfestival. är resultatet lyckat tror 
jag det går att skapa igenkännande och en 
sorts förlösning hos en intresserad betraktare 
oavsett ålder, bakgrund och kultur.

GUSTAv DANIeLSSoN
tvillingen

precis som huvudpersonen i »tvillingen« 
fridyker jag och håller andan när jag sover. 
det höll min flickvän vaken om natten och 
vi var båda oroliga, så jag gick igenom en 
massa läkarundersökningar men inget fel 
hittades. då föddes inledningen till den här 
historien — fantasin om att jag hade något 
väldigt, väldigt konstigt i halsen.

erIK GreeN PeTerSSoN
vågor av längtan

det är inte min sak att argumentera för varför 
jag ska få ett stipendium framför någon annan. 
det här vip-samhället vi lever i kräver att alla 
ska befinna sig på en marknad där de ska kunna 
sälja sig själva och därefter benämnas värde och 
pris. mina filmidéer kommer från att jag söker en 
frihet ur det.

beNJAm orre
sakae

jag har alltid varit intresserad av japansk kultur 
och historia, men det var under mitt besök till 
japan våren 2008 som idén till kortfilmen 
uppstod. 1 km film-stipendiet skulle vara ett 
erkännande för alla de som på ett eller annat 
sätt hjälpt mig att färdigställa filmen, för de 
som trodde på manuset och kämpade för att 
filmen skulle bli gjord.

JoHANNA PYYKKÖ
vi ska plocka pascal i natt

jag och huvudrollsinnehavarna har alla tre sett 
prov på kvinnor som går lite för långt i sin jakt 
på sex och inte tar en mans nej på allvar. vi 
kände att det var motiverat att göra en film om 
det. det är få som ger kvinnor utrymme i roller 
som klåpare, idioter, skurkar och pajasar. jag gör 
film för att ändra på det.

SImoN moSer & IDJI mACIeL
vi ville spränga vasa

simon: när det visade sig att mina släkt haft 
med skeppet att göra på ett oväntat sätt så 
visste jag att det måste bli en film. stipendiet 
skulle ge oss en ryggdunk om att vi är på 
rätt väg i vårt berättande och bidra med 
ekonomiska förutsättningar att omgående 
påbörja nästa film.

FeSTIvALeN Ger STIPeNDIUm PÅ 5 mILJoNer TILL FILmProJeKT meD KvINNLIG reGISSÖr!

1 Km FILm 

kortfilm
galore!

1 Km FILm I SAmArbeTe meD:

FrIDA KemPFF
medan du var borta

efter att ha fått mitt första barn insåg jag att det 
saknades en film om hur det är att vara blivande 
pappa. jag ville berätta en historia om de frågor 
han ställer sig inför ett föräldraskap och att man 
på något sätt måste göra upp med sitt förflutna 
för att kunna bli en bra förälder.

3939Stockholms 22:a internationella filmfestival 2011
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Boka Bio och 
konferens 
i unika salonger
Filmhusets två stora och vackra salonger, Bio Victor och Bio Mauritz, passar ut-
märkt för filmvisningar, galapremiärer, förhandsvisningar, konferenser, events 
och kick-offer. Vi kan visa allt från datapresentationer till 70 mm till 2k och 
4k samt 3D. Våra tre nya mötesrum passar dig som vill ha lokaler för 8–49 
personer. Alla salonger och rum ligger i anslutning till vår 800 m² stora foajé 
som lämpar sig mycket väl för mingel, både för större och mindre sällskap. 

Läs mer på www.filmhuset.se

Välkommen  
till filmhuset!

filmhuset 
– MöTESpLATSEN 
FöR FiLMäLSKARE

filmhusets 
Bar & Bistro
Restaurangen serverar lunch alla 
vardagar. i foajébaren serveras det 
frukost, hemlagade bakverk, kaffe, 
öl och vin – det perfekta hänget för 
filmälskare.

www.filmbarbistro.se

cinemateket
När verkligheten inte räcker till! 
Cinemateket visar stumfilm med 
levande musik, klassiker, unika 
retrospektiver och film så ny att 
den ännu inte nått svenska bio-
grafer.

www.cinemateket.se

lunchBio
Varje onsdag, 5 oktober–
30 november visas kortfilm på 
Filmuhset non-stop under två 
timmar, 11.30-13.30.

BiBlioteket
Tre våningar fulla av böcker och 
tidskrifter. Och du kan helt gratis 
låna filmer ut bibliotekets fantas-
tiska dvd-samling.

www.sfi.se/biblioteket.se

”inget vanligt jävla hus”, lär Svenska Filminstitutets grundare 
Harry Schein ha sagt som utgångspunkt för filmhusprojektet. 
Och där fick han som han ville. Med den anrika filmmiljön och de 
publika evenemangen är Filmhuset den självklara mötesplatsen 
för filmälskare.

filmhuset  |  BORGVÄGEN 1  |  www.filmhusEt.sE  |  KONfERENs@sfi.sE  |  tElEfON 08-665 11 00 
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CENTRALSTATION

KLARABERGSVIADUKTEN

GÄRDET

festivalkarta

7 stockholm waterfront, nils ericsons plan 4 8 festivalcenter & klarabiografen, kulturhuset, sergels torg 9 filmhuset, borgvägen 1

1 victoria, götgatan 65 2 bio rio, hornstull strand 3

6 skandia, drottninggatan 824 sture, birger jarlsgatan 41 5 zita, birger jarlsgatan 37

3 grand, sveavägen 45
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spela in din egen 
remake och tävla i 

london!

Är du nästa mottagare av Stockholm 
visionary Award? Hävdar du ofta att filmen 
varit bättre om du suttit i regissörsstolen? I 
så fall är det här tävlingen för dig!

Done in 60 Seconds anordnas av 
världens största filmtidning, den brittiska 
jätten Empire«, och vinnaren koras 
varje år på tidningens gala Empire 
Awards, bland gräddan av både den 
internationella och brittiska filmeliten. 

På 2011 års gala gjorde Maeve Stam 
succé med sin version av »127 timmar« 
och fick motta priset från skådespelaren 
Chris O’Dowd och regissören Neil 
Marshall på det anrika Grosvenor 
Hotel i London. 

Vill du åka till London nästa vår är 
det hög tid att fundera ut en film och 
fatta kameran. Den 20 januari 2012 är 
deadline för bidragen till den svenska 
deltävlingen. 

Läs mer på 
www.stockholmfilmfestival.se/donein60seconds

svenska vinnarna samuel heiligers och frej bengtsson.

© berns salonger

© carla orrego veliz

drink 1 / almodÓvar
drink 2 / freud & jung

drink 3 / hysteria
drink 4 / sleeping beauty

drink 5 / loverboy

här blandas festivaldrinkarna

berns salonger 
berzelii park

t-baren, hotel diplomat 
strandvägen 7c

filmquiz — hela festivalen

efter en fantastisk bioupplevelse kan det vara skönt att varva ner 
och samla intrycken. på festivalbarerna och filmquizen hittar du våra filmdrinkar

 — samtliga skräddarsydda efter årets program.

filmdrinkar

filmquiz / 2

filmquiz / 1

filmquiz / 3

NÄr: tisdag 15 november, kl 20:00
vAr: berns veranda

NÄr: fredag 11 november, kl 20:00  
vAr: berns veranda

NÄr: torsdag 17 november, kl 20:00
vAr: berns veranda

har du full koll på birollskillar, femme fatales från 50-talet eller kan du bara en massa om film? briljera med 
dina kunskaper under festivalen när JAmeSoN FILmqUIZ anordnas på berNS verANDA — det perfekta sättet 

att spendera tiden mellan filmerna eller avsluta dagens filmmaraton på.

4343Stockholms 22:a internationella filmfestival 2011
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stockholm XXii competition
i år tävlar 21 filmer om världens tyngsta filmpris 

— den 7,3 kilo tunga bronshästen

Matthias Schoenaerts gick upp 27 kilo muskler inför 
rollen som Jacky, en steroidmissbrukare som får ett 
erbjudande han inte kan motstå och samtidigt plågas av 
sitt förflutna. Befolkad av högerextrema flamländare, 
testosteronstinna mafiosos och hormonbehandlad 
boskap är denna thriller en dunkel och naturalistiskt 
filmad påminnelse om att det som göms i snö kommer 
upp i tö. (KH)

bULLHeAD 
av michaël r. roskam

nordisk premiär med matthias schoenaerts, jeroen perceval, jeanne dandoy 
Land belgien År 2011  Längd 129 min. 

#732........... 15/11........... 21 .30 .........................................................................victoria 2
#1003 ........ 18/11........... 13.00 ............................................................................ grand 1
#1136 ......... 19/11 .......... 21 .30 .........................................................................victoria 2

I en dystopisk värld där individen blivit en engångsvara 
träffar vi Philippe, som efter att hans mamma kastat 
sig ut från ett fönster blir statens egendom och snabbt 
formas till en produktiv medborgare. Efter prisade 
kortfilmer debuterar nu Jean-Baptiste Léonetti som 
långfilmsregissör med en sant Orwelliansk och hyper-
stilistisk framtidsvision. (AS)

CArré bLANC 
av jean-baptiste léonetti

skandinavisk premiär med sami bouajila, julie gayet, david nissen Land frankrike 
År 2011  Längd 77 min. 

#334 .......... 11/11 ........... 21 .30 ......................................................................... victoria 2
#515 ........... 13/11 ........... 15.30 ............................................................................. grand 1
#1006 ........ 18/11........... 14.00 ......................................................................... victoria 2

Blå är den medicinska koden som 
utfärdas när en patient är i akut behov 
av livräddning — ett tillstånd denna 
film äventyrar att försätta sin publik 
i. Sjukhusmiljön bildar en emotionell 
och estetisk fond för denna becksvarta 
berättelse om samariten Maran, som 
efter att ha bevittnat en våldtäkt från 
sitt lägenhetsfönster påbörjar jakten på 
renhet i en mörk och smutsig värld. (Ke)

CoDe bLUe 
av ursula antoniak

nordisk premiär med bien de moor, lars eidinger Land holland 
År 2011  Längd 81 min.  

#426 .......... 12/11........... 18.30 .............................................. zita
#518........... 13/11 ........... 16.00 .............................................. zita
#915........... 17/11 ........... 18.00 .............................................. zita

Ralph Fiennes regidebut är en modern 
Shakespeare-filmatisering full av våld, 
svek och intriger. General Coriolanus 
seger över Tullus Aufidus gör honom 
till hjälte i Rom, men utsparkad från 
maktens korridorer tvingas han vända 
sig till tidigare fiender för att utkräva 
sin hämnd. (Gb)

CorIoLANUS 
av ralph fiennes

nordisk premiär med ralph fiennes, vanessa redgrave, gerard 
butler, jessica chastain. Land uk År 2011  Längd 122 min.  

#226 .......... 10/11 .......... 21 .00 ........................................... sture
#415........... 12/11........... 15.30 ....................................... grand 1
#826 .......... 16/11 .......... 20.30 ...................................... grand 1

I Manillas kåkstäder präglas den hård-
barkade vardagen av våld och misär. 
Här bor Isabel som trött på att själv 
bli utnyttjad försöker försörja sig och 
sin familj genom att smuggla droger i 
ungdomars kroppar. Oerhört modig 
debutfilm som med halsklumpsbildande 
humor och skräckfilmsestetik skapar 
en chockerande exposé över drogtraf-
ficking i Filipinerna. (JJ)

CUCHerA 
av joseph israel laban

europeisk premiär med maria isabel lopez, simon ibarra, cj 
ramos Land filippinerna År 2011  Längd 90 min. 

#502 .......... 13/11 ........... 10.30 .........................................bio rio
#721 ........... 15/11........... 19.00 .................................... victoria 2
#1011.......... 18/11........... 16.30 .................................... victoria 2

Om Buster Keaton hade skrivit sagor 
skulle en av dem hetat »Den goda fen«. 
Den trötte nattportiern Dom får besök 
av tokan Fiona som hävdar att hon är 
en fe, men inför den tredje och sista 
önskningen går hon upp i rök. Jakten 
efter det nya kärleksintresset kan börja! 
Tati-inspirerad slapstickfars i en blek 
hamnstad där det dansas på havets bot-
ten, åks moped och ryms från polisen. (GA)

DeN GoDA FeN 
av dominique abel, fiona gordon, bruno romy

svensk premiär med dominique abel, fiona gordon, philippe 
martz Land frankrike År 2011 Längd 93 min.  

#616 .......... 14/11 .......... 18.30 ............................................sture
#720 .......... 15/11........... 18.30 ............................................sture
#1125 ......... 19/11 .......... 18.30 .............................................. zita

#318........... ...11/11 ........ ....18.00............ ............................................................. bio rio
#624 ............. 14/11 .......... 20.30......................................................................... grand 1
#1026 ............ 18/11 .......... 20.30......................................................................... grand 1

Libanesiske regissören och skådespelerskan Nadine 
Labaki är tillbaka efter »Caramel«, som bland annat 
tilldelades FIPRESCI-priset för bästa film under 
Stockholms filmfestival 2007.  I sin nya varma komedi 
lånar hon glädje och energi från musikalgenren för 
att behandla religionsmotsättningar mellan kristna 
och muslimska män som håller på att fördärva en hel 
by. Kvinnorna försöker ställa allt till rätta med lite 

nordisk premiär med claude baz moussawbaa, julian farhat, nadine labaki 
Land libanon År 2011 Längd 110 min.

list och hasch.  Allvarlig problematik ses ur ett glatt 
perspektiv och väcker lika många tankar som skratt 
i denna film som belönades med det största priset på 
Torontos filmfestival. (He)

vAD GÖr vI NU?
av nadine labaki
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Qalli och Aivaaq lever sina tonårsliv i Alaska, lika 
präglade av samtidens hiphop som av urgamla tradi-
tioner. Under en säljakt utbryter ett gräl med rivalen 
James som resulterar i dennes död och skräckslagna 
beslutar sig vännerna för att hävda att han fallit genom 
isen. Det ständiga solljuset och den oändliga snön 
blir till ett vackert och skrämmande panorama för 
detta karaktärsdrivna småstadsdrama. (JJ)

Anders är 34 år, smart och bildad. Ändå känner han 
sig olycklig i det tomma Oslo. Han har precis lämnat 
rehabiliteringshemmet och ger livet ett sista dygn för 
att göra upp räkningen med samhället, vännerna och 
sin familj. Joachim Trier överträffar sin fantastiska 
långfilmsdebut »Reprise« med detta internationellt 
hyllade livskrisdrama. (Abb)

oN THe ICe 
av andrew okpeaha maclean

oSLo 31 AUGUSTI 
av joachim trier

skandinavisk premiär med josiah patkotak, frank qutuc irelan, teddy kyle smith 
Land usa År 2011  Längd 96 min.  

svensk premiär  med anders danielsen lie, hans olav brenner, ingrid olava 
Land norge  År 2011  Längd 94 min.   

#312 ........... 11/11 ........... 15.30 ............................................................................. bio rio
#912 ........... 17/11 ........... 17.30 ............................................................................. bio rio
#1107 ......... 19/11 .......... 13.00 ............................................................................. bio rio

#715 ........... 15/11........... 18.00 ............................................................................. grand 1
#821 ........... 16/11 .......... 18.30 ................................................................................ sture
#1233 ......... 20/11 .......... 21 .30 ......................................................................... victoria 2

Sean Durkin erhöll regipriset på Sundance för sin 
långfilmsdebut om Martha, en ung kvinna som lyckats 
frigöra sig från den sekt som hållit henne fången. Trots 
att hon befinner sig i säkerhet hos sin syster gör det 
förflutna sig påmint i minnen och drömmar, och 
gränsen dem emellan blir allt suddigare. Återhållsam 
thriller där »Winter’s Bone«-stjärnan John Hawkes gör 
en lysande insats i rollen som karismatisk sektledare. (KH)

mArTHA mArCY mAY mArLeNe 
av sean durkin

nordisk premiär med elizabeth olsen, sarah paulson, john hawkes, christopher abbott 
Land usa År 2011  Längd 101 min.

#916 .......... 17/11 ........... 18.00 ............................................................................ skandia
#1031 ......... 18/11........... 21 .15 ............................................................................. skandia
#1130 ......... 19/11 .......... 20.30 ............................................................................ grand 1

Ett performance på teatern The Kitchen 
i New York blev embryot till den stundvis 
övernaturliga »The Future« — en ovanlig 
kärlekshistoria om ett par som adopterar 
en katt och drabbas av livets gång. 
Multikonstnärinnan Miranda July följer 
upp det internationellt rosade först-
lingsverket »Me and You and Everyone 
We Know«, som belönades med priset 
för bästa regidebut på Stockholms 
filmfestival 2005. (mAm)

THe FUTUre 
av miranda july

skandinavisk premiär med miranda july, hamish linklater, david 
warchofsky Land usa År 2011  Längd 91 min.  

#227 ........... 10/11 .......... 21 .00 ....................................... skandia
#419 .......... 12/11........... 16.30 .................................... victoria 2
#1120 ......... 19/11 .......... 17.00 ....................................... grand 4

Priviligerade Atafeh lever på lånad tid 
ett vilt liv med bästa vännen Shireen. 
De två flickorna befinner sig i en drömsk 
bubbla av ömsesidig åtrå, men när 
Atafehs bror ansluter sig till Teherans 
sedlighetspolis gör sig verkligheten 
påmind i en värld av övervakning, censur 
och sexuell repression. En storslagen 
debutfilm, fantastiskt sammanhållen 
och sensuellt vacker. (JJ)

FÖrbJUDeN KÄrLeK 
av maryam keshavarz

svensk premiär med nikohl boosheri, sarah kazemy, reza 
sixo safai Land iran År 2011  Längd 107 min. 

#424 .......... 12/11........... 18.00 ........................................ grand 1
#532 .......... 13/11 ........... 20.30 ....................................... grand 1
#1121 .......... 19/11 .......... 18.00 ........................................ grand 1

Katinka bjuder in sina vänner till födel-
sedagskalas, men under det städade 
firandet får de oväntat besök från hennes 
bror och hans nyfunna flamma. Den 
intellektuella kulturhipster-klicken stör 
sig på flamsandet, men kan det även dölja 
sig något mörkare under ytan? Lysande 
foto och skådespeleri i denna långfilms-
debut som med rapp dialog tangerar klass 
och kulturkrockar. Upptäck Sveriges nya 
stjärnregissör först av alla! (eJ)

Alma är en nyfiken 15-åring med 
telefonsexlinjen på speed dial. Hon 
bor i en norsk småstad där hon ivrigt 
utforskar sin omgivning, men efter en 
fest på den lokala ungdomsgården står 
det klart att hennes frispråkighet är för 
högljudd för hembygden. Internationellt 
hyllad coming-of-age om unga drömmar 
och högstadiefyllor som belönades med 
manuspriset på Tribecas filmfestival. (JHF)    

KATINKAS KALAS 
av levan akin

LIGG meD mIG 
av jannicke systad jacobsen

världspremiär med mia mountain, ludde hagberg, yohanna 
idha Land sverige År 2011 Längd 97 min.  

svensk premiär med helene bergsholm, matias myren, henriette 
steenstrup Land norge År 2011 Längd 75 min.   

