
2011 ÅRS GULDBAGGENOMINERINGAR

En nomineringsjury bestående av 43 ledamöter har genom en sluten omröstning röstat fram
följande nomineringar till 2011 års Guldbaggar. Rösterna är kontrollräknade av Patrik
Bernhardt, Olle Myrberg och Hanna Söderstedt.
Nomineringarna står i bokstavsordning.

Bästa film

Apflickorna
Producent: Helene Lindholm
Lisa Aschans hyllade långfilmsdebut var den sista filmen som gjordes i Rookiesatsningen.
Apflickorna prisades på Göteborgs filmfestival och Tribecas filmfestival där den blev en av
Robert De Niros personliga favoriter.

Play
Producent: Erik Hemmendorff
Ruben Östlunds omtalade film om ett gäng retoriskt överlägsna rånare som efter premiären
i Cannes, där den prisades, har visats och hyllats världen över. Efter Sverigepremiären i
november startade Play en av årets livligaste kulturdebatter.

Simon och ekarna
Producenter: Christer Nilson, Per Holst
Den efterlängtade filmatiseringen av Marianne Fredrikssons älskade roman, som finns i
nästan varje svensk bokhylla. Simon och ekarna prisades för sitt manus på Hamburgs
filmfestival.

Bästa regi

Lisa Aschan
för Apflickorna
Lisa Aschan långfilmsdebuterade med Apflickorna och fick ett omedelbart genombrott på
den svenska filmscenen. Tidigare har hon gjort flera kortfilmer bland andra In
Transit(2006) och Fuck the Rapist!(2004).

Lisa Ohlin
för Simon och ekarna
Lisa Ohlin nominerades till två Guldbaggar för sin långfilmsdebut Veranda för en tenor
(Bästa regi, Bästa manus) och 2006 mottog hon Sveriges Dramatikerförbunds och SVT:s

årliga stipendium.

Ruben Östlund
för Play
Ruben Östlund nominerades till två Guldbaggar för De ofrivilliga 2009 (Bästa regi, Bästa
manus). För Play har han, bland annat, redan vunnit regipriset på Tokyos filmfestival.

Bästa kvinnliga huvudroll

Ann Petrén
för rollen som Jonna i Happy End
Ann Petrén vann en Guldbagge för sin roll i Björn Runges Om jag vänder mig om (2003) och
nominerades för sin insats i Maria Bloms Masjävlar(2004).

Magdalena Poplawska
för rollen som Marta i Between 2 Fires
Magdalena Poplawska gör sin debut i en svensk film i Agnieszka Lukasiaks Between 2 Fires.
Hon har tidigare spelat i flera polska produktioner. Hon fick ett hedersomnämnande för
rollen som Marta på Festoria International Film Festival i Portugal.
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Helen Sjöholm
för rollen som Karin Larsson i Simon och ekarna
Helen Sjöholm är en av Sveriges mest firade sångerskor och musikalskådespelare som nu
nomineras till sin första Guldbagge. Hon har tidigare haft roller i bland annat Där regnbågen
slutar (1999) och Så som i himmelen (2004).

Bästa manliga huvudroll

Mikael Persbrandt
för rollen som Johan i Stockholm Östra
Mikael Persbrandt vann en Guldbagge för bästa biroll i Jan Troells femfaldigt
Guldbaggebelönade drama Maria Larssons eviga ögonblick (2008). Innan det hade han tre
nomineringar för Bästa skådespelare för Bang Bang Orangutang (2006), Alla älskar Alice
(2003) och Dödlig drift (2000).

Sven-Bertil Taube
för rollen som George i En enkel till Antibes
Sven-Bertil Taube har tidigare vunnit en Guldbagge för sin insats i Richard Hoberts
Händerna (1995) och nominerades för sina rollprestationer i Bille Augusts Jerusalem (1997)
och Niels Arden Oplevs Män som hatar kvinnor (2010).

Kevin Vaz
för rollen som Kevin i Play
Kevin Vaz gör sin första filmroll i Ruben Östlunds Play som ledaren för den retoriskt säkra
rånarligan. Kevin är född 1995 och är en av de yngsta att nomineras till Guldbaggen för
Bästa manliga huvudroll.

Bästa kvinnliga biroll

Helena Bergström
för rollen som Anneli i Någon annanstans i Sverige
Helena Bergström belönades 1994 med en Guldbagge i kategorin Bästa skådespelerska för
sina roller i Colin Nutleys Sista dansen och Claes Lindbergs Pariserhjulet. Hon har även
nominerats för sina prestationer i Colin Nutleys Änglagård (1993) och Sprängaren (2002).

Liv Mjönes
för rollen som Frida i Kyss mig
Liv Mjönes nomineras till sin första Guldbagge för rollen som Frida i Kyss mig. Hon har
tidigare medverkat i bland annat Se upp för dårarna (2007) och Stockholm Östra (2011).

