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Handling
Erik Gandini själv är filmens berättare och inleder med
svartvita bilder från barndomens (70-talets) lokalteve.
Med en frågesport som vag täckmantel syns några maske-
rade hemmafruar strippa i takt med att tittarna ringer in
och svarar rätt på simpla frågor. Den direktsända showen
var en succé även om fabriksägarna klagade på att arbe-

tarna blev för trötta för att gå till jobbet dagen därpå. 
Ingen insåg då att detta var början på en trettio år lång

tv-revolution ledd av den nuvarande presidenten Silvio
Berlusconi. Ett collage illustrerar hur hans tre nationella
kommersiella kanaler svämmar över av bilder på under-
hållningsprogram av olika förnedringsgrad. Unga kvinnor
som skall giftas bort, strippande kvinnor, barbröstade
kvinnor, dansande kvinnor. Samtliga kuttersmycken till
äldre konverserande män i kostym. Och populariteten
verkar inte ha några gränser hos en ung generation för
vilka teven är det enda sättet att synas, att bli någon.

En av dem som drömmer, och dessutom vet hur han ska
lyckas, är tjugosexårige svarvaren Ricky. Hittills har han
bara norpat en åtråvärd plats i publiken, men han är över-
tygad om att hans kombinerade talanger, sång som Ricky
Martin, kropp som Jean-Claude Van Damme och spänst
som Bruce Lee kommer att föra honom närmare målet:
Att synas i teve och bli odödlig. Konkurrensen på otaliga
auditions är mördande. Och även om han anser sig ha
mer talang än överviktiga medelålders kvinnor, som
också drömmer om en stund i rampljuset, är det framför
allt alla unga snygga tjejer som är hans värsta medtävlare. 

Inte bara föredrar publiken lättklädda damer, de har
också större chans att gå sängvägen. Och den tar de,
menar Ricky. Talangjakter och tävlingar för att bli en av
de som får flankera manliga programledare, så kallade
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på publicitet runt sin egen person. Före detta mentorn
Mora avfärdar honom som galen.

Ricky får till slut sina berömda 'minutes of fame' i ett
talangjaktsprogram och visar stolt upp inspelningen på
sitt pojkrum. Nya ansikten kommer och går men på teve
är det Berlusconis som består. Leende omgiven av sitt folk
ser han med optimism upp mot publiken och sitt folk. Och
inte minst in i kameran. Tack gode Gud för Silvio!

Jag syns alltså är jag
I "Videocracy" ser vi människor för vilka teve är den själv-
klara vägen till berömmelse och kanske också den enda.
För det är väl meningen med livet för många av oss idag?
Det programutbud som italiensk teve erbjuder - där Berlu-
sconi i olika grad styr nittio procent av vad italienarna får
se - spinner vidare på dessa drömmar. Med en medveten
strategi att göra kändisar av vanligt folk och att inge hopp
om att möjligheterna finns inom allas räckhåll. Öppna
auditions för mer eller mindre talangfulla italienare hålls
så gott som dagligen vid presidentens tevestudios och
(framför allt) den unga generationen verkar beredd att
underkasta sig i princip vad som helst för en plats i ramp-
ljuset. 

Längst ner på denna tevevärldens näringskedja finns
Ricky som tror sig ha hittat ett vinnande koncept genom
att försöka förena sina idolers olika talanger i en egen
artistpersona. En chans att slå igenom stort, bli rik och
berömd. Få respekt. Vi ser hans oftast fåfänga strävanden
men också att han till slut faktiskt erbjuds en chans. Men
vi betraktar en armé av unga flickor i urvalssituationer,
dansandes, poserandes, paraderandes. I hopp om att
vinna platser som eftersträvansvärda 'velinas', program-
värdinnor eller väderflickor 'meteorinas'.