#429 .......... 12/11........... 18.30 ....................................... skandia
#725........... 15/11........... 20.30 ....................................... grand 1
#919 .......... 17/11 ........... 19.00 .................................... victoria 2

#221 ........... 10/11 .......... 20.00 ........................................bio rio
#324 .......... 11/11 ........... 19.00 .................................... victoria 2
#413........... 12/11........... 15.30 .........................................bio rio

Under ett påfrestande dygn följer vi hur 
Sebastian och hans två vänner faller 
offer för ”brorsantricket” och blir 
indragna i ett maktspel inspirerat av 
verkliga brottsfall. Tankeväckande studie 
i gruppbeteende som lär bli föremål 
för biomörkrets hätskaste debatter: 
vilka är egentligen offer och förövare? 
Nominerad till Europaparlamentets 
Luxpris 2011. (SL)

PLAY 
av ruben östlund

svensk premiär med sebastian hegmar, kevin vaz, john ortiz 
Land sverige År 2011  Längd 124 min. 

#116 ........... 09/11.......... 21 .00 ....................................... skandia
#208 .......... 10/11 .......... 15.30 ........................................ grand 1
#216 ........... 10/11 .......... 18.00 ........................................ grand 1

Israel är inte bara i konflikt med Palestina, 
landet har även stora sprickor i sin 
fasad hemmavid. Nadav Lapids pris-
belönta film handlar om yta och konflikt. 
Yaron, en ytterst vältränad polis, 
börjar långsamt ifrågasätta sina rigida 
värderingar samtidigt som desillusio-
nerade Israeliska aktivister planerar 
terroristdåd mot byråkrater. Det hela 
leder till en exceptionell final. (GA)

PoLICemAN 
av nadav lapid

nordisk premiär med ben adam, michael aloni, meitai barda 
Land israel År 2011  Längd 105 min. 

#204 .......... 10/11 .......... 13.00 ........................................ grand 1
#333 .......... 11/11 ........... 21 .00 .............................................. zita
#726 .......... 15/11........... 20.30 ............................................. zita

Den intensiva vardagsrealismen från 
»The Wire« har förflyttats till det 
franska polisväsendets enhet för 
bekämpandet av brott mot barn. När 
en fotograf blir utsänd från inrikes-
ministeriet för att dokumentera deras 
arbete tas hon med på en resa genom 
dramatik, tragik och ibland den komik 
som behövs för att kunna klara av en 
sådan sisyfosliknande situation. (He)

Videokonstnären Steve McQueen följer 
upp långfilmsdebuten »Hunger« med en 
genomskådning av konsumtionssamhällets 
förtärande mekanismer. Vi möter Brandon, 
en notorisk sexmissbrukare som förlorar 
greppet om tillvaron när hans neurotiska 
syster flyttar in hos honom. Fassbender 
vann skådespelarspriset i Venedig för 
sin oerhörda prestation i denna filmiska 
odyssé i sexuella eskapader och brustna 
drömmar. (De)

PoLISS 
av maïwenn le besco

SHAme 
av steve mcqueen

svensk premiär med maïwenn le besco, joeystarr, karin viard 
Land frankrike År 2011  Längd 127 min.  

nordisk premiär med michael fassbender, carey mulligan, james 
badge dale Land storbritannien År 2011  Längd 99 min.   

#925 .......... 17/11 ........... 20.30 ....................................... grand 1
#1017 ......... 18/11........... 18.00 ........................................ grand 1
#1223 ......... 20/11 .......... 19.00 .................................... victoria 2

#717 ........... 15/11........... 18.00 ....................................... skandia
#824 .......... 16/11 .......... 19.30 ....................................... grand 4
#929 .......... 17/11 ........... 21 .30 .................................... victoria 2
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Biljetter och info/dansenshus.se, ticnet.se 
Barnhusgatan 14, Sthlm / T 08-508�990�90

01/  SKÅNES DANSTEATER/HAZE/
23, 24 NOV/KL 19.00

02/  FREDRIK ”BENKE” RYDMAN/
SVANSJÖN/2 DEC–5 FEB/KL 19.00

03/  EFVA LILJA & STOCKHOLM 
KONSTSIM HERR/MÄN EMELLAN/
SPELAS PÅ FORSGRÉNSKA BADET/
9, 10, 14–17 DEC/KL 19.00

Där det förväntade 
är oväntat, det 

oväntade självklart.

#820 .......... 16/11 .......... 18.00 ........................................................................... skandia
#1024......... 18/11........... 19.30 ............................................................................grand 4
#1217 .......... 20/11 .......... 17.00 ............................................................................grand 4

För den som tröttnat på klämkäcka Jane Austen-hyll-
ningar kommer en originell och fysiskt omskakande 
filmatisering av Brontës klassiska bok, signerad »Fish 
Tank«-regissören Andrea Arnold. Hennes version av 
Heathcliff och Cathrines odödliga kärlekshistoria är 
en drömsk och hisnande bildupplevelse man bär med 
sig — kanske för alltid. (LFL)

nordisk premiär med kaya scodelario, james howson, nichola burley Land storbritannien 
År 2011 Längd 129 min. 

När Marina blir överfallen av några polismän förändras 
något inom henne och hon bestämmer sig för att hitta 
förövaren, men kommer hon att utkräva hämnd? 
Korruption och tvetydighet är kärnan i Angelina 
Nikonivas mörka debutfilm som väckt provokationer 
och beundran i hemlandet. En laddad studie i feminism, 
offermentalitet och det mänskliga psyket. (LFL)

TWILIGHT PorTrAIT 
av angelina nikonova

skandinavisk premiär med olga dykhovichnaya, sergei borisov, sergei golyudov 
Land ryssland År 2011  Längd 105 min.  

#908 .......... 17/11 ........... 15.30 ............................................................................. grand 1
#1022 ......... 18/11........... 19.00 ......................................................................... victoria 2
#1207 ......... 20/11 .......... 13.30 ............................................................................. bio rio

Australiska författarinnan Julia Leighs debutfilm är 
ett vågat och oroande drama om Lucy, en vacker och 
håglös student som gör vad som helst mot betalning. 
Inte förrän hon erbjudits ett jobb där hon nedsövd 
låter män utnyttja hennes livlösa kropp väcks den 
letargiska kvinnans behov — att ta reda på vad som 
händer när hon sover. (KH)

SLeePING beAUTY 
av julia leigh

WUTHerING HeIGHTS 
av andrea arnold

skandinavisk premiär med emily browning, rachael blake, ewen leslie Land australien 
År 2011  Längd 101 min. 

#628 .......... 14/11 .......... 21 .00 ....................................................................... waterfront
#1021 ......... 18/11........... 18.30 ....................................................................... waterfront
#1133 ......... 19/11 .......... 21 .00 ....................................................................... waterfront
#1222 ......... 20/11 .......... 18.30 ....................................................................... waterfront

TA CHANSeN oCH mÖT
ANDreA ArNoLD »wuthering heights«

SeAN DUrKIN »martha marcy may marlene«
HeLeNe berGSHoLm »ligg med mig«

LevAN AKIN »katinkas kalas«
och många fler på festivalens 

FACe2FACe

Känsloladdat och karaktärsdrivet drama om självdestruk-
tiva individer. Peter Mullan briljerar i sin gestaltning 
av en våldsam alkoholist vars tillvaro klarnar upp efter 
mötet med en självuppoffrande kvinna som fastnat i ett 
destruktivt förhållande. Efter fantastiska rollprestationer 
i filmer som »Dead Man’s Shoes« och »Submarine« 
regidebuterar nu Paddy Considine med denna prisade 
tour de force. (Abb)

TYrANNoSAUr 
av paddy considine

skandinavisk premiär med peter mullan, olivia colman, eddie marsan Land england 
År 2011  Längd 91 min. 

#107 ........... 09/11.......... 18.30 ................................................................................ sture
#528 .......... 13/11 ........... 18.30 ................................................................................ sture
#1114.......... 19/11 .......... 15.30 ............................................................................. grand 1
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Paule är en kvinna i övre medelåldern 
som plötsligt står ensam efter ett mång-
årigt förhållande. På systerns begäran 
ger hon sig motvilligt in i dejtingdjungeln 
på internet i hopp om att återfinna 
kärleken. I denna underfundiga och 
värmande historia tillåts kvinnan vara 
dominant, såväl sexuellt som intellek-
tuellt. Missa inte denna ljuspunkt i det 
begynnande vintermörkret. (Ke)

e-Love
av anne villacéque

svensk premiär med anne consigny, maher kamoun, carlo brandt 
Land frankrike År 2011  Längd 97 min

#321 ........... 11/11 ........... 18.30 .......................................... viktor
#728 .......... 15/11........... 20.30 ....................................... mauritz
#816 .......... 16/11 .......... 18.00 ........................................ mauritz

Oded går hem från jobbet för att hämta 
något han glömt. Han kommer hem 
vid en för honom udda tidpunkt på 
dagen och plötsligt ter sig allt vara nytt 
och främmande — hans hus, hans fru, 
hans existens. Tillsammans med grannen 
Yoav utforskar han sin tillvaro ur en 
främlings perspektiv i hyllade Eran 
Kolirins stillsamma vardagsuppror. (LFL)

THe eXCHANGe
av eran kolirin

svensk premiär med rotem keinan, sharon tal, dov navon 
Land israel År 2011  Längd 115 min 

#202 .......... 10/11 .......... 10.30 ........................................ grand 1
#1020 ........ 18/11........... 18.30 .............................................. zita
#1134 ......... 19/11 .......... 21 .00 .............................................. zita

Gerry Boyle är en irländsk småstads-
snut som dricker på jobbet, umgås med 
prostituerade och snor ”trolltobak” 
från brottsplatser. Under en mordut-
redning hamnar han en internationell 
narkotikasmuggling på spåren och FBI 
kopplas in, men Gerrys nya partner är 
snäppet trognare protokollen. Träffsäker 
buddy cop-rulle som belönades med 
priset för bästa debutfilm på Berlins 
filmfestival. (bC)

THe GUArD
av john michael mcdonagh

svensk premiär med brendan gleeson, don cheadle, mark strong 
Land irland År 2011  Längd 96 min 

#417 ........... 12/11........... 16.00 ....................................... skandia
#530 .......... 13/11 ........... 19.00 .................................... victoria 2
#631 ........... 14/11 .......... 21 .30 .................................... victoria 2

Agnieszka Holland Oscarnominerades 
1992 för »Europa Europa» och åter-
vänder nu till förintelsens grymheter 
i denna mörka men hoppfulla film. 
Småtjuven Leopold gömmer under 
fjorton månaders tid ett antal judar på 
sin arbetsplats i Lvovs avloppssystem. 
Jagade av nazister som utrotat nästan 
alla judar i ghettot hotas nu även hans 
familj. Vilket pris är han beredd betala 
för sina ställningstaganden? (Gb).

IN DArKNeSS
av agnieszka holland

svensk premiär med anton shagin, svetlana smirnova, stanislav 
ryadinskiy Land polen/tyskland År 2011  Längd 145 min 

#115 ........... 09/11.......... 21 .00 ............................................sture
#614 .......... 14/11 .......... 18.00 .............................................. zita
#803 .......... 16/11 .......... 13.00 ....................................... skandia

open zone
årets hetaste filmer tävlar om den internationella kritikerjuryns pris.

#323 .......... 11/11 ........... 18.30 ................................................................................ sture
#538 .......... 13/11 ........... 20.30 ........................................................................... skandia
#927 .......... 17/11 ........... 21 .00 ................................................................................ sture

Carl Jung applicerar sin mentor Sigmund Freuds 
metoder på en ung hysterisk kvinna, varpå trion 
dras in i en förvirrad tillvaro av mörka och sexuella 
lustar. Skräckmästaren David Cronenbergs tidigare 
tematik inverteras och ger plats åt nya fasor i denna 
omtumlande resa in i det mänskliga psyket. Kontro-
versiellt historiskt drama med en karismatisk Viggo 
Mortensen som Freud. (De)

A DANGeroUS meTHoD
av david cronenberg

svensk premiär med viggo mortensen, michael fassbender, keira knightley, vincent 
cassel Land kanada/tyskland/storbritannien/schweiz År 2011  Längd 94 min 

#610 .......... 14/11 .......... 18.00 ............................................................................ skandia
#729 .......... 15/11........... 21 .00 ............................................................................ skandia
#833 .......... 16/11 .......... 21 .30 ......................................................................... victoria 2

Ryan Gosling gör en Oscarvärdig tolkning av en 
mystisk Hollywood-stuntman som extraknäcker 
som flyktbilsförare. När han träffar grannflickan 
uppenbarar sig ett liv bortom fart och fara, men ros 
blir ris när hennes man muckar från kåken och ett 
misslyckat rån leder mot en våldsam återvändsgränd. 
Hyperstilistisk och rå kärlekshistoria för vilken 
Winding Refn vann regipriset i Cannes. (SL)

DrIve
av nicolas winding refn

svensk premiär med ryan gosling, carey mulligan, bryan cranston Land usa 
År 2011 Längd 100 min 

#329 .......... 11/11 ........... 21 .00 ............................................................................ skandia
#436 .......... 12/11........... 21 .00 ............................................................................ skandia
#534 .......... 13/11 ........... 21 .00 ................................................................................ sture

Cannesbelönat verk av »Il Divo«-regissören Paolo 
Sorrentino, som nu ger sig på sin första engelskspråkiga 
film. I huvudrollen syns en strålande Sean Penn som 
den forne glamrockstjärnan Cheyenne, en föredet-
ting som inlåst i sitt irländska slott dras med Peter 
Pan-syndromet. När han nås av beskedet om sin fars 
bortgång väljer han att lämna den tråkiga tryggheten 
för att återuppta det fadern påbörjade — jakten efter 

nordisk premiär med sean penn, frances mcdormand, judd hirsch, harry dean stanton 
Land italien/frankrike/irland År 2011  Längd 1 18 min

en nazistbödel.  Melankolisk road-movie om en extra-
ordinär person som vägrar infinna sig i den plats som 
den mediokra världen tilldelat honom. Fantastiskt 
foto och med finstämt soundtrack av Talking Heads-
medlemmen David Byrne. (Abb)

THIS mUST be THe PLACe
av paolo sorrentino
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Bröderna Dardenne har kammat hem priser i hela 
världen, bland annat en Guldbagge för bästa utländska 
film för »Barnet« där ett ungt par adopterar bort sin 
son. Detta är likt en fristående uppföljare som återser 
dramat tio år senare. I den sagolika berättelsen blir 
11-årige Cyril bortlämnad av sin pappa men vägrar 
att acceptera sitt öde och kämpar för att återknyta 
kontakten. (He)

PoJKeN meD CYKeLN
av jean-pierre dardenne, luc dardenne

svensk premiär med cécile de france, thomas doret, jérémie renier Land belgien 
År 2011  Längd 87 min 

#438 .......... 12/11........... 21 .00 ............................................................................... viktor
#627 .......... 14/11 .......... 21 .00 ................................................................................... zita
#819 .......... 16/11 .......... 18.00 ................................................................................... zita

Silverlejonbelönat mordmysterium om Lao Tie som 
rör sig från en knivig situation till en annan när hans 
bror mördas. Jakten efter den skyldige tar Lao från en 
bergsby på landsbygden till Chongquing, en labyrint-
liknande stad där över 30 000 invånare trängs på liten 
yta. Melankolisk och vacker skildring där man bortom 
ljuset och dammpartiklarna finner ett överbefolkat 
samhälle utan styre. (SL)

PeoPLe moUNTAIN PeoPLe SeA
av shangjun cai

svensk premiär med zhenjiang bao, jianbin chen, hong tao Land kina/hongkong 
År 2011  Längd 91 min 

#108 .......... 09/11.......... 19.00 ......................................................................... victoria 2
#504 .......... 13/11 ........... 11 .30 ......................................................................... victoria 2
#804.......... 16/11 .......... 13.00 ............................................................................. grand 1

Kjell-Åke Andersson, känd för bland annat »Min store 
tjocke far«, har regisserat detta episodiska småstads-
drama som kretsar kring tre människors död. En man 
hittas död i sitt kök av två inbrottstjuvar, varav en skjuts 
till döds. Samtidigt omkommer en kvinna i en bilolycka. 
Vi följer offrens närstående i vad som liknar en svensk 
»Short Cuts« med stjärnspäckad ensemble. (LFL)

NÅGoN ANNANSTANS I SverIGe
av kjell-åke andersson

världspremiär med mikael persbrandt, marie richardson, jonas inde Land sverige 
År 2011  Längd 101 min

#626 .......... 14/11 .......... 21 .00 ............................................................................ skandia
#822 .......... 16/11 .......... 19.00 ......................................................................... victoria 2
#1119 .......... 19/11 .......... 16.30 ......................................................................... victoria 2

Tjernobyl, 1986: Valerij arbetar på 
kärnkraftverket och får nys om en 
olycka. Ledarna har samlats för ett 
krismöte, dödliga mängder strålning 
närmar sig grannbyn men katastrofen 
måste hemlighållas till varje pris. Under 
ett laddat dygn övergår flyktförsök 
till verklighetsflykt i en närstudie av 
händelsen som skulle förändra världens 
syn på kärnkraft. (TA)

INNoCeNT SATUrDAY
av aleksandr mindadz

svensk premiär med anton shagin, svetlana smirnova, stanislav 
ryadinskiy Land ukraina År 2011  Längd 99 min 

#708 .......... 15/11........... 15.30 ........................................ grand 1
#834 .......... 16/11 .......... 22.00 ...................................... grand 4
#1122.......... 19/11 .......... 18.00 ........................................... zita 2

THe LADY
av luc besson

out of Competition svensk premiär med michelle yeoh, david 
thewlis Land frankrike År 2011  Längd 135 min 

#317 ........... 11/11 ........... 18.00 ....................................... skandia
#526 .......... 13/11 ........... 18.30 .............................................. zita
#718 ........... 15/11........... 18.00 .............................................. zita

Efter »Bohemernas Liv« återvänder 
Kaurismäki till Frankrike med »Le 
Havre« — en oerhört vacker och social 
saga full av ömhet. Marcel är fattig och 
har en sjuk fru men gör trots det sitt 
bästa för att hjälpa den papperslöse 
Idrissa att fly till London. Årets vinnare 
av FIPRESCI-priset i Cannes är en 
charmig feelgood-film med hejvilda 
estetisklån från 50- och 60-talet. (Abb)

Le HAvre
av aki kaurismäki

svensk premiär med andré wilms, kati outinen, jean-pierre 
darroussin Land finland/frankrike År 2011  Längd 103 min

#214........... 10/11 .......... 18.00 ....................................... skandia
#322........... 11/11 ........... 18.30 .............................................. zita
#431 .......... 12/11........... 19.00 .................................... victoria 2

Den rumänska nya filmvågen fortsätter 
att fascinera med historien om en 
”loverboy” — en man som med förförelse 
lurar kvinnor till prostitution. Men 
när känslor kommer in i bilden försätts 
han och kärleksintresset på flykt. 
Hjärtbultande romantik med stjärn-
skottet George Pistereanu, fjolårets 
vinnare av festivalens skådespelarpris. (Sr)

LoverboY
av catalin mitulescu

svensk premiär med george pistereanu, ada condeescu, ion 
besoiu Land rumänien År 2011  Längd 95 min 

#831........... 16/11 .......... 21 .00 ............................................sture
#1127 .......... 19/11 .......... 19.00 .................................... victoria 2
#1215 ......... 20/11 .......... 16.30 .................................... victoria 2