Cecilia Nilsson
för rollen som Inga i Simon och ekarna
Cecilia Nilsson har tidigare nominerats till en Guldbagge i kategorin Bästa kvinnliga biroll
för Ulf Malmros Den bästa sommaren (2001). Hon har sedan dess medverkat i bland annat
Hem ljuva hem (2001), Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö (2005) och tv-serien Upp till
kamp (2007).

Bästa manliga biroll

Peter Andersson
för rollen som Mårten i Happy End
Peter Andersson har tidigare nominerats till två Guldbaggar i kategorin Bästa skådespelare
2006 för Björn Runges Mun mot mun och för Bästa manliga biroll 2000 för Anders Nilssons
Noll tolerans.

Jan Josef Liefers
för rollen som Ruben Lenton i Simon och ekarna
Jan Josef Liefers är en tysk skådespelare som bland annat medverkat i The Baader Meinhof
Complex (2008) och som under sin karriär förärats med en rad tyska film- och tv-priser.
Detta är hans första Guldbaggenominering.
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Johan Widerberg
för rollen som Asger i Happy End
Detta är Johan Widerbergs tredje Guldbaggenominering. Han har tidigare nominerats till
Bästa skådespelare för Bo Widerbergs Lust och färgring stor (1996) och till Bästa manliga
biroll för Colin Nutleys Under solen (1999).

Bästa manuskript

Josefine Adolfsson och Lisa Aschan
för manuskriptet till Apflickorna
Lisa Aschan har tidigare skrivit manus till sina kortfilmer, bland andra Goodbye Bluebird
(2007), In transit (2006) och Fuck the rapist! (2004). Josefine Adolfsson debuterar som
manusförfattare till långfilm med Apflickorna.

Pernilla Oljelund
för manuskriptet till Stockholm Östra
Pernilla Oljelund får sin första Guldbaggenominering för Simon Kaijser da Silvas Stockholm
Östra. Hon har tidigare skrivit manus till flera Wallanderfilmer, Pelle Svanslös och den stora
sKATTjakten (2000) och är snart aktuell med manuset till Liza Marklund-filmatiseringen
Nobels testamente (2012).

Ruben Östlund
för manuskriptet till Play
Ruben Östlund nominerades till två Guldbaggar för De ofrivilliga 2009 (Bästa regi, Bästa
manus). Manuset till Play är baserat på verkliga händelser som inträffade i centrala
Göteborg.

Bästa foto

Marius Dybwad Brandrud
för fotot i Play
Marius Dybwad Brandrud får sin andra Guldbaggenominering i kategorin Bästa foto. Sin
första fick han för fotot i Ruben Östlunds förra film De ofrivilliga (2008).

Per Källberg
för fotot i Stockholm Östra
Per Källberg vann en Guldbagge för fotot i Anders Grönros Agnes Cecilia (1992) och
ytterligare en för fotot i Stefan Jarls Jag är din krigare (1998).

Dan Lausten
för fotot i Simon och ekarna
Dan Lausten är dansk filmfotograf som belönats med fem Robertstatyetter (den danska
motsvarigheten till Guldbaggen) och två Bodilstatyetter (de danska kritikernas pris) för
bland annat Gummi-Tarzan (1981), Miraklet i Valby (1990) och Fräls oss från ondo (2009).
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Nya Guldbaggar 2011
I juni 2011 tog Filminstitutets styrelse beslut om att premiera ytterligare sju kategorier; bästa
klipp, bästa kostym, bästa ljud, bästa mask/smink, bästa musik, bästa scenografi och bästa
visuella effekter.

Bästa klipp

Jacob Schulsinger
för klippningen av Play

Michal Leszczylowski och Kasper Leick
för klippningen av Simon och ekarna

Göran Hugo Olsson och Hanna Lejonqvist
för klippningen av The Black Power Mixtape 1967-1975

Bästa kostym

Moa Li Lemhagen Schalin
för kostymerna i Kronjuvelerna

Pia Aleborg
för kostymerna i Play

Katja Watkins
för kostymerna i Simon och ekarna

Bästa ljud

Andreas Franck
för ljudet i Apflickorna

Per Hallberg och Daniel Saxlid
för ljudet i Försvunnen

Jason Luke
för ljudet i Simon och ekarna

Bästa mask/smink

Anna-Lena Melin
för mask/smink i Gränsen

Sara Klänge
för mask/smink i Kronjuvelerna

Linda Boije af Gennäs
för mask/smink i Simon och ekarna

Bästa musik

Fredrik Emilson
för musiken i Kronjuvelerna

Annette Focks
för musiken i Simon och ekarna

Ahmir Questlove Thompson och Om’Mas Keith
för musiken i The Black Power Mixtape 1967-1975
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Bästa scenografi

Roger Rosenberg
för scenografin i Kronjuvelerna

Anders Engelbrecht, Lena Selander och Folke Strömbäck
för scenografin i Simon och ekarna

Cian Bornebusch
för scenografin i The Stig-Helmer Story

Bästa visuella effekter

Johan Harnesk
för visuella effekter i Gränsen

Håkan Blomdahl och Tor-Björn Olsson
för visuella effekter i Kronjuvelerna

Marcus B Brodersen och Lars-Eric Hansen
för visuella effekter i Simon och ekarna
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Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm

En särskild nomineringsgrupp för kort- och dokumentärfilm har vid sitt sammanträde
tisdagen den 6 december 2011 enats om följande nomineringar till 2011 års Guldbaggar i
kategorierna Bästa kortfilm och Bästa dokumentärfilm. Nomineringarna står i
bokstavsordning.