Vi möter den nihilistiske och bittre Fabrizio Corona med
ett bekräftelsebehov utan ände som trots att han redan
tuggats några varv i maskineriet, förlorat all moral och
bokstavligen går över lik för uppmärksamhet och pengar. 
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veline, avlöser varandra på gator och torg. Väderflickor
värvas från lyxiga nattklubbar och som ett utslag av ironi
har presidentens nyutnämnda jämställdhetsminister ett
förflutet som teveflicka.

Har man tur kanske man blir upptäckt och headhuntad
av den mäktigaste teveagenten av dem alla, Lele Mora.
Vid hans residens i lyxparadiset Costa Smeralda på Sardi-
nien hänger unga talangfynd och som nu har egna shower
eller skivkontrakt. Själv ser sig Mora, en varm beundrare
av både Mussolini och Berlusconi, som en slags Mr Hig-
gins med öga för oslipade diamanter. Med sina ingångar i
kamraten Silvios kanaler kan han om någon få mirakel att
ske. 

Vi möter också Fabrizio Corona som en gång varit Lele
Moras assistent och förtrogne. Numera 'avhoppad' från
etablissemanget som han avfärdar som förljuget. Corona
har utnämnt sig till en modern Robin Hood som stjäl från
rika och ger till sig själv. Han driver en omfattande papa-
razziverksamhet där han pressar kändisar på pengar mot
att han inte publicerar komprometterande bilder av sina
offer. Hans lukrativa men delvis brottsliga tillvägagångs-
sätt straffar sig dock och han hamnar i fängelse i åttio
dagar. 

Men som det mediageni Corona beskriver sig som ser
han till att vända situationen till egen fördel. Nu en
megakändis, för att ha intrigerat med kändisar, börjar han
en ny business med sig själv som blivande miljonindustri.
Han ger ut allt från skivor till kalsonger och parfym, helt i
avsaknad av några skrupler. För att nå toppen måste man
göra en del osympatiska saker på vägen, resonerar han.
Och han känner en enorm respekt för Berlusconi och den-
nes affärssinne som när presidenten först betalar Corona
för smygtagna bilder av hans dotter (som hon inte gillat)
och sedan låter publicera bilderna i en av sina egna skval-
lertidningar. 

Coronas egna arbetsmetoder urartar däremot allt mer
och han börjar dyka upp på mordplatser i en desperat jakt
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Teveagenten Lele Mora, presidentens gode vän är den
som förser kanalerna med 'talanger' och ser en aldrig
sinande ström av unga människor som vill bli upptäckta.
Själv ser han sig som mentor och uppfostrare av detta
råmaterial. 

Syns man på teve får man erkännande, pengar, brudar
och bilar. Man blir odödlig. Se bara på han som vann Big
Brother eller Superman, säger Ricky. Televisionen har inte
bara inneburit en teknisk revolution utan på senare år
också blivit ett medium för alla att synas i. Åtminstone är
detta bilden den italienska teven vill förmedla. Både en
ouppnåelig dröm men för några få också en faktisk möj-
lighet. Och en chans som allt fler tycks vilja ta. I hopp om
ett "bättre" liv givetvis. Flickorna drömmer om att bli veli-
nes och fånga en rik fotbollspelare medan killarna har
prestigebilen som kan bli en brudmagnet i sikte. 

•  Vi får aldrig höra någon av flickorna själva uttala sig
om varför de drivs att söka sig till tevevärlden. Varför vill
man synas? Vilka drivkrafter gör att de låter förnedra sig,
för det är väl förnedrande situationer de utsätter sig för?
Vad skapar det för världsbild? Vad skapar det för ideal?
Manliga respektive kvinnliga? Är att synas lika med att
finnas till i dagens mediala värld? Finns det inga motkraf-
ter? Alternativa vägar till bekräftelse? 

•  Ricky är inte beredd att göra vad som helst för att bara
få vara en i publiken. Men skulle han erbjudas en stor roll
säger han sig kunna överväga lite sexuella tjänster. Fun-
dera och diskutera kring vad vi egentligen är beredda att
underkasta oss för att nå berömmelse? Finns det en lik-
nande kultur i Sverige som den som beskrivs i “Video-
cracy”?