April 1988, Nya Kaledonien. Trettio 
gendarmer har tagits som gisslan av 
en grupp kanakiska rebeller, varpå 
trehundra militärer skickas från met-
ropolen för att befria sina kollegor. 
Politikerna vill visa Frankrikes sin 
auktoritet även om man måste svika 
sina löften, sina bröder och sin moral. 
»Medan vi faller«-regissören Matthieu 
Kassovitz når nya höjder med en actions-
päckad granskning av kolonialism. (Abb)

rebeLLIoN
av mathieu kassovitz

svensk premiär med mathieu kassovitz, sylvie testud, philippe 
torreton Land frankrike År 2011  Längd 136 min 

#606 .......... 14/11 .......... 15.30 ........................................ grand 1
#1027 ......... 18/11........... 21 .00 .......................................... viktor
#1231.......... 20/11 .......... 21 .00 .............................................. zita

Fjolårets Visionary Award-vinnare 
presenterar döden som en vacker 
förlängning av livet i denna tanke-
väckande och rörande kärlekshistoria. 
Annabel och Enoch har båda varsin fot 
på den andra sidan, men i varandras 
sällskap uppenbarar sig en oväntad 
livsglädje. Annars morbida inslag som 
spöken och kyrkogårdar blir märkligt 
rogivande i Van Sants säkra regi. (Gb)

reSTLeSS
av gus van sant

skandinavisk premiär med mia wasikowska, henry hopper, 
elizabeth cotton Land usa År 2011 Längd 91 min 

#001 .......... 08/11 .......... 21 .45 ....................................... skandia
#428 .......... 12/11........... 18.30 .......................................... viktor
#731 ........... 15/11........... 21 .00 ............................................sture

Simon bor i 1940-talets Göteborg 
och är adopterad av ett kärleksfullt 
arbetarklasspar. I skolan träffar han 
Isak, vars familj har flytt förföljelserna 
i Nazityskland. När Isak stöter på 
problem hemma söker han tröst hos 
Simon. «Simon och ekarna«, baserad 
på Marianne Fredrikssons bestseller, 
är ett vackert och nostalgiskt epos om 
judars situation i Sverige under andra 
världskriget. (LFL)

SImoN oCH eKArNA
av lisa ohlin

out of Competition svensk premiär med bill skarsgård, helen 
sjöholm, stefan gödicke Land sverige År 2011  Längd 122 min 

#832 .......... 16/11 .......... 21 .00 ....................................... skandia
#918 .......... 17/11 ........... 18.30 ............................................sture
#1228 ......... 20/11 .......... 20.30 ....................................... grand 1

Efter en bilolycka som leder till hustruns 
död arbetar plastikkirurgen Robert 
Ledgard med att ta fram en oförstörbar 
hud. Men vem är den mystiska kvinnan 
som han håller i fångenskap? Ovanligt 
skrämmande när Pedro Almodóvar 
närmar sig genrefilmsterritorium med 
estetisk perfektion. Spår av såväl J.G. 
Ballard som Cronenberg i denna berät-
telse om liv, sexualitet och moral. (mAm)

THe SKIN I LIve IN
av pedro almodóvar

svensk premiär med antonio banderas, elena anaya, jan cornet, 
blanca suarez Land spanien År 2011  Längd 117 min

#1124 ......... 19/11 .......... 18.00 ....................................... skandia
#1211 .......... 20/11 .......... 15.30 ........................................ grand 1
#1226 ......... 20/11 .......... 20.00 ...................................... skandia

Gripande om Aung San Suu Kyis oför-
tröttliga kamp mot diktaturen i Burma. 
Den offentliga bilden består av valsegern 
1990, femtonårig husarrest och Nobels 
fredspris. Privat följer vi Aungs livsval 
mellan fortsatt engagemang och att 
lämna sin cancersjuke man med sönerna 
i England. Vad driver henne att riskera 
allt? Den franske mästaren Luc Besson 
gör biografiskt epos med en strålande 
Yeoh i huvudrollen. (Gb)
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#101 ........... 09/11.......... 18.00 ............................................................................ skandia
#928 .......... 17/11 ........... 21 .00 ............................................................................ skandia
#1206......... 20/11 .......... 13.00 ............................................................................. grand 1

Tomas Alfredsson följer upp de internationella 
framgångarna med »Låt den rätte komma in « i sällskap 
av årets mest imponerande ensemble. När den brittiska 
underrättelsetjänsten infiltreras av en spion på hög-
sta nivå får den sparkade agenten Smiley i uppdrag 
att identifiera den skyldige. Stiliserad nagelbitare 
baserad på John le Carrés »Mullvaden«. (KH)

nordisk premiär med gary oldman, colin firth, tom hardy, john hurt Land usa År 2011 
Längd 127 min

Förlöjligad för sin bisexualitet stänger Dominik dörren 
mot den verkliga världen och sjunker djupare in i ett 
sektliknande nätcommunity — en alternativ verklighet 
där användarna döljer sig bakom fantasyavatarer för 
att diskutera och planera självmord. Jan Komasa 
beskådar ungdomskulturen på distans utan att döma 
eller moralisera. (Sr)

SUICIDe room
av jan komasa

svensk premiär med jakub gierszal, roma gasiorowska, agata kulesza Land polen 
År 2011  Längd 100 min 

#607 .......... 14/11 .......... 16.30 ......................................................................... victoria 2
#701 ........... 15/11........... 10.30 ............................................................................. grand 1
#1009 ........ 18/11........... 15.30 ............................................................................. grand 1

Kvinnorna i den lilla marockanska byn har fått nog! 
I en protest mot att männen vägrar att hjälpas åt med 
det slitsamma arbetet att bära vatten från brunnen 
inleder kvinnorna en kärleksstrejk som river upp 
motsättningar i byn. Patriarkala traditioner utmanas i 
denna Guldpalmnominerade könskamp som bjuder 
på storartad humor. (JH)

THe SoUrCe
av radu mihaileanu

nordisk premiär med leïla bekhti, hafsia herzi, hiam abbass Land frankrike År 
2011 Längd 135 min

#630 .......... 14/11 .......... 21 .00 ................................................................................ sture
#1030 ........ 18/11........... 21 .00 ................................................................................... zita
#1109 ......... 19/11 .......... 14.00 ......................................................................... victoria 2

En Victor Hugo-dikt är inspirationskällan till denna 
berättelse om ett stillsamt medelålders par som utsätts 
för ett brutal rån i sitt eget hem. Michel upptäcker att 
en av rånarna är en arbetslös ung man som använt 
pengarna till att försörja sina yngre bröder, varpå han 
ställs inför ett moraliskt dilemma: Ska han anmäla eller 
inte? Nominerad till Europaparlamentets Luxpris 2011. (JH)

THe SNoWS oF KILImANJAro
av robert guédiguian

TINKer, TAILor, SoLDIer, SPY
av tomas alfredson

svensk premiär med jean-pierre darroussin, ariane ascaride, gérard meylan 
Land frankrike År 2011  Längd 103 min

#1018 ......... 18/11........... 18.00 ............................................................................. bio rio
#1105 ......... 19/11 .......... 13.00 ............................................................................. grand 1
#1224 ......... 20/11 .......... 19.00 ............................................................................... viktor

Italiens Oscarbidrag »Terraferma« vann juryns pris 
på Venedigs filmfestival och är en klassisk italiensk 
familjekrönika full av värme och kärlek. (Gm)

TerrAFermA
av emanuele crialese

nordisk premiär
Land italien 
År 2011 
Längd 88 min 

för visningsinfo se 
www.stockholmfilm-
festival.se

Kommande filmer från nordisK film 2011/2012
The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1 / Immortals, 3D / Simon & Ekarna / Avalon / Shoo Bre / En gång i Phuket / Ronal Barbaren / Nobels Testamente  

Haywire / Isdraken / Ghost Rider – Spirit of Vengeance / Blondie / Snövit / Drottningen och Livläkaren / Hungerspelen / The Raven
The Cold Light of Day / Cockpit / The Big Wedding / Kon-Tiki / Dom Över Död Man / Callgirl / Flimmer / The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

www.facebooK.com/nordisKfilmsverige

TYcKer Du oM FILM?
Gå med i Nordisk Film Sveriges Facebooksida. Där kan du tycka till om film, 

utmana dina vänner i filmquiz, vara med och tävla om galabiljetter och 
exklusiva förhandsvisningar, få de senaste nyheterna kring våra filmer, chatta 

med cast under filminspelningar och mycket mycket mer.



BIOPREMIÄR 2 DECEMBER

THIS MUST BE THE PLACE
SEAN PENN

SNART PÅ BIO!

BIOPREMIÄR 2 DECEMBER

En film av
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american independents
för dig som är beroende av obeorende film bortom hollywood 

Av regissören till moderna indieklassikern »The 
Wackness« kommer denna kritikerrosade drama-
komedi om 27-årige Adam som diagnostiserats med 
cancer. Bäste vännen Kyle är en riktig guldklimp som 
får honom att skratta mellan kemoterapibehandlingarna, 
medan terapeuten Anna gärna lyssnar. En mörkbottnad 
lek med tabun som både roar och berör. (TA)

50/50  
av jonathan levine

nordisk premiär med anna kendrick, joseph gordon-levitt, seth rogen Land usa 
År 2011  Längd 100 min. 

#218 ........... 10/11 .......... 18.30 ................................................................................ sture
#507 .......... 13/11 ........... 13.00 ............................................................................ skandia
#926 .......... 17/11 ........... 20.30 .................................................................................. zita

Luz bär bokstavligt talat framtiden på sina axlar. 
Hon har antagits till ett universitet men har inte råd 
att betala undervisningsavgiften, och enda biljetten 
ut ur sydstadshålan är att ta sig an statsmästerskapet 
i tyngdlyftning och vinna ett stipendium. Istället för 
en traditionell underdog-story väljer Amy Wendel att 
med intim blick skildra en människa som tar ödet i sina 
egna händer. (SL)

ALL SHe CAN 
av amy wendel

nordisk premiär med corina calderon, jeremy ray valdez, joseph julian soria 
Land usa År 2011  Längd 91  min.  

#620 .......... 14/11 .......... 19.30 ............................................................................ grand 4
#723........... 15/11........... 19.30 ............................................................................ grand 4
#902 .......... 17/11 ........... 12.00 ............................................................................ grand 4

Elliots ensamhet smyger sig på kvällen innan läkarna 
ska försöka operera bort hans hjärntumör. I ett 
försök att desarmera dödsångesten besöker han ett 
fotogalleri drivet av Chloe — en passionerad själ som 
inspirerar drömmar om livet. Tillsammans brottas 
de med sina tankar om kärleken som inte alltid är 
rosenröd. Hjärtskärande och vacker skildring av 
kärlek vid första ögonkastet. (TA) 

FALLING overNIGHT  
av conrad jackson

nordisk premiär med emilia zoryan, parker croft Land usa År 2011 Längd 88 min. 

#314 .......... 11/11 ........... 17.00 .................................................................................klara
#506 .......... 13/11 ........... 12.00 .................................................................................klara
#1212.......... 20/11 .......... 16.00 ....................................................................... waterfront

Kalle från chokladfabriken har växt upp! Freddie 
Highmore spelar huvudrollen i denna kärleksfullt 
berättade regidebut om ensamvargen George och 
hans sista gymnasieår, dit han lyckats ta sig utan 
egentligt engagemang i läxor och arbete. Han träffar 
Sally och lär henne konsten att göra så lite som 
möjligt, medan hon försöker hjälpa honom att få 
kontakt med omvärlden. (bC)

THe ArT oF GeTTING bY   
av gavin wiesen

svensk premiär med freddie highmore, emma roberts, blair underwood Land usa 
År 2011  Längd 83 min.  

#104 .......... 09/11.......... 18.01 .............................................................................. bio rio
#404 ......... 12/11........... 11 .30 ............................................................................ skandia
#509 .......... 13/11 ........... 13.00 ............................................................................. bio rio

Den amerikanska kärnfamiljens dysfunktioner skärskå-
das i 25-årige Sam Levinsons regidebut. Den ensam-
stående mamman Lynn återvänder till familjehemmet 
för sin äldste sons bröllop, men bakom porträttfasaden 
briserar skuldkänslorna efter en infekterad skilsmässa. 
Den namnkunniga ensemblen gör magi av manuset 
som belönades på årets Sundancefestival. (JH)  

ANoTHer HAPPY DAY 
av sam levinson

svensk premiär med ellen barkin, demi moore, thomas haden church Land usa 
År 2011  Längd 110 min. 

#513 ........... 13/11 ........... 14.30 .................................................................................klara
#914 .......... 17/11 ........... 18.00 ......................................................................... victoria 4
#1111 .......... 19/11 .......... 14.30 .................................................................................klara

#102........... 09/11.......... 18.01 .............................................................................. grand 1
#523 .......... 13/11 ........... 18.00 ............................................................................. grand 1
#1019 ......... 18/11........... 18.30 ............................................................................... viktor

Stockholms filmfestivals födsel inföll samtidigt som 
Whit Stillmans långfilmsdebut »Metropolitan«, varpå 
samtliga av hans filmer visats här. Den kanske bästa 
skildraren av överklassen återvänder efter tretton 
års självvald exil från filmskapandet och tar vid där 
han slutade, från charmiga dansnumret i »The Last 
Days of Discos« till musikaldanserna i denna skruvade 
collegekomedi, där Greta Gerwig och hennes ungmör 

nordisk premiär med greta gerwig, adam brody, analeigh titon, magelyn echikunwoke 
Land usa År 2011  Längd 98 min. 

skakar loss mellan universitetsföreläsningar och 
arbetspassen på självmordspreventionscentret. I 
vanlig ordning har Stillman skalpellen i högsta hugg, 
redo att dissekera karaktärernas på ytan perfekta 
beteende. (Sr)

DAmSeLS IN DISTreSS
av whit stillman
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En ung flicka hittas mördad i en liten småstad i Idaho. 
Men långfilmsdebutanten Zinn struntar i att utveckla 
flickans död till en mordhistoria, och fokuserar istället 
på livet före och efter vetskapen om flickans död har 
spridit sig mellan stadens glestbyggda hus och stugor. 
Zinn har med »Magic Valley« gjort ett gripande porträtt 
av staden Buhl. (Sr)

Desillusionerade av världen bestämmer sig en grupp 
ungdomar för att skapa ett eget utopiskt samhälle ute 
i skogen, men att bryta kontakten med omvärlden 
är kanske inte så enkelt i vår uppkopplade tid. Med 
hjälp av crowdfunding har regissören Matthew Lessner 
gjort en dräpande satir av idealistiska, facebook-besatta 
ungdomar. (bC)

mAGIC vALLeY 
av jaffe zinn

THe WooDS  
av matthew lessner

skandinavisk premiär med scott glenn, kyle gallner, alison elliott Land usa År 2011 
Längd 84 min.  

nordisk premiär med toby david, justin phillips Land usa År 2011  Längd 90 min. 

#508 .......... 13/11 ........... 13.00 ............................................................................. grand 1
#817 ........... 16/11 .......... 18.00 ............................................................................. grand 1
#1202 ......... 20/11 .......... 11 .00 ............................................................................. bio rio

#222........... 10/11 .......... 20.00 ................................................................................klara
#601 .......... 14/11 .......... 10.30 ......................................................................... victoria 4
#1010 ......... 18/11........... 15.30 ......................................................................... victoria 4

En amerikansk kartritare på uppdrag i Armenien 
träffar en kvinnlig fotograf, i denna poetiska skildring 
där verklighet vävs samman med drömlika sekvenser. 
Under resans gång uppstår en förälskelse mellan 
resenärerna som utspelar sig i storslagna miljöer och 
landskap. Både Ben Foster och Lubna Azabal impon-
erar med sina skådespelarinsatser. (JS)

Mumblecore-mästaren Joe Swanberg återvänder med 
berättelsen om Kev som närmar sig 40 och den kris 
som kommer när man levt halva sitt liv. Han träffar 
en tjej på Chatroulette, men nervositeten stiger när de 
ska träffas IRL. Joe Swanberg studerar i vanlig ordning 
sina vänner otroligt närgånget och fångar dem i situ-
ationer som sjuder av allt från obehag, sorg och tristess 
till ren lycka. (Sr)

Here 
av braden king

UNCLe KeNT 
av joe swanberg

skandinavisk premiär med ben foster, lubna azabal Land usa År 2011  Längd 120 
min. 

nordisk premiär med kent osborne, josephine decker, joe swanberg, jennifer usa 
Land usa År 2011 Längd 72 min. 

#331 ........... 11/11 ........... 21 .00 ............................................................................... viktor
#714 ........... 15/11........... 18.00 .............................................................................mauritz
#1235 ......... 20/11 .......... 14.00 ......................................................................... victoria 2

#106 .......... 09/11.......... 18.01 .......................................................................... victoria 4
#719 ........... 15/11........... 18.00 ......................................................................... victoria 4
#1106 ......... 19/11 .......... 13.00 ......................................................................... victoria 4

Efter tre år bakom lås och bom återvänder Enrique 
till familjen i Bronx bara för att inse att ingenting är 
sig likt; hans fru har funnit en älskare och tonårssonen 
utforskar sin läggning som transsexuell. Ultramaskulin-
itet kolliderar med östrogen i detta känsloladdade drama 
om en man som blir främling i sitt eget hem. (JHF)

Ana och hennes fyra vänner har fått nog av den 
problemfyllda vardagen och Ana bestämmer snabbt 
att lösningen på problemet är en redig tjejhelgsfylla 
i hennes styvfars sommarstuga. Inte helt oväntat 
spårar helgen sakta men säkert ur och bara en av 
fem återvänder levande tillbaka. Bleka färger ger 
denna mordthriller en dyster film noir-känsla. (LFL)

GUN HILL roAD 
av rashaad ernesto green

To.GeT.Her 
av erica dunton

svensk premiär med judy reyes, esai morales, isiah whitlock jr. Land usa År 2011 
Längd 88 min.  

nordisk premiär med jazzy de lisser, chelsea logan, adwoa aboah Land usa År 2011 
Längd 86 min. 

#330 .......... 11/11 ........... 21 .00 ................................................................................ zita 2
#535 .......... 13/11 ........... 21 .00 ................................................................................ zita 2
#1218 ......... 20/11 .......... 18.00 ................................................................................ zita 2

#516........... 13/11 ........... 15.30 ......................................................................... victoria 4
#1025 ......... 18/11........... 20.30 ........................................................................ victoria 4
#1116 .......... 19/11 .......... 16.00 ....................................................................... waterfront

Linda White är en kristen medelålders-
kvinna från Texas. När hennes man 
Abe drabbas av en stroke avslöjas det 
att han, efter minst 20 år som hemlig 
spermadonator, har en son. Linda 
ger sig av för att far och son ska få en 
chans att återförenas innan det är för 
sent, men när han visar sig vara en 
drogliberal ligist blir saker och ting lite 
komplicerade. (AS)

NATUrAL SeLeCTIoN  
av robbie pickering

nordisk premiär med rachael harris, jon gries, matt o'leary 
Land usa År 2011  Längd 90 min.

#808 .......... 16/11 .......... 15.00 ............................................ klara
#1023 ......... 18/11........... 19.00 ............................................ klara
#1230 ......... 20/11 .......... 21 .00 .................................. waterfront

Servitrisen Francine slösar bort sin 
ungdom på en diner i en ödslig ameri-
kansk småstad, men vardagens gråa 
dimma lättar när hon träffar en charmig 
truckchaufför. Megan Griffiths 
melankoliska bildspråk får den vita 
duken att likna en levande Edward 
Hopper-tavla. Ensamheten står i 
centrum när vi följer de som blev 
kvar — särlingarna med de håglösa 
blickarna. (eD)

THe oFF HoUrS   
av megan griffiths 

nordisk premiär med amy seimetz, ross partridge, tony doupe 
Land usa År 2011  Längd 93 min.  