Bästa kortfilm

Las Palmas
Regi: Johannes Nyholm
Johannes Nyholm nomineras för tredje gången i kategorin Bästa kortfilm. Tidigare har hans
filmer Drömmar från skogen (2009) och Dockpojken (2008) haft chans på Guldbaggen. Las
Palmas har hittills mottagit flera internationella filmpriser bland annat på
kortfilmsfestivalerna i Milano och Hamburg och är nu uppe i 13 681 923 visningar på
youtube.

No Sex Just Understand
Regi: Mariken Halle
I No Sex Just Understand träffar vi en festande teatergrupp som tar alldeles för stor plats på
baren där de firar. Filmen belönades med priset för Bästa kortfilm på Uppsala
internationella kortfilmsfestival och fick en hedersomnämnande på Nordiskt panorama.
Regissören Mariken Halle erhöll i år Gyllene Draken på Göteborgs filmfestival.

Utan snö
Regi: Magnus von Horn
Utan snö berättar om vad som ledde till att en man sköt två tonårspojkar i sin trädgård. Den
har redan vunnit ett flertal internationella filmpriser bland annat priset för Bästa film på
Leuvens kortfilmsfestival.

Bästa dokumentärfilm

At Night I Fly
Regi: Michel Wenzer
Michel Wenzer har tidigare väckt stor uppmärksamhet med tre korta filmer om den
fängslade och livstidsdömde poeten Spoon Jackson och bland annat tilldelats
Dokumentärfilmspremien 2002. At Night I Fly är långfilmsdokumentären som gräver
djupare i Jacksons tragiska historia.

Stora Scenen
Regi: Tova Mozard
Stora Scenen gavs ett hedersomnämnande på Uppsala internationella kortfilmsfestival.
Konstnären Tova Mozard tar tillsammans med sin mamma och mormor plats på Dramatens
stora scen för att tala om sina liv.

The Black Power Mixtape 1967-1975
Regi: Göran Hugo Olsson
The Black Power Mixtape 1967-1975 prisades för sin klippning på Sundancefestivalen och fick
ett hedersomnämnande på Documentary and Short Film Festival – Dokufest i Kosovo.
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Bästa utländska film

Nomineringsgruppen för bästa utländska film, bestående av 15 ledamöter, har genom en
sluten omröstning röstat fram följande nomineringar i kategorin Bästa utländska film.
Rösterna är kontrollräknade av Hanna Söderstedt och Pia Lejbro. Nomineringarna står i
bokstavsordning.

Dogtooth
Regi: Yorgos Lanthimos

Nader och Simin – en separation
Regi: Asghar Farhadi

Winter’s Bone
Regi: Debra Granik
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Guldbaggeligan 2011

Simon och ekarna - 13 nomineringar
Play – 7 nomineringar
Kronjuvelerna – 5 nomineringar
Apflickorna – 4 nomineringar
Happy End – 3 nomineringar
Stockholm Östra – 3 nomineringar
The Black Power Mixtape 1965-1975 – 3 nomineringar
Gränsen – 2 nomineringar
At Night I Fly – 1 nominering
Between 2 Fires – 1 nominering
Dogtooth – 1 nominering
En enkel till Antibes – 1 nominering
Försvunnen – 1 nominering
Kyss mig – 1 nominering
Las Palmas – 1 nominering
Nader och Simin – en separation – 1 nominering
No Sex Just Understand – 1 nominering
Någon annanstans i Sverige – 1 nominering
The Stig-Helmer Story – 1 nominering
Stora Scenen – 1 nominering
Utan snö – 1 nominering
Winter’s Bone – 1 nominering

Visste du att …

Sven-Bertil Taube har chans på sin andra Guldbagge. Vinner han är det andra gången för en
film regisserad av Richard Hobert.

Helena Bergström har tidigare belönats med en Guldbagge – fast för två filmer. 1994 vann
hon Guldbaggen för Bästa skådespelerska för sina insatser i både Colin Nutleys Änglagård
och Claes Lindbergs Pariserhjulet.

Det är regissören Johannes Nyholms egen dotter som går bärsärkargång på baren i youtube-
fenomenet Las Palmas.

Det är Markus Dybwad Brandrud som är nominerad till Bästa foto för Play som står bakom
kameran i den nominerade dokumentärfilmen Stora Scenen.

The Black Power Mixtape 1965-1975 är nominerad i tre kategorier (Bästa dokumentärfilm,
Bästa klipp och Bästa musik) vilken är mycket ovanligt för en dokumentärfilm.

Moa Li Lemhagen Schalin som är nominerad för kostymerna i Kronjuvelerna designade
kläderna till Spice Girls första video.