•  I Sverige har vi en annan typ av television men vi har
samtidigt haft vår beskärda del av tutt- och förnedrings-
teve med efterföljande diskussioner. Realitysåpadebatter

och ifrågasättande och vad gränserna för vår integritet
tagit vägen. Just nu kanske verklighetssåporna har antagit
en något mjukare ton. Av typen “Bonde söker fru”, “En-
sam mamma söker” eller “Rent hus”. Inte desto mindre
handlar det om hur televisionen tränger in i verkligheten.
Varför vill de medverkande exponeras? Och vad fyller
detta för behov hos oss i publiken?

Bröd och skådespel - en ny maktapparat
Kameran panorerar över italienska hustak där en skog av
teveantenner vittnar om tevemediets inflytande på våra
liv och utan motstycke i historien. "Utan teve kan man
inte göra någonting" konstaterar Lele Mora och menar att
teve mer eller mindre övertagit rollen som heligt altare.
Ett offeraltare? I Italien har detta fått långt gående konse-
kvenser. Då åttio procent av det italienska folket (enligt
Gandini) hämtar merparten av sin information från teven.
En television till nittio procent styrd av Silvio Berlusconi
genom hans medieimperium Mediaset eller genom hans
politiska makt i egenskap av regeringsledare (Forza Italia)
över det statliga RAI. 

Inte bara har utbudet kommit att spegla presidentens
personliga smak för lätt underhållning och halvnakna
kvinnor. Presidenten styr givetvis också vad han inte vill
ska visas och framträder därtill ofta själv. Ett exempel i fil-
men är när en populär teveshow avbryter programmet tio
minuter tidigare när Berlusconis talar i teve. Gandini visar
upp en symbios mellan makten, medieindustrin och en
aldrig upphörande undervegetation av kändisjournalistisk
och papparazziverksamhet.

Videocracy eller videokrati brukar definieras som bil-
dens makt över samhällsstrukturen. Och att den som har
makt över bilden också har den verkliga makten vet Berlu-
sconi till fullo att utnyttja. Han har styrt utbudet mot ett
glättigt och lättsmält bländverk samtidigt som han vet att
utnyttja mediet till sin fördel. Då han får kritik i pressen,
från opposition eller omvärlden utanför, avfärdar han den
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genom att skämta eller göra sig själv till offer menar Gan-
dini. I bild märk väl. För bilden vinner alltid!

Det som började till synes oförargligt för trettio år sedan
med den glade affärsmannens tokiga idé att låta kvinnor
strippa i sin kommersiellt drivna närtevekanal har utveck-
lats till en ren kulturrevolution. Tillika en intrikat maktap-
parat. Tevens ledare är också landets och fram tonar
(Gandinis subjektiva) bild av en i det närmste totalitär stat
med en Berlusconikult och en falsk kändisvärld som res-
ten av folket förväntas (fåfängt?) drömma om att ta sig in
i. Under tiden matas de med bedövande tom underhåll-
ning som de efter år av näringsfattig television vill ha. På
samma sätt som de naturligtvis också vill ha Berlusconi
eftersom han ju valts i demokratiska val.

•  I Romarriket var ett led i kampen om folkets röster och
sympati att förse dem med 'bröd och skådespel'. Onekli-
gen finns i detta likheter med Gandinis bild av Berlusconis
förhållande till sina undersåtar. Han förser dem med vad
de vill ha? En grupp som inte kommer till tals i filmen är
publiken. Den publik som sägs vilja ha den här typen av
underhållning och inte efterlyser något annat, seriösare
eller tyngre. Vi får inga svar på varför den här typen av
teve är så populär från tittarna själva. Men om ni spekule-
rar och funderar över hur diskussionen även har gått här
hemma kring 'fri teve' och public service uppdrag (Berlus-
coni har ju använts som ett avskräckande exempel av
SVT). Vad tänker ni? Ska man alltid ge publiken vad den
vill ha eller föredrar ni den svenska modellen med ett pub-
lic serviceutbud som är tänkt att garantera bredd, kvalitet
och folkbildning? Hur upplever ni själva skillnaden mellan
reklamfri teve och reklamteve? Mellan teve i Italien och
Sverige? Kan en statlig television i stället uppfattas som en
elitistisk smakpolis? Kan man t o m se Berlusconis modell
för "vanligt folk" som en form av praktisk demokrati?