#629 .......... 14/11 .......... 21 .00 .......................................... viktor
#1128 ......... 19/11 .......... 19.30 ....................................... grand 4
#1204 ........ 20/11 .......... 12.00 ....................................... grand 4

Bildstarkt, psykologiskt och mystiskt 
drama som ställer frågor om vad som 
är lögn och vad som händer med den 
som lever på lögner. Gerry och Joan är 
ett medelålders par som reser från stad 
till stad i USA och utsätter människor 
för ett psykologiskt spel som förändrar 
de människor som utsätts för bluffen 
för alltid. (rS)

SILver ToNGUeS 
av simon arthur

nordisk premiär med lee tergesen, enid graham Land usa 
År 2011  Längd 87 min.

#325 .......... 11/11 ........... 19.00 ............................................ klara
#722 ........... 15/11........... 19.00 ............................................ klara
#920 .......... 17/11 ........... 19.00 ............................................ klara

Terri är femton år gammal, överviktig 
och övergiven. Vardagen är plågsam 
och det enda han bryr sig om är sin 
dementa farbror samt ett par döda 
möss — en prioritering som visar sig 
i hans val att jämnt bära pyjamas och 
vara sen till skolan. Men vicerektorn 
Fitzgerald bestämmer sig för att hjälpa 
Terri. John C. Reilly är underbar som 
otippad skyddsängel i denna smärtsamt 
roliga utanförskapsskildring. (Sb)

TerrI  
av azazel jacobs

skandinavisk premiär med john c. reilly, jacob wysocki, bridger 
zadina Land usa År 2011 Längd 105 min.  

#1005 ........ 18/11........... 13.00 ....................................... skandia
#1102 ......... 19/11 .......... 11 .30 ....................................... skandia
#1232 ......... 20/11 .......... 21 .00 ........................................... zita 2
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asian images
här samlas de bästa filmerna från jordens största världsdel

#519........... 13/11 ........... 16.00 ............................................................................... viktor
#617 ........... 14/11 .......... 18.30 ............................................................................... viktor
#1132.......... 19/11 .......... 21 .00 ............................................................................... viktor

En av Sydkoreas största regissörer har skämt bort 
filmfestivalbesökare år efter år med vackra, kraftfulla 
filmer som »Livets hjul« och »Järn 3:an«. Efter tre års 
tystnad och ett av de finaste prisen på årets Cannes-
festival är Kim Ki-Duk nu tillbaka med ett obevekligt 
självutlämnande där han i sin numera hermetiska till-
varo diskuterar sitt liv, sina filmer och konfronterar 
sin egen skugga. (JJ)

ArIrANG 
av kim ki-duk

nordisk premiär med kim ki-duk Land sydkorea År 2011  Längd 100 min. 

#1007......... 18/11........... 14.30 ............................................................................ grand 4
#1033 ......... 18/11........... 22.00 ........................................................................... grand 4
#1229 ......... 20/11 .......... 21 .00 ............................................................................... viktor

Ah Tao har jobbat för familjen Leung i över 60 år. 
Nu är Roger den enda som är kvar och allt förflyter 
som vanligt tills Ah Tao får en stroke. Roger börjar 
ta hand om sin före detta hemhjälp och vänskapen 
kvarstår trots att rollerna byts. Andy Lau, en av 
Hongkong-filmens största stjärnor, gör huvudrollen 
i Ann Huis feelgood-film — en varm och humoristisk 
blinkning till den kinesiska filmindustrin. (LFL)

A SImPLe LIFe  
av ann hui

nordisk premiär med andy lau, deannie yip, sammo hung Land hongkong År 2011 
Längd 118 min.

#212 ........... 10/11 .......... 17.30 ............................................................................. bio rio
#409.......... 12/11........... 14.00 ......................................................................... victoria 2
#710........... 15/11........... 16.30 ......................................................................... victoria 2

En grupp män arbetar med att tillfredställa betalande 
kvinnors behov av kärlek, sex och sällskap. Vi följer 
männens brokiga väg mellan privat- och arbetsliv och 
hur de två krockar. Med en observerande blick som 
minner om Hou Hsiao-Hsiens senare verk får vi en 
intim och vacker inblick i en typ av brödraskap som 
sällan skildras på film. (AS)

CLUb ZeUS 
av david verbeek

nordisk premiär med zheng qui, ray zhao Land holland/kina År 2011  Längd 75 min.

#703 .......... 15/11........... 12.00 ............................................................................ grand 4
#733 .......... 15/11........... 22.00 ........................................................................... grand 4
#1137 .......... 19/11 .......... 22.00 ........................................................................... grand 4

En ung kvinna tar sig ifrån stadens tristess och sin 
otrogne pojkvän till ett avlägset samhälle i de taiwan-
esiska bergen. Med sig har hon en levande fisk som ska 
levereras till mannen som vann den på en onlineauk-
tion, varpå en intim och främmande relation uppstår 
mellan de två som inte ens känner till varandras 
namn. Sparsmakad romantik som skildrar dynamiken 
mellan kärleksrelation och maktspel. (Sb)

bLoWFISH 
av lee chi-yuarn

nordisk premiär med vicci pan, kang jen wu, yi ching lu Land taiwan År 2011 
Längd 88 min.

#423 .......... 12/11........... 18.00 ................................................................................ zita 2
#625 .......... 14/11 .......... 21 .00 ................................................................................ zita 2
#706 .......... 15/11........... 14.00 ......................................................................... victoria 2

Vackert och melankoliskt när Tsui-Shan beskriver 
känslan av en bortglömd barndom och rädslan av att 
förlora dem man älskar. Skådespelerskan Lai Yee 
återvänder efter tio år till sitt barndomshem i Ho 
Chung där hon möter sin Alzhemierssjuka mamma 
och träffar den jämnåriga Lam Chun, som visar sig 
vara en gammal klasskamrat. (eJ) 

THe bIG bLUe LAKe 
av jessey tsang tsui-shan

europeisk premiär med leila kong, lawrence chou, amy tan och alan au Land hongkong 
År 2011  Längd 98 min. 

#440 ......... 12/11........... 21 .00 ................................................................................... zita
#802 .......... 16/11 .......... 12.00 ............................................................................ grand 4
#922 .......... 17/11 ........... 19.30 ............................................................................ grand 4

Den första 3D-filmen att någonsin antas till tävlings-
sektionen i Cannes! En ärrad samuraj ger sig ut på en 
blodig vendetta när han nås av nyheten om att hans 
brorson tvingats begå harakiri till följd av ett miss-
lyckat lurendrejeri . Takashi Miikes nyinspelning av 
Masaki Kobayashis klassiska hämnddrama placerar 
tittaren i en hypnotisk mardrömsvärld där kampen 
för överlevnad bokstavligt talat leder till döden. 

nordisk premiär med ebizô ichikawa, eita, hikari mitsushima, kôji yakusho Land japan 
År 2011  Längd 126 min. 

Många av Japans mest kända skådespelare samlas 
för att spilla blod och sprida ljus över en av landets 
grymmaste tidsperioder. Känsliga tittare varnas: 
scenen med rituellt självmord tillhör filmhistoriens 
mest plågsamma. (De)

HArA-KIrI: DeATH oF A SAmUrAI
av takashi miike
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Ashin drömmer om att bli gymnast. Hans naturliga 
förmågor tar honom en bit på vägen men när han 
måste sluta för att hjälpa till i hemmet glider han in på 
fel sida av spåren. Han och vännen Pickle blir ökända 
för deras slagsmålsfärdigheter men så småningom 
väcks en dröm hos Ashin om att återvända till sporten 
han älskade. Coolt gangsterepos som tar publiken till 
ett nostalgiskt 80-tal. (bC)

JUmP ASHIN!  
av yu-hsien lin

nordisk premiär med han dian chen, lawrence ko, eddie peng Land taiwan År 2011 
Längd 126 min. 

#225 .......... 10/11 .......... 20.30 ................................................................................. zita
#1001 ......... 18/11........... 10.30 ........................................................................... skandia
#1201 ......... 20/11 .......... 10.30 ............................................................................ grand 1

Episk kriminalfilm där upptäckten av ett lik utlöser 
ett långsamt och metodiskt mysterium vars täta 
dimma sträcker sig tjugo år efter mordets inträffande. 
Regissören Yoshihiro Fukagawa rör sig ledigt mellan 
detektivfilmen, ensembledramat och melodramen 
i denna stilsäkra filmatisering av Keigo Higashinos 
bästsäljande roman. (Sr)

INTo THe WHITe NIGHT  
av yoshihiro fukagawa

nordisk premiär med maki horikata, kengo kôra, hiroko satô, nobuo kyô Land japan 
År 2010  Längd 149 min.  

#619 .......... 14/11 .......... 19.00 .......................................................................... victoria 1
#930 .......... 17/11 ........... 22.00 ........................................................................... grand 4
#1032 ......... 18/11........... 21 .30 ......................................................................... victoria 2

Radioprataren Vicky letar efter sin försvunna pojkvän 
i denna poetiska storstadsskildring. Sökandet leder till 
hemsidan missing.com där hon kommer i kontakt med 
de andra användarna som han pratat med, bland annat 
unge Cola som tecknar saker som inte längre finns 
kvar. Audiovisuell poesi på högsta nivå som fångar 
känslan av att förlora sig själv i en metropol. (bC)

HoNeY PUPU 
av chen hung-i

nordisk premiär med peggy tseng, chiu sheng-yi, lin zaizai, lin po-sheng Land taiwan 
År 2011  Längd 102 min. 

#114 ........... 09/11.......... 21 .00 ................................................................................ zita 2
#326 .......... 11/11 ........... 19.30 ............................................................................ grand 4
#903 .......... 17/11 ........... 13.00 ............................................................................. grand 1

Med hjälp av sin man lyckas Rhee Jung-
Nim fly från Nordkorea till Sydkorea. 
Hennes man lovar att komma efter 
men Rhee nås snart av beskedet om 
hans död. Hon gör allt för att anpassa 
sig efter samhällets regler, men Syd-
koreas kapitalism visar sig vara lika 
hänsynslöst tärande på människorna 
som Nordkoreas kommunistiska 
diktatur. (oA)

DANCe ToWN 
av kyu-hwan jeon

nordisk premiär med joon hyuk lee, rha mi-ran, seong-tae 
oh Land sydkorea År 2010 Längd 94 min.

#117 ........... 09/11.......... 21 .30 .................................... victoria 2
#303 .......... 11/11 ........... 11 .30 .................................... victoria 2
#403 .......... 12/11........... 11 .30 .................................... victoria 2

Hong Sang-soo återvänder efter 
Cannesprisade »Hahaha« med detta 
lågmälda drama om förtryckta känslor 
och mänsklig empati. Seoung-jun är en 
filmprofessor och före detta regissör 
som återvänder till Seoul för att träffa 
sin vän, en äldre filmkritiker. Under 
sitt besök försonas han med sitt ex och 
möter två kvinnor under ödets egna 
spelregler. (eJ)

THe DAY He ArrIveS 
av hong sang-soo

nordisk premiär med yu jun-sang, kim sang-joong, song sun-mi 
Land sydkorea År 2011  Längd 79 min. 

#205 .......... 10/11 .......... 13.00 .................................... victoria 4
#421........... 12/11........... 17.00 ............................................ klara
#1203 ......... 20/11 .......... 12.00 ............................................ klara

I rapidfart färdas vi till ett indiskt 
slumkvarter som påminner mer om 
»Trainspotting« än »Slumdog Mil-
lionaire«. Där möter vi Gandu, en arg 
drogtrippare som har en beef med de 
flesta i sin omgivning. Q:s förflutna 
som reklam- och musikvideoregissör 
märks tydligt när skruvarna vrids till 
bristningsgränsen, i vad som kunde 
varit en Bollywood-pastisch i regi av 
Gaspar Noé. (Sr)

GANDU 
av q

nordisk premiär med anubruta, joyraj, rii Land indien År 2010 
Längd 85 min.

#311 ........... 11/11 ........... 15.30 .................................... victoria 4
#433 .......... 12/11........... 20.30 ................................... victoria 4
#602 .......... 14/11 .......... 13.00 .................................... victoria 4

Högkontroversielle Sion Sono chock-
erar ända in i slutet med denna moderna 
film noir om sex, död och en gnutta 
poesi. Ett bestialiskt styckmord avtäcks 
parallellt med berättelsen om en uttråkad 
hemmafru vars tristess leder djupt in i 
Tokyos sexkvarter. Explicit och vågat 
samtidigt som den mörka kriminalberät-
telsen utmanar intellektet. (He)

GUILTY oF romANCe 
av sion sono

nordisk premiär med megumi kagurazaka, makoto togashi, miko 
mizuno, hisako ohkata Land japan År 2011  Längd 112 min. 

#302 .......... 11/11 ........... 10.30 .................................... victoria 4
#437 .......... 12/11........... 21 .00 .................................. waterfront
#623 .......... 14/11 .......... 20.30 ................................... victoria 4

Vackert familjedrama om den fram-
gångsrike affärsmannen Jayesh och 
hans dotter Priya, som under ett släkt-
besök i Ahmedabad möts av en stad i 
strålande glädje. Den årliga festivalen 
är igång och invånarna har samlats på 
hustaken för att dansa, flyga drakar 
och äta gott. Men i familjemedlem-
marnas smilgropar kokar en konflikt 
som sakta tar sig upp till ytan. (rS)

PATANG 
av prashant bhargava

svensk premiär med seema biswas, mukund shukla Land indien 
År 2011  Längd 93 min. 

#818 .......... 16/11 .......... 18.00 ........................................... zita 2
#1016 ......... 18/11........... 18.00 ........................................... zita 3
#1234 ......... 20/11 .......... 22.00 ...................................... grand 4

I Indiens djungel möter en crackpun-
dare en soldat som har mördat över 
hundra illegala invandrare. Båda två är 
galna på sina egna egendomliga sätt, 
den ena av skuldkänslor och den andra 
av droger. Medan de fritt härjar runt 
i grönskan sörjer arkitekten Rahul 
i Calcutta sin försvunna broder och 
bestämmer sig för att söka rätt på 
honom i djungeln. (TA)

mUSHroomS 
av vimukthi jayasundara

nordisk premiär med paoli dam, sudip mukherjee, tómas 
lemarquis Land frankrike/indien År 2011 Längd 91 min.  

#210 .......... 10/11 .......... 16.30 .................................... victoria 2
#313 ........... 11/11 ........... 16.30 .................................... victoria 2
#810 .......... 16/11 .......... 15.30 ........................................ grand 1

Kinuta hamnar i skuld hos en mystisk 
goth-tjej och tvingas in i yrket som 
smugglare av lik och kontraband. Han 
tilldelas den gamle räven Joe och den-
nes kortväxta sidekick som kollegor 
och den otippade trion slungas in i 
den undre världens cirkus. Våldsamt 
visuella galenskaper när regissören 
till kultfilmerna »The Taste of Tea« 
och »Funky Forest« tar sig an Shohei 
Manabes hyllade serie. (SL)

SmUGGLer  
av katsuhito ishii

nordisk premiär med satoshi tsumabuki, masatoshi nagase, 
masanobu ando Land japan År 2011  Längd 114 min.  

#111 ............ 09/11.......... 20.00 ........................................... klara
#411 ........... 12/11........... 14.30 ............................................ klara
#823 .......... 16/11 .......... 19.00 ............................................ klara

Taxichauffören Gu-nam får ett enkelt 
men riskabelt förslag som kan lösa 
hans skulder: döda en man i Sydkorea 
och leverera hans tumme. Efter en av 
00-talets starkaste regidebuter, den 
chockerande »The Chaser«, återvänder 
nu Hong-jin Na med samma uppsättning 
skådespelare och över 5 000 klipp. 
Den mest vansinnigt möjliga högok-
tansaction som går att bevittna på duk 
i vinter! (He)

THe YeLLoW SeA 
av hong-jin na

svensk premiär med jung-woo ha, yun-seok kim, seong-ha cho 
Land sydkorea År 2010  Längd 140 min. 

#609 .......... 14/11 .......... 17.00 .........................................bio rio
#713 ........... 15/11........... 17.30 .........................................bio rio
#1213.......... 20/11 .......... 16.00 .......................................... viktor
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latin visions
sol, satir och stadspuls i de bästa filmerna från latinamerika

#332 .......... 11/11 ........... 21 .00 ................................................................................ sture
#425 .......... 12/11........... 18.00 ............................................................................. bio rio
#724 .......... 15/11........... 20.00 ............................................................................ bio rio

Döm om den colombianske bonden Salvador Garcias 
förvåning när han hittar ett femtiotal döda kroppar 
i sitt sädesfält och myndigheterna bara försöker 
mörklägga den olustiga situationen. Tragikomisk satir 
med övernaturliga inslag av regissören till den hyllade 
thrillern »Dog Eat Dog«. Belönades tidigare i år för 
bästa foto på Sundance. (He)

ALL YoUr DeAD oNeS  
av carlos moreno

nordisk premiär med alvaro rodriguez, jorge herrera, martha marquez Land colombia 
År 2011  Längd 83 min 

#112 ........... 09/11.......... 20.30 ........................................................................ victoria 4
#406.......... 12/11........... 13.00 ......................................................................... victoria 4
#815........... 16/11 .......... 18.00 ......................................................................... victoria 4

Närgången och intensiv thriller om hämndbegäret 
efter en svår förlust. Polisen Marie bor med sin 
familj i Toronto, men den lyckliga vardagen raseras 
när hon finner sin son och man brutalt mördade 
efter en skottlossning. Istället för att sörja påbörjar 
hon jakten efter mördaren — en vendetta som driver 
henne ända ner till den argentinska gränsen. (eJ)

ANoTHer SILeNCe
av santiago amigorena

nordisk premiär med marie-josée croze, amber goldfarb, benz antoine Land frankrike/
argentina/kanada/brasilien År 2011  Längd 90 min 

#418 .......... 12/11........... 16.00 ................................................................................... zita
#611 ........... 14/11 .......... 18.00 ................................................................................ zita 2
#707 .......... 15/11........... 14.30 ............................................................................ grand 4

Fiktion och verklighet krockar i denna egensinniga 
pärla om Julio som gått miste om jobbet som typo-
graf hos författaren Gazmuri. Han väljer att dölja 
sanningen för sin flickvän Blanca, och när hon undrar 
vad boken handlar om börjar han istället berätta 
kärlekshistorien om sig själv och sin första flickvän, 
vars amour spirade runt en bonsai-planta. Knasig 
chilensk indie när den är som bäst! (LFL)

boNSÁI
av cristián jiménez

skandinavisk premiär med gabriela arancibia, cristóbal briceño, julio carrasco 
Land chile/argentina/portugal/frankrike År 2011  Längd 102 min 

#110 ........... 09/11.......... 20.00 ............................................................................ bio rio
#305 .......... 11/11 ........... 13.00 ............................................................................. grand 1
#407 .......... 12/11........... 13.00 ............................................................................. grand 1

Nacho bor i mångmiljonstaden Buenos Aires där 
människan som individ lätt kan bli bortglömd — men 
aldrig är ensam. Oerhört finstämt och stilsäkert när 
arkitektutbildade Daniel Gimelberg fångar en ung 
mans vardagsproblem och känslomässiga färd i 
ett stadsrum färgat av dovt gatlyktsskimmer och 
vackert månsken. (AS)

beFore
av daniel gimelberg

internationell premiär med nahuel viale, nahuel pérez biscayart, carlos portaluppi 
Land argentina År 2010  Längd 90 min

#213 ........... 10/11 .......... 18.00 ......................................................................... victoria 4
#414 .......... 12/11........... 15.30 ......................................................................... victoria 4
#522 .......... 13/11 ........... 18.00 ......................................................................... victoria 4

Högst personlig film där vi följer en åttaårig flickas 
uppväxt i ett problemfyllt Peru under 80-talet. Med 
två frånvarande föräldrar och en fast övertygelse om 
att hon snart kommer att dö bygger Cayetana upp en 
fantasivärld kring nationella hjältehistorier. Mörkret 
till trots en oerhört rörande historia med både humor 
och stora doser fantasi. (JH)

THe bAD INTeNTIoNS
av rosario garcia-montero

nordisk premiär med fatima buntinx, katerina d'onofrio, paul vega Land peru År 2011 
Längd 1 11  min

#705 .......... 15/11........... 13.00 ............................................................................. grand 1
#909 .......... 17/11 ........... 16.30 ......................................................................... victoria 2
#1101.......... 19/11 .......... 10.30 ............................................................................. bio rio

Regissören till hyllade ungdomsskildringen »I’m 
Gonna Explode« återvänder med »Miss Bala« — ett 
högintensivt och samhällskritiskt actiondrama om 
den organiserade brottsligheten i Mexiko. Laura 
Guerreros högsta dröm är att vinna skönhetstävlingen 
Miss Baja California men problemen hopar sig i ett 
laglöst Mexiko. En kväll stormar det kriminella 
gänget The Star en nattklubb och Laura överlever 

skandinavisk premiär med stephanie sigman, irene azuela, miguel couturier 
Land mexiko År 2011  Längd 113 min

korselden med nöd och näppe, bara för att dras in 
i den undre världen och bli en hjälplös bricka i ett 
blodigt spel. Stephanie Sigman syns i närmast varje 
bildruta och visar prov på stor talang med sin gestalt-
ning av en utsatt kvinna i en mansvärld. (eJ)

mISS bALA
av gerardo naranjo



#539 .......... 13/11 ........... 21 .00 ...................................................................... waterfront
#727 ........... 15/11........... 20.30 ........................................................................victoria 4
#1115 .......... 19/11 .......... 15.30 .........................................................................victoria 4

Efter tio års väntan följer Nando Olival äntligen upp 
sin kritikerrosade långfilmsdebut »Mitt liv som hem-
biträde«. Vänskap, passion och kärlek är ledorden i 
denna historia om tre nyexaminerade hipstervänner 
i São Paolo som förvandlar sin gemensamma lägenhet 
till spelplatsen för ett iscensatt dokusåpedrama. Det 
blir dock allt svårare för deras unga hjärtan att skilja 
mellan äkta och spelade känslor.  (JH)

internationell premiär med gabriel godoy, juliana schalch, victor mendes Land brasilien 
År 2011  Längd 74 min 

Juan Minujín har gått från prisad skådespelare i 
»A Year Without Love« till att nu långfilmsdebutera 
som regissör med denna tragikomiska inblick i 
den argentinska filmbranschen. 33-årige Julián är 
en misslyckad skådespelare som dras med taskiga 
biroller, men hoppet ljusnar när han får nys om att 
en amerikansk filmare är på väg till Buenos Aires 
för att leta talanger till en västernfilm. (Se)

vAqUero
av juan minujín

internationell premiär med juan minujín, guillermo arengo, daniel fanego Land argentina 
År 2011  Längd 87 min 

#319 ........... 11/11 ........... 18.00 ................................................................................ zita 2
#913 ........... 17/11 ........... 17.30 .............................................................................mauritz
#1214 ......... 20/11 .......... 16.00 ................................................................................... zita

I Rougiers metavästern möter vi den misslyckade 
manusförfattaren Sergio. Hans försök att sälja in sitt 
manus till olika produktionsbolag går inte så värst 
bra och istället beger han sig till den chilenska öknen 
för att finna inspiration. Väl där förväxlas han med 
Diego — en man vars förflutna försätter Sergio i ett 
livs levande västerndrama. (LFL)

SALT
av diego rougier

världspremiär med fele martinez, patricio contreras, sergio hernandez Land chile/
argentina År 2011  Längd 114 min 

#206 .......... 10/11 .......... 14.00 ......................................................................... victoria 2
#441 .......... 12/11........... 21 .30 ......................................................................... victoria 2
#520 .......... 13/11 ........... 16.30 ......................................................................... victoria 2

Baserad på den verkliga historien om en man som i 
sin blöja smugglade in handgranater på ett flygplan! 
Vi följer den förlamade mannens svåra kamp mot den 
rättsapparat som bär skulden för vådaskottet som 
paralyserade honom. Med hjärtvärmande humanism 
skildras mannens vardagliga liv, hoppet om att fly 
den gråa tillvaron samt planerandet av en flygplans-
kapning. (Se)

PorFIrIo
av alejandro landes

We 3
av nando olival

nordisk premiär med ramirez aldana, jarlinsson ramirez reinoso, yor jasbleidy santos 
torres Land colombia År 2011  Längd 106 min 

#911 ........... 17/11 ........... 17.00.............................................................................. grand 4
#1002 ........ 18/11........... 12.00 ............................................................................ grand 4
#1208......... 20/11 .......... 14.30 ............................................................................ grand 4

TA CHANSeN oCH mÖT
gerardo naranjo »miss bala«

diego rougier »salt«
och många fler på festivalens 

FACe2FACe

Amore
Love at
First Sight

We love The smell of fabric softener that comes from the 
laundry room, Uncontrollable laughter, To run my bicycle 
very very fast to the sound of my favourite music, Internet, 
The universe, Baby smell, The forest, Kisses, Art, Thunder, 
Hands, Dogs, The sea, The sound of the sea, Neonlights 
in a dark night, My family, The dawn, The archipelago, 
To live, Myself, Photo, Synth, Solo, Early morning dew, 
Beautiful necklines, Newly waxed legs on myself, Flow, Ink, 
Exotic scents, Riding in a fast boat on a hot summer day 
My man, Midday siestas, Late evening coctails, Midnight 
revelry, Sunday mornings, Sunset, Shrinking the to-do-list, 
The greatness of nature, Happiness, Sundays breakfast, 
Watch clouds, An ice cold winter night when all the sound 
of the city is muffled by the falling snow, Move my feet to 
the beat of music, Smell of rain, The first cold beer after 
a long and hard day, My husband, The flow of inspiration, 
Coming home after a long trip, Autumn, Leather 
handbags, Pinot grigio, Saturday mornings, Enjoying 
excellent food, Walking the streets of New York and
feeling small under the skyscrapers, Smell of wood, Great 
heights, To travel by train and see how the landscape 
is changing, Slim fit italian suits on men, Birch trees in 
autumn, The smell after the rain in summer, Sitting by 
the fireplace, Getting and opening letters.

www.amore.se





En absurd och humoristisk dokumentär 
om en slovakisk by i kris. Invånarna 
börjar sina och borgmästaren Jozef 
Gajdos bestämmer sig för att ta saken i 
egna händer. Likt en dejtingförmedlare 
från en gammal Milos Forman-film 
anordnar Gajdos en bankett i stads-
huset dit stadens alla singlar bjuds in i 
hopp om att de pratar, blir kära — och 
producerar barn. (JD)

mATCHmAKING mAYor 
av erika hníková

nordisk premiär med jozef gajdos, dana paseková, monika 
maxová Land tjeckien/slovakien År 2010  Längd 80 min.  

#806 .......... 16/11 .......... 14.00 .................................... victoria 2
#1013 ......... 18/11........... 17.00 ....................................... grand 4
#1104 ......... 19/11 .......... 12.00 ....................................... grand 4

Årets Lifetime Achievement Award-
vinnare Isabelle Huppert spelar den 
kyliga Agathe i denna Woody Allen-
inspirerade komedi, om ett småborgerligt 
pars inrutade liv. Plötsligt kommer 
hantverkaren Patrick och vänder upp 
och ner på parets städade tillvaro med 
sin skäggstubbigt plumpa charm. En 
rolig skildring av den franska, välbär-
gade medelklassen. Av regissören till 
»Coco — livet före Chanel«. (LFL)

mY WorST NIGHTmAre 
av anne fontaine

nordisk premiär med isabelle huppert, benoit poelvoorde 
Land frankrike/belgien År 2011  Längd 99 min. 

#1014 ......... 18/11........... 18.00 ....................................... skandia
#1117 .......... 19/11 .......... 16.00 .............................................. zita
#1221.......... 20/11 .......... 18.30 .............................................. zita

Amerikanen Jacob träffar engelskan 
Anna i collegekorridorerna, men när 
den senare missbrukar sitt visum blir 
hon kvar i London. Med dagens teknik 
inleder de ett distansförhållande men 
påminns så småningom om att verklig-
heten fortsätter även efter att mobildis-
playen tonat till svart. Smärtsamt 
realistisk kärlekssaga för 2010-talet 
som tidigare i år belönades med det 
stora jurypriset på Sundance. (JD)

LIKe CrAZY 
av drake doremus

svensk premiär med anton yelchin, felicity jones, jennifer 
lawrence Land usa År 2011  Längd 89 min.  

#514 .......... 13/11 ........... 15.00 ....................................... skandia
#1129 ......... 19/11 .......... 20.30 ...................................... skandia
#1219 ......... 20/11 .......... 18.00 ........................................ grand 1

Tjugoårige Lukas föddes som tjej men 
ska genom en hormonbehandling 
äntligen få leva i en mans kropp. Till 
synes kille flyttar han från landsbygden 
till Köln där han blir varmt mottagen 
av stadens gaycommunity, men av 
skam hemlighåller han sitt biologiska 
kön när han faller för Fabio, gängets 
player. Via videobloggar och scener ur 
vardagen berättas ett starkt drama om 
kärlek och identitet. (Sb)

romeoS 
av sabine bernardi

svensk premiär med rick okon, maximilian befort, liv lisa fries 
Land tyskland År 2011  Längd 94 min.  

#203 .......... 10/11 .......... 12.00 ....................................... grand 4
#525 .......... 13/11 ........... 18.00 ........................................... zita 2
#716 ........... 15/11........... 18.00 ........................................... zita 2

spotlight: love stories
årets starkaste kärlekshistorier — mer än rosa moln och lyckliga slut

#320 .......... 11/11 ........... 18.15 .............................................................................. grand 1
#427 .......... 12/11........... 18.30 ................................................................................ sture
#1113 .......... 19/11 .......... 15.30 ............................................................................ skandia

Den mörka och morbida historien om Susanna, en 
vacker kvinna som gör allt för att hitta evig kärlek… 
Susanna plågas av ständig otur i kärlek och i sina val 
av män — vilket leder till att hon dödar alla sina sju 
makar. Vishal Bhardwaj korsbefruktar filmgenrer i 
denna tragikomiska dramathriller vars regi tillför en 
märkligt underhållande ton. (eJ)

7 SINS ForGIveN 
av vishal bhardwaj

nordisk premiär med priyanka chopra, neil nitin mukesh, vivaan shah Land indien 
År 2011  Längd 137 min.  

#327........... 11/11 ........... 20.30 ............................................................................ grand 1
#432 .......... 12/11........... 19.30 ............................................................................grand 4
#830 .......... 16/11 .......... 21 .00 ................................................................................ zita 2

När karriärcoachen Sven får reda på att hans gamle 
klasskamrat Johan misslyckas med ett BASE-jump 
från Kaknästornet bestämmer han sig för att vardags-
vägra. Han säger upp sig från jobbet och drar till 
Thailand med intentionen att skriva en bok, men på 
plats trasslar han in sig i en kärlekstriangel. Varm och 
romantisk livskriskomedi från gänget bakom »Som-
maren med Göran«. (ASm)

eN GÅNG I PHUKeT
av staffan lindberg

världspremiär med peter magnusson, susanne thorson, jenny skavlan Land sverige 
År 2011  Längd 104 min. 

#524 .......... 13/11 ........... 18.00 ............................................................................ skandia
#613 ........... 14/11 .......... 18.00 ............................................................................. grand 1
#1108 ......... 19/11 .......... 13.30 ............................................................................ skandia

I det viktorianska London diagnostiserades nervösa 
kvinnor med ”sjukdomen” hysteri. Den pryde läkaren 
Granville driver runt på jakt efter sjukhusanställning 
men hamnar till slut hos doktor Dalrymple — en spe-
cialist på kvinnosjukdomar som botar hysterikorna 
genom manuell framkallning av hysterisk paroxysm 
(orgasm). Fantastiskt roligt och romantiskt när 

svensk premiär med hugh dancy, rupert everett, maggie gyllenhaal Land storbritannien 
År 2011  Längd 100 min. 

regissören Tanya Wexler låter förlegade könsroller 
skakas om med uppfinnandet av vibratorn. Romcom-
charmören Hugh Dancy och festivalprinsessan Maggie 
Gyllenhaal är strålande i detta historiska nedslag som 
är betydligt mer vågat och avklätt än traditionella 
kostymdramer. (LFL)

HYSTerIA
av tanya wexler
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Ji Ha-Jeans prisbelönta långfilmsdebut 
är en mikrobudgeterad hämnduppgö-
relse som hämtar kraft och energi från 
Sergio Leones spaghettiwesterns, med 
sceneriet förflyttat till nutidens Syd-
korea. En skicklig balans mellan det 
stillsamma och explosiva där musiken 
minner om Ennio Morricone och de 
stenhårda karaktärerna bär namn som 
Ghostface och Axe. (mb)

bLooDY FIGHT IN IroN roCK vALLeY 
av ji ha-jean

internationell premiär med med lee moo saeng Land sydkorea 
År 2011 Längd 89 min

#422 .......... 12/11........... 18.00 .................................... victoria 4
#501 .......... 13/11 ........... 10.30 .................................... victoria 4
#605 .......... 14/11 .......... 15.30 .................................... victoria 4

Året är 2016 och jordtemperaturen har 
stigit så pass att mat och vatten blivit 
otillräcklig. I handlingens centrum står 
fyra personers resa genom ödemarken 
i jakt på resurser med faran ständigt 
inom räckhåll — dels i form av solstormar 
men även i form av människan på 
sitt mest barbariska manér. En film 
lika bländande estetiskt som mörkt 
atmosfärisk. (A A)

HeLL 
av tim fehlbaum

nordisk premiär meD hannah herzsprung, lars eidinger, stipe 
erceg Land tyskland/schweiz År 2011 Längd 87 min

#105 .......... 09/11.......... 18.01 ............................................ zita 2
#337........... 11/11 ........... 23.30 ...........................................sture
#512 ........... 13/11 ........... 14.30 ....................................... grand 4

För alla som sätter »Poltergeist« före 
»Motorsågsmassakern«, som fortfarande 
drömmer om en »Ghostbusters 3« (med 
Bill Murray), vars munnar vattnas vid 
benämningen av ordet ektoplasma… 
Här är »The Innkeepers«! Efter hundra 
år i tjänst slår The Yankee Pedlar Inn 
igen. Men innan dörrarna stängs är det 
upp till de två sista anställda att avslöja 
hotellets innersta hemlighet. (mb)

THe INNKeePerS  
av ti west

svensk premiär med sara paxton, pat healy, kelly mcgillis, george 
riddle Land usa År 2011 Längd 102 min

#337........... 11/11 ........... 23.30 ...........................................sture
#730 .......... 15/11........... 21 .00 ........................................... zita 2
#1029 ......... 18/11........... 21 .00 ........................................... zita 3
#1135 ......... 19/11 .......... 21 .00 ........................................... zita 2

Humor, action, sex och 4 300 dollar — den 
sydkoreanske regissören Young-Doo 
Oh vet vad som krävs för att skapa en 
framtida kultklassiker. Goda idéer 
är dock gratis och dessa finns det gott 
om i denna hjältesaga där en kvinnlig 
utomjording söker efter sperma på 
jorden, bara för att träffa en man som 
svurit ett kyskhetslöfte. (He)

INvASIoN oF ALIeN bIKINI 
av young-doo oh

nordisk premiär med young-geun hong, eun-jong ha, hoon-
young jo Land sydkorea År 2011 Längd 75 min

#405 .......... 12/11........... 12.00 ............................................ klara
#622 .......... 14/11 .......... 20.00 ........................................... klara
#805 .......... 16/11 .......... 13.00 .................................... victoria 4

twilight zone
i skymningslandet finner du det mystiska, otäcka och genreöverskridande

#337........... 11/11 ........... 23.30 ............................................................................... sture
#434 .......... 12/11........... 20.30 ............................................................................ grand 1
#540 .......... 13/11 ........... 21 .30 ......................................................................... victoria 2
#923 .......... 17/11 ........... 20.00 ............................................................................ bio rio

I ett möte mellan »Vem är rädd för Virgina Wolf?« 
och «Alien« hamnar vi i skottlinjen mellan det nygifta 
paret Bruno och Maxine. Han älskar sin fru så mycket 
att kärleken övergår till en fysisk besatthet, av hennes 
utsida och insida. När Maxine är otrogen blir Bruno 
bokstavligen en blodtörstig best. Dansk pärla som går 
från romantik till tajt psykodrama. (He)

beAST 
av christoffer boe

nordisk premiär med nicolas bro, marijana jankovic, nikolaj lie kaas Land danmark 
År 2011 Längd 83 min 

#335 .......... 11/11 ........... 22.00 ........................................................................... grand 4
#442 .......... 12/11........... 22.00 ........................................................................... grand 4
#807 .......... 16/11 .......... 14.30 ............................................................................ grand 4

I ett futuristiskt 1983, i sviterna av ett havererat 
drogexperiment, försiggår fruktansvärda saker på ett 
vetenskapligt institut. Debuterande Panos Cosmatos 
lånar friskt från regissörer som Dario Argento, 
Alejandro Jodorowsky och David Cronenberg i 
denna unika blandning av psykologisk skräck och 
science fiction. Omtumlande film full av hypnotiska 
neonfärger och dramatiska bildkompositioner. (De)

beYoND THe bLACK rAINboW 
av panos cosmatos

nordisk premiär meD michael rogers, eva allan, scott hylands, marylin norry Land kanada 
År 2010 Längd 110 min 

#301........... 11/11 ........... 10.30 ............................................................................. grand 1
#435 .......... 12/11........... 21 .00 ................................................................................ zita 2
#541........... 13/11 ........... 22.00 ........................................................................... grand 4 

Den brittiska kritikerkåren har lyft fram »Kill List« 
som den absolut bästa genrefilmen på åratal. Vi möter 
torpeden Jay som gått arbetslös ett bra tag och i takt 
med att pengarna minskar ökar grälen med hustrun. 
När kompisen Gal erbjuder honom ett välbetalt jobb 
kan han inte tacka nej och sakta men säkert väcks hans 
gamla sadistiska jag till liv. Med mardrömslika stråk 

svensk premiär meD neil maskell, myanna buring, michael smileyiz Land storbritannien 
År 2011 Längd 90 min

får vi en oerhört närgången, skitig skildring av yrkes-
brutalitet och hur en person med ena foten i blodpölar 
försöker hålla ihop privatlivet. Otäck, originell mix 
av »Schakalen« och »Wicker Man« med ett slut som 
helt klart kommer sätta sordin på kvällen. (mb)

KILL LIST
av ben wheatley
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Två män anländer till staden Guancheng för att utöva 
och lära ut något som för invånarna är en helt ny typ 
av stridsteknik. Men för att etablera den nya vägen 
behöver männen ta sig an de fyra etablerade stridskon-
sternas mästare. Med stor sensibilitet och sinne för 
koreografi levererar Haofeng Xu en vacker film som 
lånar från såväl japansk svärdkonst som amerikansk 
western. (JHF)

THe SWorD IDeNTITY  
av haofeng Xu

nordisk premiär med yang song, cheng-hui yu och yuanyuan zhao Land kina År 2011 
Längd 108 min

#401 .......... 12/11........... 10.30 ............................................................................. grand 1
#527........... 13/11 ........... 18.30 ............................................................................... viktor
#917 ........... 17/11 ........... 18.00 ............................................................................. grand 1

Internationellt hyllat drama om en 16-årig pojke som 
kommer i kontakt med en sadistisk psykopat och 
gradvis tas under dennes vingar. Smärtsamt realistisk 
dramatisering av ett verkligt seriemördarfall, helt utan 
distanserande filter. De mörkaste aspekterna av tillvaron 
blottläggs längs en grym resa kantad av hopplöshet, 
tortyr, hat och mord. (De)

SNoWToWN 
av justin kurzel

svensk premiär med daniel henshall, lucas pittaway, craig coyne, richard green 
Land australien År 2011 Längd 120 min 

#307 .......... 11/11 ........... 14.00 .........................................................................victoria 2
#444 ......... 12/11........... 23.30 ............................................................................... sture
#536 .......... 13/11 ........... 21 .00 .................................................................................. zita

Poliser bekämpar skurkar i ett 15-våningshus och för att 
vinna måste de ta sig till toppen. Gareth Evans revolu-
tionerade kampsportfilmen genom att introducera sin 
publik för Silat, den exceptionellt våldsamma indo-
nesiska kampsportsstilen. »The Raid« är en innovativ 
och underbart brutal slagsmålsfest där det inte finns 
utrymme för trötta kung fu-fighter. (LFL)

THe rAID 
av gareth evans

nordisk premiär med iko uwais, doni alamsyah, yayan ruhian Land indonesien/usa 
År 2011 Längd 101 min 

#336 .......... 11/11 ........... 23.00 ........................................................................... skandia
#443 .......... 12/11........... 23.00 ........................................................................... skandia
#901 .......... 17/11 ........... 10.30 ............................................................................ skandia

När zombies invaderar Havanna tvingas 
slackern Juan och hans likasinnade 
kompis att slåss för sin överlevnad. 
Samtidigt startar de upp ett litet företag 
som verkar under devisen: ”Juan of 
the Dead, we kill your beloved ones”. 
Skräck, politik och hjärnor i denna 
exotiska zombiefilm som blandar rys-
ligheter med humor utan att bli varken 
löjlig eller pretentiös. (mb)

JUAN oF THe DeAD  
av alejandro brugués

nordisk premiär med blanca rosa blanco, elsa camp, alexis 
días de villegas Land kuba/spanien År 2011 Längd 100 min 

#825 .......... 16/11 .......... 20.00 ........................................bio rio
#906 .......... 17/11 ........... 14.30 ....................................... grand 4
#1138 ......... 19/11 .......... 22.30 ...................................... skandia

Tre kortfilmer utgör den psykopat-
kavalkad som är »Little Deaths«. 
I »House and Home« möter vi ett 
borgerligt par med böjelse för kid-
nappningssex, »Mutant Tool« skildrar 
konsekvenserna av ett misslyckat 
vetenskapsexperiment, och i »Bitch« 
får slutligen strykpojken sin hämnd. 
Skruvad skräckantologi med sex och 
död som centrala teman. (LFL)

LITTLe DeATHS 
av sean hogan, andrew parkinson, simon rumley

nordisk premiär med scott ainslie, mike anfield, james anniballi 
Land storbritannien År 2011 Längd 88 min 

#309 .......... 11/11 ........... 15.00 ............................................ klara
#521 ........... 13/11 ........... 17.00 ............................................ klara
#1015 ......... 18/11........... 18.00 .................................... victoria 4

Med tydliga blinkningar till både 
»Repulsion« och »Rosemary’s Baby« 
bjuder bröderna Bogliano på en 
psykologisk thriller som snuddar till 
skräck. Vi möter Marga som ska hyra 
ut en tom lägenhet. Enkelt, om det 
inte vore för de mystiska mäklarna 
som får henne att tro att hon håller på 
att tappa förståndet. Klaustrofobiska 
bilder och krypande stämning. (He)

PeNUmbrA 
av adrián garcia bogliano, ramiro garcia bogliano

nordisk premiär med alvaro rodriguez, jorge herrera, martha 
marquez Land argentina År 2011 Längd 85 min 

#215 ........... 10/11 .......... 18.00 ........................................... zita 2
#1123.......... 19/11 .......... 18.00 .................................... victoria 4
#1227 ......... 20/11 .......... 20.30 ................................... victoria 4

Är du redo för ond bråd död — på 
hebreiska? Israels första slasherfilm 
levererar nämligen tonvis av ”det 
röda guldet”. Ett tonårsgäng stannar 
bilen vid en skogsdunge och hamnar i 
konflikt med poliser, syskonpar och en 
våldsam psykopat. Mycket medveten 
genrebrytare som hela tiden ligger steget 
före publikens förväntningar och som 
inte följer några regler. (mb)

rAbIeS 
av aharon keshales, navot papushado

svensk premiär med lior ashkenazi, danny geva, ran danker, 
menashe noy Land israel År 2011 Längd 90 min 

#328 .......... 11/11 ........... 20.30 ................................... victoria 4
#829 .......... 16/11 .......... 20.30 ................................... victoria 4
#1008 ........ 18/11........... 15.00 ............................................ klara

»Tormented« är en nervkittlande 
psykologisk skräckhistoria i 3D från 
regissören bakom »The Grudge«. 
Handlingen kretsar kring pojken 
Daigo som vid filmens början har ihjäl 
en kanin på skolans område och däref-
ter tvingas till hemundervisning. Han 
hemsöks snart av skräckinjagande 
hallucinationer, bland annat förestäl-
lande en två meter hög kanin. (Se)

TormeNTeD 
av takashi shimizu

nordisk premiär med hikari mitsushima, takeru shibuya, teruyuki 
kagawa Land japan År 2011 Längd 83 min 

#113 ........... 09/11.......... 20.30 ....................................... grand 1
#408.......... 12/11........... 13.00 .........................................bio rio
#1112 .......... 19/11 .......... 15.30 .........................................bio rio

Återblickar och övervakningskameror 
bygger upp och ger djup åt Hollywood-
jätten Schumachers stjärnspäckade 
heminvasionsthriller. Sarah och Kyle 
lever ett till synes vanligt om än storm-
rikt liv med sin bråkiga tonårsdotter 
– men skenet bedrar. När familjen blir 
kidnappad i sitt eget hem slås sanning 
på sanning upp som öppna sår. (JJ)

TreSPASS 
av joel schumacher

nordisk premiär med nicolas cage, nicole kidman, cam gigandet, 
liana liberato Land usa År 2011 Längd 85 min 

#304 .......... 11/11 ........... 12.00 ....................................... grand 4
#632 .......... 14/11 .......... 22.00 ...................................... grand 4
#1225 ......... 20/11 .......... 19.30 ....................................... grand 4

Sex, sång och en magisk analpärla 
i denna Christopher Doyle-plåtade 
musikal. Huvudpersonen Asuka lever 
ett simpelt liv med fast jobb på den 
lokala fiskfabriken och en fästman som 
aldrig tackar nej till lite rajtantajtan. 
Allt flyter på tills hon inleder en affär 
med sin gamla klasskamrat Aoki, som 
dog under gymnasiet och nu reinkar-
nerats till den mystiska reptilvarelsen 
”kappa”! (mb)

UNDerWATer Love 
av shinji imaoka

nordisk premiär med sawa masaki, yoshiro umezawa, mutsuo 
yoshioka Land japan/tyskland År 2011 Längd 87 min 

#219 ........... 10/11 .......... 19.00 .................................... victoria 2
#511 ........... 13/11 ........... 14.00 .................................... victoria 2
#811 ........... 16/11 .......... 16.30 .................................... victoria 2

Simon hittar sina kvinnor på chattrum 
för självmordsbenägna, men är i hem-
lighet bara ute efter att konsumera 
deras blod. Japanske regissören Shunji 
Iwai, som bland annat hyllats för den 
vackra outsiderskildringen »All About 
Lily Chou-Chou«, beträder amerikansk 
mark med denna mörka men käns-
losamma drift med fascinationen för 
seriemördare och skräckmytologi. (SL)

vAmPIre 
av shunji iwai

svensk premiär med kevin zegers, keisha castle-hughes, amanda 
plummer Land usa/japan År 2011 Längd 120 min 

#517 ........... 13/11 ........... 16.00 .................................. waterfront
#904.......... 17/11 ........... 13.00 .................................... victoria 4
#1004 ........ 18/11........... 13.00 .................................... victoria 4



Chaz är inte bara känd som sakförare för 
Amerikas könsöverskridare, han råkar 
även vara Chers och Sonny Bonos son. 
I denna nakna dokumentär skildrar 
filmskaparna Chazs vardag där stora 
problem blandas med smulor av lycka. 
Flugan-på-väggensekvenser blandas 
med intervjuer där Cher öppenhjärtat 
berättar om hennes svårigheter med 
sonens förvandling. (Sr)

beComING CHAZ 
av fenton bailey, randy barbato

nordisk premiär med chaz bono, cher, jennifer elia Land usa 
År 2011 Längd 80 min 

I denna dokumentär möter vi Rajesh 
Ji, en bengalisk Bollywood-dansande 
detektiv. Med sina säregna kollegor 
löser han brott som polisen i Calcutta 
vägrar befatta sig med. Privat vårdar 
han sin diabetessjuka fru och hyper-
aktive son. Rajeshs dröm är att bli 
en professionell dansare och en dag 
anmäler han sig och kollegorna till en 
tevesänd danstävling. (Gb) 

THe beNGALI DeTeCTIve 
av philip cox

nordisk premiär med rajesh the boss, sen the tail Land usa/
england/indien År 2011 Längd 110 min 

Buck Brannaman heter mannen som 
kan tala med hästar, tillika mannen 
som Robert Redford gjort odödlig i 
filmen »Mannen som kunde tala med 
hästar«. Nuförtiden spenderar kåbojsa-
ren Buck sin tid med att hålla föreläs-
ningar för ägare till nerviga springare. 
Meehls dokumentär är en finkänslig 
skildring av en man som inte bara 
läker djur utan även dess ägare. (Sr)

bUCK 
av cindy meehl

nordisk premiär med buck brannaman, robert redford Land 
usa År 2011 Längd 88 min 

documania
verklighetens berättelser fångade på film

#410 .......... 12/11........... 14.30 ............................................................................... viktor
#621 ........... 14/11 .......... 19.30 ............................................................................. bio rio
#1118 .......... 19/11 .......... 16.30 ............................................................................... viktor

Den legendariske queercore-regissören Bruce LaBruce 
står i centrum i Angélique Bosios »The Advocate for 
Fagdom« — historien om gårdspojken som blev en 
konstikon. Intervjuer med profiler som Gus Van Sant 
och Harmony Korine varvas med klipp från LaBruces 
filmer i denna dokumentär om kampen mot fördomar 
i vårt samhälle. (Abb)

THe ADvoCATe For FAGDom  
av angélique bosio

svensk premiär med bruce labruce, harmony korine, gus van sant, john waters 
Land frankrike År 2011 Längd 91 min 

#306 .......... 11/11 ........... 13.15 .......................................................................... victoria 4
#702 .......... 15/11........... 10.30 ......................................................................... victoria 4
#1131 .......... 19/11 .......... 20.30 ........................................................................ victoria 4

Med samhällskritiska texter över lågmälda jazzsam-
plingar bidrog Q-Tip och medlemmarna i A Tribe 
Called Quest till att sparka igång hiphoppens gyllene 
era. Skådespelaren Michael Rapaport har gjort ett 
kärleksfullt porträtt där intervjuer varvas med en do-
kumentering av återföreningen — en turné som vittnar 
om både kärlek och spänningar inom gruppen.  (SL)

beATS, rHYmeS & LIFe: THe TrAveLS oF A TrIbe CALLeD qUeST 
av michael rapaport

svensk premiär med q-tip, mike d, ghostface killah Land usa År 2011 Längd 97 min 

#531 ........... 13/11 ........... 19.30 ............................................................................ grand 4
#604.......... 14/11 .......... 14.30 ............................................................................ grand 4
#813........... 16/11 .......... 17.00 ............................................................................ grand 4

Martin Scorsese är en av få som kan hylla och analysera 
på samma gång. Efter milstolpar som »The Last Waltz« 
och »No Direction Home« fortsätter han utforskandet 
av musikens värld, och precis som titeln antyder 
kretsar det kring ”den tysta Beatlen”. Vi följer George 
Harrisons sökande efter musikens andliga mening. 
Genom rikt arkivmaterial, nya intervjuer och massvis 

nordisk premiär med george harrison, terry gilliam, eric clapton  Land usa År 2011 
Längd 208 min

med musik berättar Scorsese historien om mannen 
som inte enbart genom sina österländska influenser 
psykadeliserade världens största rockband, utan även 
låg bakom en av de första välgörenhetskonserterna. 
Kanske det närmaste vi kommit ett musikhistoriskt 
epos. (Gb)

GeorGe HArrISoN: LIvING IN THe mATerIAL WorLD
av martin scorsese

#220 .......... 10/11 .......... 19.30 ....................................... grand 4
#505 .......... 13/11 ........... 12.00 ....................................... grand 4
#711 ........... 15/11........... 17.00 ....................................... grand 4

#430 .......... 12/11........... 18.30 .................................. waterfront
#510 .......... 13/11 ........... 13.00 .................................... victoria 4
#1028 ......... 18/11........... 21 .00 .................................. waterfront

#217 ........... 10/11 .......... 18.15 ............................................. klara
#529 .......... 13/11 ........... 18.30 .................................. waterfront
#1126 ......... 19/11 .......... 18.30 .................................. waterfront

Hjärtlig dokumentärfilm om den ame-
rikanske regissören och producenten 
Roger Cormans karriär. Hyperaktive 
Cormans lågbudgetverkstad var såväl 
en skola som språngbräda för många 
av New Hollywoods största regissörer. 
Härliga anekdoter återberättas av film-
personligheter som Martin Scorsese 
och Jack Nicholson, illustrerade med 
klipp från Cormans egna filmer. (eD)

svensk premiär med jack nicholson, robert de niro, martin 
scorcese Land usa År 2011 Längd 95 min 

#924 .......... 17/11 ........... 20.30 ................................... victoria 4
#1012 ......... 18/11........... 17.00 ............................................ klara
#1103 ......... 19/11 .......... 12.00 ............................................ klara

CormAN’S WorLD: eXPLoITS oF A HoLLYWooD 
rebeL av alex stapleton
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Vanligtvis brukar denna sorts doku-
mentärer framställa sina subjekt som 
världens bästa människor, men »The 
Look« är ingen hyllning som sådan. I 
ett antal samtal mellan Lifetime-vin-
naren Charlotte Rampling, hennes 
kollegor och vänner, kommer Mac-
carone skådespelerskan väldigt nära. 
Resultatet är ett fascinerande porträtt 
av en av filmhistoriens största skåde-
spelerskor. (Sr)

THe LooK 
av angelina maccarone

svensk premiär med charlotte rampling, peter lindbergh, 
paul auster Land tyskland/frankrike År 2011 Längd 90 min 

#615 ........... 14/11 .......... 18.00 .................................... victoria 4
#809 .......... 16/11 .......... 15.30 .................................... victoria 4
#1210 ......... 20/11 .......... 15.30 .................................... victoria 4

1994 blev delstaten Oregon i USA den 
första att tillåta PAS (Physcian-Assisted 
Suicide) för döende. Sedan lagen trätt i 
kraft har över 500 personer använt sig 
av den. Det här är en personlig inblick 
i livet hos de obotligt sjuka, en oerhört 
rörande dokumentär om människor 
som försöker fatta beslutet om och när 
de ska avsluta sitt liv. (bC)

HoW To DIe IN oreGoN 
av peter d. richardson

nordisk premiär med cody curtis, randy stroup, nancy 
niedzielski Land usa År 2011 Längd 107 min 

#533 .......... 13/11 ........... 20.30 ................................... victoria 4
#704 .......... 15/11........... 13.00 .................................... victoria 4
#907 .......... 17/11 ........... 15.30 .................................... victoria 4

En upprörande dokumentation av hur 
media påverkar och konstruerar vår 
uppfattning om kvinnlig identitet. I 
intervjuer med såväl studenter som 
amerikanska politiker och medie-
personligheter belyser filmen hur 
kvinnor i maktpositioner bryts ned av 
medieapparatens objektifiering, och 
hur ännu en generation av unga kvinnor 
avskräcks från att inta ledarpositioner i 
arbetslivet. (Sb)

mISS rePreSeNTATIoN  
av jennifer siebel newsom

nordisk premiär med jessica congdon, margaret cho, cory 
booker Land usa År 2011 Längd 85 min 

#201........... 10/11 .......... 10.30 .................................... victoria 4
#1205 ......... 20/11 .......... 13.00 .................................... victoria 4
#1220 ......... 20/11 .......... 18.00 .................................... victoria 4

Jiro Ono driver en världsberömd 
sushiresturang i Tokyo som belönats 
tre stjärnor i Guide Michelin. Trots 
att han har vigt nästan hela sitt liv åt 
sushi spenderar han varje dag med att 
försöka förbättra sin matlagningskonst 
för att skapa den perfekta sushibiten. 
Samtidigt försöker sönerna att följa Jiros 
fotspår utan att stå i hans skugga. (bC)

JIro DreAmS oF SUSHI 
av david gelb

svensk premiär med jiro ono, yoshikazu ono, masuhiro 
yamamoto, takashi ono Land usa År 2011 Längd 81 min 

#103 .......... 09/11.......... 18.01 ............................................. klara
#618 .......... 14/11 .......... 18.30 .................................. waterfront
#812 ........... 16/11 .......... 17.00 ............................................ klara

I »Knuckle« granskar Ian Palmer den 
långvariga fejden mellan Irish Travellers-
familjerna Quinn och Joyce. I över ett 
decennium har han följt klanernas brutala 
och blodiga uppgörelser. I filmisk form 
blir det ett våldamt crescendo av 
slagsmål på ödsliga grusvägar mellan 
blottade och trötta kroppar, drivna av 
förakt. (eD)

KNUCKLe 
av ian palmer 

skandinavisk premiär med james quinn mcdonagh, michael 
quinn mcdonagh, joe joyce Land irland År 2011 Längd 97 min 

#223 .......... 10/11 .......... 20.30 ................................... victoria 4
#316 ........... 11/11 ........... 18.00 .................................... victoria 4
#709 .......... 15/11........... 15.30 .................................... victoria 4

Nim Chimpsky var schimpansen som 
användes för att motbevisa Noam 
Chomskys tes om att enbart människan 
är kapabel till att förstå ett språk. 
Djuret levde ett händelserikt liv innan 
han tragiskt avled år 2000. Marsch, 
som slog igenom med »Man on Wire«, 
berättar en gripande historia om en 
primat som fick männinskor att häpna 
under 70-talet och som kommer göra 
detsamma även nu. (Sr)

ProJeCT NIm 
av james marsh

svensk premiär med nim chimpsky, bob angelini, bern cohen 
Land colombia År 2011 Längd 93 min 

#828 .......... 16/11 .......... 20.30 ............................................. zita
#905 .......... 17/11 ........... 14.00 .................................... victoria 2
#1110.......... 19/11 .......... 14.30 ....................................... grand 4

Att skriva historia handlar enligt 
estetikfilosofen Walter Benjamin om 
att tala för de döda. Det är exakt vad 
Weissman gör i denna dokumentär, 
som handlar om de första som föll offer 
för det tidiga 80-talets aids-epidemi i 
San Fransisco. Weissman återkallar 
deras historia via intervjuer med några 
av aktivisterna som stod upp för de 
drabbade medan deras nära förtvinade 
i sjukdomen. (Sr)

We Were Here 
av david weissman, bill weber

nordisk premiär med ed wolf, paul boneberg, daniel goldstein, 
guy clark Land usa År 2011 Längd 91 min 

#209 .......... 10/11 .......... 15.30 .................................... victoria 4
#402 .......... 12/11........... 10.30 .................................... victoria 4
#712 ........... 15/11........... 17.00 ............................................ klara

»A Clockwork Orange« hade premiär 
1971 och mottogs med hyllningar men 
beskylldes också för ultravåld och effekt-
sökeri. I denna dokumentär intervjuas 
framstående forskare, regissörer och 
skådespelare i syfte att framhäva 
filmens politiska budskap — enligt 
somliga en profetisk framtidsvision 
som tydligt präglats av sin tid. (Se)

nordisk premiär med anthony burgess, malcolm mcdowell, 
christiane kubrick Land frankrike År 2011 Längd 54 min 

#230 .......... 10/11 .......... 22.00 ...................................... grand 4
#308 .......... 11/11 ........... 14.30 ....................................... grand 4
#420 .......... 12/11........... 17.00 ....................................... grand 4

oNCe UPoN A TIme... A CLoCKWorK orANGe 
av antoine de gaudemar

Stark skildring av revolutionen i Egypten 
som ägde rum tidigare i år där vi får 
följa tre delar av den blodiga protesten.  
Först och främst folket som startade 
revolutionen, som tar sig till Tahrir-
torget och slåss för frihet, men även 
polisstyrkorna som slits mellan order 
och vilja.. Och så den sista parten, 
Hosni Mubarak — ledaren som vägrar 
förstå att det är över. (GA)

svensk premiär Land egypten År 2011 Längd 90 min 

#207 .......... 10/11 .......... 14.30 ....................................... grand 4
#315 ........... 11/11 ........... 17.00 ....................................... grand 4
#412 ........... 12/11........... 14.30 ....................................... grand 4

TAHrIr 2011: THe GooD, THe bAD AND THe 
PoLITICIAN av ayten amin, tamer ezzat, amr salama

6565Stockholms 22:a internationella filmfestival 2011

70- och 80-talets brittiska reggaescen 
dominerades av en genre: Lovers 
Rock. Lovers Rock skapades av 
Karibien-ättade britter som ville hitta 
ett eget uttryck i ett ovälkomnande 
Storbritannien. »The Story of Lovers 
Rock« är ett viktigt stycke musikhistoria 
om en subgenre som gett oss många 
framstående kvinnliga artister i den 
annars mansdominerande reggaen. (LFL)

THe STorY oF LoverS roCK 
av menelik shabazz

nordisk premiär med maxi priest, ub40, aswad Land storbritannien 
År 2011 Längd 101 min 

#224 .......... 10/11 .......... 20.30 ....................................... grand 1
#537 .......... 13/11 ........... 21 .00 .......................................... viktor
#814 .......... 16/11 .......... 17.30 .........................................bio rio

Den Oscarbelönade stjärnduon från 
succéfilmen »Once« blev efter filmen 
ett partnerskap, både på scenen och i 
sängkammaren. Denna film, digitalt 
inspelad i läcker gråskala, dokumen-
terar folkrockarna när de åker på 
turné och upplever det infernaliska 
kändisskapet. Närgånget och melan-
koliskt om kärlekens födelse och dess 
tårdrypande död. (Sr)

THe SWeLL SeASoN 
av nick august-perna, chris dapkins, carlo mirabella-davis

svensk premiär med glen hansard, markéta irglová 
Land usa/tjeckien/irland År 2011 Längd 91 min 

#109 .......... 09/11.......... 19.30 ....................................... grand 4
#228 .......... 10/11 .......... 21 .00 ........................................... zita 2
#503 .......... 13/11 ........... 10.30 ........................................ grand 1

TA CHANSeN oCH mÖT
ian palmer och michael doyle 

»knuckle«
james marsh »project nim«

och många fler på festivalens
FACe2FACe





Stockholms filmfestival är höstens filmhändelse där du får se de mest spännande, fräscha och nyskapande 
filmerna i världen. Allt under tolv späckade dagar fyllda av 170 filmer från över 40 länder, 

filmstjärnor på röda mattan och regissörerna alla talar om.

ÅrSKorTeT
Pris 220 kr
Student, pensionär eller under 21 160 kr
15 år gratis
värde 1300 kr
Giltig till 1 augusti 2012

Din bästa vän på festivalen! Du får 
tillträde till festivalen, chans att 
köpa biljetter innan alla andra, gratis 
inträde till Work in Progress och den 
exklusiva festivalkatalogen (så länge 
lagret räcker). Dessutom bjuder vi på 
12 förhandsvisningar under hela året.

Köper du kortet till reducerat pris eller hämtar ut ett 
15-årskort, ta med giltig legitimation eller studentkort.

broNSKorTeT
Pris 1400 kr
värde 2500 kr
Giltig till 1 augusti 2012

Festivalens lyxigaste kort för dig som 
vill stödja oss lite extra. Du får allt 
som ingår i årskortet och dessutom 
två garanterade platser till varje 
medlemsvisning, två fribiljetter till 
festivalen och inbjudan till ett av 
festivalens evenemang.

bILJeTTer PÅ KorT
Du som har ett registrerat medlem-
skort på vår sajt kan välja att lägga de 
biljetter du köper direkt på kortet. 
Streckkoden på ditt kort scannas 
sedan på väg in i salongen, och du 
behöver inte hämta ut någon biljett.

bILJeTTer
Pris 70 kr
Dagsbiljett 50 kr (gäller mån-fre innan kl. 16:00)
Kvällsvisning på Skandia 100 kr
Stockholm visionary Award 
alejandro gonzález iñárritu 70 kr
Stockholm Lifetime Achievement Award 
isabelle huppert 130 kr (inklusive filmvisning)
Horror Night (paket med 3 skräckfilmer) 150 kr

Under festivalen kan du hämta ut förköpta biljetter på 
våra biografer senast 20 min före filmens start. Vi åter-
löser inte köpta biljetter. Du kan byta förköpta biljetter 
fram till två timmar innan föreställningens start. Byte 
av biljett kostar 10 kr. Biljetter till eventuellt inställda 
föreställningar ersätts med två fribiljetter. 

reD CArPeT
Pris 130 kr
Vi rullar ut röda mattan framför 
Skandias entré för premiärerna av 
festivalens största filmer med mingel, 
dryck och tilltugg en halvtimme innan 
filmen.

FeSTIvALKATALoGeN 
Pris 120 kr
med årskort Gratis (så länge lagret räcker. gäller ej kort till reducerat pris och 15-årskortet.)

I den exklusiva festivalkatalogen samlar vi initierade texter om alla festivalens 
filmer samt essäer om årets spotlight och mottagare av Stockholm Lifetime 
Achievement Award och Stockholm Visionary Award. Katalogen hämtas på 
Skandia från festivalstart.

din festivalguide 9—20 november 2011

SISTA mINUTeN-bILJeTT
Är filmen du ville se slutsåld? Det 
finns fortfarande en chans med våra 
sista minuten-biljetter. Ta med dig 
kontanter och skriv upp dig på en sista 
minuten-lista på biografen tidigast 30 
min innan filmstart. Eventuella tomma 
platser säljs sedan i turordning precis 
innan filmen startar.

ProvA PÅ-bILJeTT
För dig som är nyfiken på festivalen 
har vi prova-på-biljetter. Tillfälligt 
medlemskap ingår i priset. En prova-
på-biljett kostar 50 kr mer än en ordi-
narie biljett. Prova-på-biljetter finns att 
köpa på vår sajt, samt på Kulturhuset 
och våra biografer.

                 
                AUDIeNCe AWArD

Din chans att välja festivalens bästa 
film. Rösta efter visningen eller på 
stockholmfilmfestival.se. Filmen med 
flest röster vinner reklamutrymme på 
kanalerna Silver och Star! till ett värde 
av 250 000 kr och du som röstar har 
chansen att vinna en Smartphone och 
tio stycken vinner »The Trip« på DVD

ÖvrIG INFormATIoN
Festivalcenter, Kulturhuset
öppettider: mån–fre 11–19, lörd-sön 11–17

På festivalcentret köper du årskort, 
bronskort, biljetter till filmer, prova 
på-biljetter, Face2Face och fester 
samt får hjälp om du har frågor om 
festivalen. Under festivalen köper du 
även biljetter och årskort på samtliga 
biografer.

Festivalbiografer
Se karta på sid. 42. kassan öppnar 30 minuter 
innan första visning.

Försäljningsställen av enbart årskort
press stop, götgatan 31
papercut, krukmakargatan 24-26

Kundsupport
telefon: 0769–00 00 30
e-post: support@stockholmfilmfestival.se

Vid frågor om hur du köper biljetter 
kontakta vår support vardagar mellan 
11-19 och helger 11-17.

Framkomlighet på festivalen
Framkomligheten för rörelsehindrade 
på våra biografer varierar. Den är på 
bra på Sture, Kulturhuset, Waterfront, 
Zita, Mauritz och Victor. På Skandia 
och Grand är den begränsad och på 
Bio Rio och Victoria mycket begrän-
sad.

SToCKHoLmFILmFeSTIvAL.Se
På webben hittar du all information 
om festivalen, filmerna, festerna och 
allt annat kul som händer. Du kan även 
köpa årskort, bronskort och biljetter. 
Här ser du också vilka fil-
mer som snart är slutsålda, 
vilka barer vi hänger på 
och får tips om vad du ska 
se härnäst.

myfestival
Planera din festival med vår festivalka-
lender. 

Senaste nytt från festivalen
FestivalTV och Festivalnytt håller 
dig ständigt uppdaterad om vad som 
händer på festivalen. 

I samarbete med:

FACebooK
Gilla oss på Facebook! Det är det bästa 
sättet att hålla koll på vad som händer 
på festivalen, ha chans att vinna de 
bästa biljetterna och fråga Bronshästen 
om allt från filmtips till praktisk infor-
mation om våra biljetter och biografer.

vÅr IPHoNeAPP
Se på trailers, gör schema över festiva-
len, läs senaste nytt, hitta till biogra-
ferna — det mesta du 
behöver för en komplett 
festivalupplevelse finns i 
vår iPhone-app.

I samarbete med:

vmS

Bli uppdaterad kring det senaste om 
Stockholms filmfestival och få unika 
videoklipp med intervjuer och inblickar 
från hjärtat av festivalen direkt till din 
telefon! Skicka ett sms med texten VMS 
SFF till 72777 och följ instruktionerna.

I samarbete med:

FICKProGrAmmeT
Lagom till festivalen släpper vi festival-
programmet i fickformat. Alla filmer 
och Face2Face, seminarier och fester 
uppdelade dag för dag. Du hittar det 
på biografer och festivalcenter.
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torsdag 10:e

lördag 12:e

onsdag 9:e

tisdag 8:e

Co stockholm XXii competition
oZ open zone
AI american independents
ASI asian images
Lv latin visions
S spotlight: love stories

v stockholm visionary award
LT stockholm lifetime achievement award
TZ twilight zone
D documania

red carpet

green carpet

face2face

horror night

Förkortningar Färgmarkeringar

dagsprogram 
9–20 november

18.00 skandia Tinker Tailor Soldier Spy oz 127 #101

18.01 grand 1 Damsels In Distress ai 97 #102

18.01 klara Jiro Dreams of Sushi d 81 #103

18.01 bio rio The Art of Getting by ai 83 #104

18.01 zita 2 Hell tz 86 #105

18.01 victoria 4 Uncle Kent ai 72 #106

18.30 sture Tyrannosaur co 91 #107

19.00 victoria 2 People mountain People Sea oz 91 #108

19.30 grand 4 The Swell Season d 91 #109

20.00 bio rio bonsai lv 102 #110

20.00 klara Smuggler asi 115 #111

20.30 victoria 4 All Your Dead ones lv 88 #112

20.30 grand 1 Tormented tz 83 #113

21.00 zita 2 Honey Pupu asi 102 #114

21.00 sture In Darkness oz 140 #115

21.00 skandia Play co 118 #116

21.30 victoria 2 Dance Town asi 94 #117

21.45 skandia restless (smygpremiär) oz 91 #001

10.30 victoria 4 miss representation d 85 #201

10.30 grand 1 The exchange oz 115 #202

12.00 grand 4 romeos s 94 #203

13.00 grand 1 Policeman co 105 #204

13.00 victoria 4 The Day He Arrives asi 79 #205

14.00 victoria 2 Salt lv 114 #206

14.30 grand 4 Tahrir 2011: The Good, The bad, 

And The Politician

d 90 #207

15.30 grand 1 Play co 118 #208

15.30 victoria 4 We Were Here d 90 #209

16.30 victoria 2 mushrooms asi 91 #210

17.00 grand 4 Kortfilmspaket 1 — Förort, 

romans och menisker

sc 94 #211

17.30 bio rio A Simple Life asi 118 #212

18.00 victoria 4 before lv 90 #213

18.00 skandia Le Havre oz 103 #214

18.00 zita 2 Penumbra tz 85 #215

18.00 grand 1 Play co 118 #216

18.15 klara buck d 88 #217

18.30 sture 50/50 ai 99 #218

19.00 victoria 2 Underwater Love tz 87 #219

19.30 grand 4 becoming Chaz d 80 #220

20.00 bio rio Ligg med mig co 76 #221

20.00 klara The Woods ai 90 #222

20.30 victoria 4 Knuckle d 85 #223

20.30 grand 1 The Story of Lovers rock d 101 #224

20.30 zita Jump Ashin! asi 126 #225

21.00 sture Coriolanus co 122 #226

21.00 skandia The Future co 91 #227

21.00 zita 2 The Swell Season d 91 #228

21.30 victoria 2 Kortfilmspaket 2 — björnar, 

tårar och huliganer

sc 116 #229

22.00 grand 4 once Upon A Time... A Clock-

work orange

d 52 #230

fredag 11:e
10.30 grand 1 beyond The black rainbow tz 110 #301

10.30 victoria 4 Guilty of romance asi 143 #302

11 .30 victoria 2 Dance Town asi 94 #303

12.00 grand 4 Trespass tz 91 #304

13.00 grand 1 bonsai lv 85 #305

13.15 victoria 4 The Advocate For Fagdom d 91 #306

14.00 victoria 2 Snowtown tz 120 #307

14.30 grand 4 once Upon A Time... A Clock-

work orange

d 52 #308

15.00 klara Little Deaths tz 90 #309

15.30 grand 1 biutiful v 148 #310

15.30 victoria 4 Gandu asi 85 #311

15.30 bio rio on The Ice co 96 #312

16.30 victoria 2 mushrooms asi 91 #313

17.00 klara Falling overnight ai 88 #314

17.00 grand 4 Tahrir 2011: The Good, The bad, 

And The Politician

d 90 #315

18.00 victoria 4 Knuckle d 85 #316

18.00 skandia The Lady oz 135 #317

18.00 bio rio vad gör vi nu? co 110 #318

18.00 zita 2 vaquero lv 91 #319

18.15 grand 1 Hysteria s 100 #320

18.30 viktor e-love oz 97 #321

18.30 zita Le Havre oz 103 #322

18.30 sture This must be The Place oz 118 #323

19.00 victoria 2 Ligg med mig co 76 #324

19.00 klara Silver Tongues ai 88 #325

19.30 grand 4 Honey Pupu asi 102 #326

20.30 grand 1 7 Sins Forgiven s 137 #327

20.30 victoria 4 rabies tz 90 #328

21.00 skandia Drive oz 100 #329

21.00 zita 2 Gun Hill road ai 86 #330

21.00 viktor Here ai 120 #331

21.00 sture miss bala lv 113 #332

21.00 zita Policeman co 105 #333

21.30 victoria 2 Carré blanc co 77 #334

22.00 grand 4 beast tz 83 #335

23.00 skandia The raid tz 100 #336

23.30 sture Horror NIGHT tz 300 #337

10.30 grand 1 The Sword Identity tz 108 #401

10.30 victoria 4 We Were Here d 90 #402

11 .30 victoria 2 Dance Town asi 94 #403

11 .30 skandia The Art of Getting by ai 83 #404

12.00 klara Invasion of Alien bikini tz 90 #405

13.00 victoria 4 All Your Dead ones lv 88 #406

13.00 grand 1 bonsai lv 85 #407

13.00 bio rio Tormented tz 83 #408

14.00 victoria 2 A Simple Life asi 118 #409

14.30 viktor George Harrison: Living In The 

material World + Paus

d 208 #410

14.30 klara Smuggler asi 115 #411

14.30 grand 4 Tahrir 2011: The Good, The bad, 

And The Politician

d 90 #412

15.30 bio rio Ligg med mig co 76 #413

15.30 victoria 4 before lv 90 #414

15.30 grand 1 Coriolanus co 122 #415

16.00 skandia The Guard oz 96 #417

16.00 zita Another Silence lv 90 #418

16.30 victoria 2 The Future co 91 #419

17.00 grand 4 once Upon A Time... A Clock-

work orange

d 52 #420

17.00 klara The Day He Arrives asi 79 #421

18.00 victoria 4 bloody Fight In Iron rock valley tz 90 #422

18.00 zita 2 blowfish asi 88 #423

18.00 grand 1 Förbjuden kärlek co 107 #424

18.00 bio rio miss bala lv 113 #425

18.30 zita Code blue co 81 #426

18.30 sture Hysteria s 100 #427

18.30 viktor restless oz 91 #428

18.30 skandia Katinkas kalas co 105 #429

18.30 waterfront The bengali Detective d 110 #430

19.00 victoria 2 Le Havre oz 103 #431

19.30 grand 4 7 Sins Forgiven s 137 #432

20.30 victoria 4 Gandu asi 85 #433

20.30 grand 1 Kill List tz 95 #434

21.00 zita 2 beyond The black rainbow tz 110 #435

21.00 skandia Drive oz 100 #436

21.00 waterfront Guilty of romance asi 143 #437

21.00 viktor Pojken med cykeln oz 87 #438

21.00 sture SUrPrISeFILm #439

21.00 zita The big blue Lake asi 90 #440

21.30 victoria 2 Salt lv 114 #441

22.00 grand 4 beast tz 83 #442

23.00 skandia The raid tz 100 #443

23.30 sture Snowtown tz 120 #444
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visningsschemat fortsätter på nästa sida

alla filmer visas  
på engelska eller  
originalspråk om  
inget annat anges. 
svenska filmer teXtas ej.

söndag 13:e

10.30 victoria 4 The Woods ai 90 #601

13.00 victoria 4 Gandu asi 85 #602

14.00 skandia 21 Gram v 124 #603

14.30 grand 4 beats, rhymes & Life d 97 #604

15.30 victoria 4 bloody Fight In Iron rock valley tz 90 #605

15.30 grand 1 rebellion oz 135 #606

16.30 victoria 2 Suicide room oz 110 #607

17.00 grand 4 iFestival  i 96 #608

17.00 bio rio The Yellow Sea asi 140 #609

18.00 skandia A Dangerous method oz 99 #610

18.00 zita 2 Another Silence lv 90 #611

18.00 grand 1 en gång i Phuket s 104 #613

18.00 zita In Darkness oz 140 #614

18.00 victoria 4 The Look d 90 #615

18.30 sture Den goda fén co 93 #616

18.30 viktor Hara-Kiri Death of A Samurai asi 126 #617

18.30 waterfront Jiro Dreams of Sushi d 81 #618

19.00 victoria 1 Into The White Night asi 149 #619

19.30 grand 4 All She Can ai 91 #620

19.30 bio rio George Harrison: Living In The 

material World + Paus

d 208 #621

20.00 klara Invasion of Alien bikini tz 90 #622

20.30 victoria 4 Guilty of romance asi 143 #623

20.30 grand 1 vad gör vi nu? co 110 #624

21.00 zita 2 blowfish asi 88 #625

21.00 skandia Någon annanstans i Sverige oz 101 #626

21.00 zita Pojken med cykeln oz 97 #627

måndag 14:e
onsdag 16:e

10.00 skandia babel v 143 #801

12.00 grand 4 The big blue Lake asi 90 #802

13.00 skandia In Darkness oz 140 #803

13.00 grand 1 People mountain People Sea oz 91 #804

13.00 victoria 4 Invasion of Alien bikini tz 90 #805

14.00 victoria 2 matchmaking mayor s 80 #806

14.30 grand 4 beast tz 83 #807

15.00 klara Natural Selection ai 90 #808

15.30 victoria 4 The Look d 90 #809

15.30 grand 1 mushrooms asi 91 #810

16.30 victoria 2 Underwater Love tz 87 #811

17.00 klara Jiro Dreams of Sushi d 81 #812

17.00 grand 4 beats, rhymes & Life d 97 #813

17.30 bio rio The Story of Lovers rock d 101 #814

18.00 victoria 4 All Your Dead ones lv 88 #815

18.00 mauritz e-love oz 97 #816

18.00 grand 1 magic valley ai 90 #817

18.00 zita 2 Patang asi 93 #818

18.00 zita Pojken med cykeln oz 97 #819

18.00 skandia Wuthering Heights co 129 #820

18.30 sture oslo 31 augusti co 95 #821

19.00 victoria 2 Någon annanstans i Sverige oz 101 #822

19.00 klara Smuggler asi 115 #823

19.30 grand 4 Shame co 99 #824

20.00 bio rio Juan of The Dead tz 96 #825

torsdag 17:e
10.30 skandia The raid tz 100 #901

12.00 grand 4 All She Can ai 91 #902

13.00 grand 1 Honey Pupu asi 102 #903

13.00 victoria 4 vampire tz 120 #904

14.00 victoria 2 Project Nim d 93 #905

14.30 grand 4 Juan of The Dead tz 96 #906

15.30 victoria 4 How To Die In oregon d 107 #907

15.30 grand 1 Twilight Portrait co 105 #908

16.30 victoria 2 The bad Intentions lv 107 #909

17.00 grand 4 Porfirio lv 101 #911

17.30 bio rio on The Ice co 96 #912

17.30 mauritz vaquero lv 87 #913

18.00 victoria 4 Another Happy Day ai 118 #914

18.00 zita Code blue co 81 #915

18.00 skandia martha marcy may marlene co 120 #916

18.00 grand 1 The Sword Identity tz 108 #917

18.30 sture Simon & ekarna oz 122 #918

19.00 victoria 2 Katinkas kalas co 105 #919

19.00 klara Silver Tongues ai 88 #920

19.15 mauritz 1 km film 1km 210 #921

19.30 grand 4 The big blue Lake asi 90 #922

20.00 bio rio Kill List tz 95 #923

20.30 victoria 4 Corman's World: exploits of A 

Hollywood rebel

d 95 #924

20.30 grand 1 Polisse co 127 #925

20.30 zita 50/50 ai 93 #926

21.00 sture This must be The Place oz 118 #927

21.00 skandia Tinker Tailor Soldier Spy oz 127 #928

21.30 victoria 2 Shame co 99 #929

22.00 grand 4 Into The White Night asi 149 #930

21.00 waterfront Sleeping beauty co 82 #628

21.00 viktor The off Hours ai 93 #629

21.00 sture The Source oz 135 #630

21.30 victoria 2 The Guard oz 96 #631

22.00 grand 4 Trespass tz 91 #632

20.30 grand 1 Coriolanus co 122 #826

20.30 mauritz Amores Perros v 153 #827

20.30 zita Project Nim d 93 #828

20.30 victoria 4 rabies tz 90 #829

21.00 zita 2 7 Sins Forgiven s 137 #830

21.00 sture Loverboy oz 93 #831

21.00 skandia Simon & ekarna oz 122 #832

21.30 victoria 2 A Dangerous method oz 99 #833

22.00 grand 4 Innocent Saturday oz 99 #834
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tisdag 15:e
10.30 grand 1 Suicide room oz 110 #701

10.30 victoria 4 The Advocate For Fagdom d 91 #702

12.00 grand 4 Club Zeus asi 75 #703

13.00 victoria 4 How To Die In oregon d 107 #704

13.00 grand 1 The bad Intentions lv 107 #705

14.00 victoria 2 blowfish asi 88 #706

14.30 grand 4 Another Silence lv 90 #707

15.30 grand 1 Innocent Saturday oz 99 #708

15.30 victoria 4 Knuckle d 85 #709

16.30 victoria 2 A Simple Life asi 118 #710

17.00 grand 4 becoming Chaz d 80 #711

17.00 klara We Were Here d 90 #712

17.30 bio rio The Yellow Sea asi 140 #713

18.00 mauritz Here ai 120 #714

18.00 grand 1 oslo 31 augusti co 95 #715

18.00 zita 2 romeos s 94 #716

18.00 skandia Shame co 99 #717

18.00 zita The Lady oz 135 #718

18.00 victoria 4 Uncle Kent ai 72 #719

18.30 sture Den goda fén co 93 #720

19.00 victoria 2 Cuchera co 90 #721

19.00 klara Silver Tongues ai 88 #722

19.30 grand 4 All She Can ai 91 #723

20.00 bio rio miss bala lv 113 #724

20.30 grand 1 Katinkas kalas co 105 #725

20.30 zita Policeman co 105 #726

20.30 victoria 4 We 3 lv 74 #727

20.30 mauritz e-love oz 97 #728

21.00 skandia A Dangerous method oz 99 #729

21.00 sture restless oz 91 #731

21.00 zita 2 The Innkeepers tz 102 #730

21.30 victoria 2 bullhead co 124 #732

22.00 grand 4 Club Zeus asi 75 #733

10.30 victoria 4 bloody Fight In Iron rock valley tz 90 #501

10.30 bio rio Cuchera co 90 #502

10.30 grand 1 The Swell Season d 91 #503

11 .30 victoria 2 People mountain People Sea oz 91 #504

12.00 grand 4 becoming Chaz d 80 #505

12.00 klara Falling overnight ai 88 #506

13.00 skandia 50/50 ai 99 #507

13.00 grand 1 magic valley ai 90 #508

13.00 bio rio The Art of Getting by ai 83 #509

13.00 victoria 4 The bengali Detective d 110 #510

14.00 victoria 2 Underwater Love tz 87 #511

14.30 grand 4 Hell tz 86 #512

14.30 klara Another Happy Day ai 118 #513

15.00 skandia Like Crazy s 89 #514

15.30 grand 1 Carré blanc co 77 #515

15.30 victoria 4 To.get.her ai 86 #516

16.00 waterfront vampire tz 120 #517

16.00 zita Code blue co 81 #518

16.00 viktor Hara-Kiri Death of A Samurai asi 126 #519

16.30 victoria 2 Salt lv 114 #520

17.00 klara Little Deaths tz 90 #521

18.00 victoria 4 before lv 90 #522

18.00 grand 1 Damsels In Distress ai 97 #523

18.00 skandia en gång i Phuket s 104 #524

18.00 zita 2 romeos s 94 #525

18.30 zita The Lady oz 135 #526

18.30 viktor The Sword Identity tz 108 #527

18.30 sture Tyrannosaur co 91 #528

18.30 waterfront buck d 88 #529

19.00 victoria 2 The Guard oz 96 #530

19.30 grand 4 beats, rhymes & Life d 97 #531

20.30 skandia This must be The Place oz 118 #538

20.30 grand 1 Förbjuden kärlek co 107 #532

20.30 victoria 4 How To Die In oregon d 107 #533

21.00 sture Drive oz 100 #534

21.00 zita 2 Gun Hill road ai 86 #535

21.00 zita Snowtown tz 120 #536

21.00 viktor The Story of Lovers rock d 101 #537

21.00 waterfront We 3 lv 74 #539

21.30 victoria 2 Kill List tz 95 #540

22.00 grand 4 beyond The black rainbow tz 110 #541



fredag 18:e

lördag 19:e

dagsprogram 
9-20 november

10.30 skandia Jump Ashin! asi 126 #1001

12.00 grand 4 Porfirio lv 101 #1002

13.00 grand 1 bullhead co 124 #1003

13.00 victoria 4 vampire tz 120 #1004

13.00 skandia Terri ai 105 #1005

14.00 victoria 2 Carré blanc co 77 #1006

14.30 grand 4 Arirang asi 100 #1007

15.00 klara rabies tz 90 #1008

15.30 grand 1 Suicide room oz 110 #1009

15.30 victoria 4 The Woods ai 90 #1010

16.30 victoria 2 Cuchera co 90 #1011

17.00 klara Corman's World: exploits of A 

Hollywood rebel

d 95 #1012

17.00 grand 4 matchmaking mayor s 80 #1013

18.00 skandia

FACe2FACe Stockholm Lifetime 

Achievement Award: Isabelle 

Huppert + my Worst Nightmare

lt 159 #1014

18.00 victoria 4 Little Deaths tz 90 #1015

18.00 zita 3 Patang asi 93 #1016

18.00 grand 1 Polisse co 127 #1017

18.00 bio rio The Snows of Kilimanjaro oz 90 #1018

18.30 viktor Damsels In Distress ai 97 #1019

18.30 zita The exchange oz 115 #1020

18.30 waterfront Sleeping beauty co 82 #1021

19.00 victoria 2 Twilight Portrait co 105 #1022

19.00 klara Natural Selection ai 90 #1023

19.30 grand 4 Wuthering Heights co 129 #1024

20.30 victoria 4 To.get.her ai 86 #1025

20.30 grand 1 vad gör vi nu? co 110 #1026

21.00 viktor rebellion oz 135 #1027

21.00 waterfront The bengali Detective d 110 #1028

21.00 zita 3 The Innkeepers tz 102 #1029

21.00 zita The Source oz 135 #1030

21.15 skandia martha marcy may marlene co 120 #1031

21.30 victoria 2 Into The White Night asi 149 #1032

22.00 grand 4 Arirang asi 100 #1033

10.30 bio rio The bad Intentions lv 107 #1101

11 .30 skandia Terri ai 105 #1102

12.00 klara Corman's World: exploits of A 

Hollywood rebel

d 95 #1103

12.00 grand 4 matchmaking mayor s 80 #1104

13.00 grand 1 The Snows of Kilimanjaro oz 90 #1105

13.00 victoria 4 Uncle Kent ai 72 #1106

13.00 bio rio on The Ice co 96 #1107

13.30 skandia en gång i Phuket s 104 #1108

14.00 victoria 2 The Source oz 135 #1109

14.30 grand 4 Project Nim d 93 #1110

14.30 klara Another Happy Day ai 118 #1111

15.30 bio rio Tormented tz 83 #1112

15.30 skandia Hysteria s 100 #1113

15.30 grand 1 Tyrannosaur co 91 #1114

15.30 victoria 4 We 3 lv 74 #1115

16.00 waterfront To.get.her ai 86 #1116

16.00 zita my Worst Nightmare s 99 #1117

16.30 viktor George Harrison: Living In The 

material World + Paus

d 208 #1118

16.30 victoria 2 Någon annanstans i Sverige oz 101 #1119

17.00 grand 4 The Future co 91 #1120

18.00 grand 1 Förbjuden kärlek co 107 #1121

18.00 zita 2 Innocent Saturday oz 99 #1122

18.00 victoria 4 Penumbra tz 85 #1123

18.00 skandia The Skin I Live In oz 117 #1124

18.30 zita Den goda fén co 93 #1125

18.30 waterfront buck d 88 #1126

19.00 victoria 2 Loverboy oz 95 #1127

19.30 grand 4 The off Hours ai 93 #1128

20.30 skandia Like Crazy s 89 #1129

20.30 grand 1 martha marcy may marlene co 120 #1130

20.30 victoria 4 The Advocate For Fagdom d 91 #1131

21.00 viktor Hara-Kiri Death of A Samurai asi 126 #1132

21.00 waterfront Sleeping beauty co 82 #1133

21.00 zita The exchange oz 93 #1134

21.00 zita 2 The Innkeepers tz 102 #1135

21.30 victoria 2 bullhead co 124 #1136

22.00 grand 4 Club Zeus asi 75 #1137

22.30 skandia Juan of The Dead tz 96 #1138

10.30 grand 1 Jump Ashin! asi 126 #1201

11 .00 bio rio magic valley ai 90 #1202

12.00 klara The Day He Arrives asi 79 #1203

12.00 grand 4 The off Hours ai 99 #1204

13.00 victoria 4 miss representation d 85 #1205

13.00 grand 1 Tinker Tailor Soldier Spy oz 127 #1206

13.30 bio rio Twilight Portrait co 105 #1207

14.00 victoria 2 Here ai 120 #1235

14.30 grand 4 Porfirio lv 101 #1208

15.00 skandia

FACe2FACe Stockholm visionary 

Award: Alejandro González 

Iñárritu

v 60 #1209

15.30 victoria 4 The Look d 90 #1210

15.30 grand 1 The Skin I Live In oz 117 #1211

16.00 waterfront Falling overnight ai 88 #1212

16.00 viktor The Yellow Sea asi 140 #1213

16.00 zita vaquero lv 91 #1214

16.30 victoria 2 Loverboy oz 95 #1215

17.00 skandia vINNArFILm #1216

17.00 grand 4 Wuthering Heights co 129 #1217

18.00 zita 2 Gun Hill road ai 86 #1218

18.00 grand 1 Like Crazy s 89 #1219

18.00 victoria 4 miss representation d 85 #1220

18.30 zita my Worst Nightmare s 99 #1221

18.30 waterfront Sleeping beauty co 82 #1222

19.00 victoria 2 Polisse co 127 #1223

19.00 viktor The Snows of Kilimanjaro oz 90 #1224

19.30 grand 4 Trespass tz 91 #1225

20.00 skandia The Skin I Live In oz 117 #1226

20.30 victoria 4 Penumbra tz 85 #1227

20.30 grand 1 Simon & ekarna oz 122 #1228

21.00 viktor Arirang asi 100 #1229

21.00 waterfront Natural Selection ai 90 #1230

21.00 zita rebellion oz 135 #1231

21.00 zita 2 Terri ai 105 #1232

21.30 victoria 2 oslo 31 augusti co 95 #1233

22.00 grand 4 Patang asi 93 #1234

söndag 20:e
vänligen observera att det 
är förbjudet att använda 
inspelningsutrustning i 
biosalongerna. visningarna 
övervakas av säkerhetspersonal.

main sponsors official carrier

official hotel

sponsors our venues

official advertising 
agency

official design agency

leadership sponsors

official car official web partner official media partner

jameson is a proud partner of the 
stockholm international film festival

main contributors
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21 gram  23

50/50 15, 54

7 sins forgiven  61

a dangerous method  18, 19, 50

the advocate for fagdom   64

a simple life  56

all she can 15, 54

all your dead ones 58

amores perros 23

another happy day 54

another silence 58

arirang 56

the art of getting by 54

babel 23

the bad intentions 58

beast 62

beats, rhymes & life 23, 64

becoming chaz 64

before 58

the bengali detective 35, 64

beyond the black rainbow 62

bloody fight in iron rock valley 62

blowfish 56

bonsái 58

buck 35, 64

bullhead 44

the big blue lake 56

biutiful 23

carré blanc  13, 44

club zeus 56

code blue 13, 44

coriolanus 31 , 44

corman's world: exploits of a hollywood rebel 65

cuchera 13, 44

damsels in distress 54

dance town 57

the day he arrives 57

den goda fen  11 , 44

drive  13, 50

e-love 33, 50

en gång i phuket 15, 61

the exchange 50

falling overnight 15, 54

the future 10, 45

förbjuden kärlek 33, 45

gandu 57

george harrison: living in the material world 23, 64

the guard  27, 50

guilty of romance 25, 57

gun hill road  55

hara-kiri: death of a samurai 56

hell 62

here  55

honey pupu 57

how to die in oregon 65

hysteria  19, 61

in darkness 50

innocent saturday  51

into the white night 57

invasion of alien bikini 62

jiro dreams of sushi 65

juan of the dead 63

jump ashin! 15, 57

katinkas kalas 29, 45

kill list 62

knuckle 65

the lady 35, 51

filmregister
le havre 25, 51

ligg med mig 11 , 45

like crazy 33, 61

little deaths 63

the look 65

loverboy 5, 51

magic valley 55

martha marcy may marlene 35, 45

matchmaking mayor 61

miss bala 27, 58

miss representation 65

mushrooms  57

my worst nightmare  21 , 61

natural selection 55

någon annanstans i sverige 25, 51

the off hours 55

on the ice  45

once upon a time… a clockwork orange 65

oslo 31 augusti 27, 45

patang 15, 57

penumbra 63

people mountain people sea  51

play  11 , 45

pojken med cykeln 37, 51

policeman 45

poliss 27, 45

porfirio 59

project nim 65

rabies 63

rebellion 51

the raid 63

restless 15, 51

romeos 61

salt 59

shame  19, 45

silver tongues  55

simon och ekarna 35, 51

the skin i live in 10, 51

sleeping beauty  24, 46

smuggler 57

the snows of kilimanjaro 52

snowtown 63

the source 52

the story of lovers rock 23, 65

suicide room 52

the swell season 23, 65

the sword identity  63

tahrir 2011: the good, the bad, and the politician 35, 65

terri  55

this must be the place 50

tinker, tailor, soldier, spy  5, 52

to.get.her 55

tormented 37, 63

trespass 63

twilight portrait 13, 46

tyrannosaur 31 , 46

uncle kent  33, 55

underwater love 37, 63

vad gör vi nu?  29, 44

vampire  63

vaquero 59

we 3 59

we were here  65

the woods 55

wuthering heights  31 , 46

the yellow sea 57
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Vi är en modern arbetsplats som erbjuder den 
enkla vägen till spännande jobb inom media  
och kommunikation. Vi hjälper dig att utvecklas 
och ger dig chansen att forma din karriär efter 
dina egenskaper och intressen. Och när ett 
uppdrag löper ut hittar vi ett nytt till sammans. 
Läs mer på mediakompetens.se
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