Nu är situationen i Italien unik med det intima sambandet
mellan makt och medier. Med en president som inte bara
styr utbudet, utan också landet via televisionen och dessu-
tom äger en stor del av den kändispress som är en del av
detta gigantiska kretslopp. 

I en tid när bilden och det som sägs i teve har större
genomslagskraft än den mest avslöjande eller skickligt
skrivna artikeln är det ingen tvekan om att han behärskar

ett överlägset maktmedel. Händer något som skadar hans
image kan han snabbt kabla ut en motbild, varför inte en
hyllningshymn eller ett känslomässigt försvarstal där han
når sitt folk rakt in i deras hem, deras hjärtan. Hittills har
detta fungerat alldeles utmärkt - på hemmaplan. 

•  I omvärldens ögon har dock den italienska demokratin
inte vunnit någon större respekt. Man ser att landet kom-
mit att bli allt mer odemokratiskt. När det rankas pressfri-
het i världen anger filmen besvärande siffror. Italien ham-
nar på 77:e plats (World Press Freedom List) och för jäm-
ställdhet 84:e (World List of Gender Equality). Fundera
över vilka konsekvenser denna allians mellan makt och
medier har fått för den offentliga debatten i Italien. Är
televisionen ett 'opium för folket'? Personen Berlusconi
framstår i filmen som 'han som bara vill ha lite kul' men
han är också statschef för ett av Europas största länder.
Hur går dessa bilder ihop?

•  Corona,  som har en stor plats i filmen, presenteras först
som en slags motkraft. Men kanske är han lika mycket en
del av systemet som alla andra. Hur upplever ni själva
Coronas figur i filmen? Är han en irriterande anomali för
systemet eller en nödvändig grovarbetare för att den itali-
enska "videokratin" skall fungera?

•  När ni ser på er egen mediekonsumtion, funderar ni
över vem som är avsändaren? Vilka politiska eller ideolo-
giska eller kommersiella intressen som styr, eller är det
viktiga att ni vill ha själva produkten? Om ni skulle få reda
på att bakom en film, program eller någon musik som ni
verkligen gillar står ett företag, organisation eller annat
som ny tycker är gravt osympatiskt, skulle ni då sluta att
titta eller lyssna på det?

•  Medierna skapar också bilder och ideal som genomsy-
rar hela samhället. Gandini menar att det i Italien handlar
om ett egoistiskt tänkande där det gäller att roffa åt sig en
plats i rampljuset och så mycket pengar som möjligt. Inte
minst har de rådande idealen fått en förödande effekt på
jämställdheten där bilden tonar fram av kvinnor reduce-
rade till tysta kuttersmycken som förväntas torka toaletter
och serva sina män med ett leende på läpparna och kil-
larna blåser upp sina egon i traditionell machostil. I hyll-
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ningssången till Il Presidente är det sedan nästan bara
unga vackra kvinnor som tar ton. Hur har det kunnat bli
så här? Varför tror ni kvinnorna går med på att exploate-
ras på detta sätt?

•  Det är kanske en liten ironisk blinkning av Gandini när
han under filmens militärparad låter kameran vila på
Giulio "Il Divo" Andreotti en av de mest inflytelserika och
kontroversiella figurerna i italiensk politik. Sjufaldig pre-
miärminister och lika omstridd för sin maktfullkomlighet,
korruption och till sist fälld för samröre med maffian. Nu
grånad och böjd bredvid den virile och leende Berlusconi.
Vad tror ni själva att Gandini vill säga med den bilden?

Ett dokument som kommer nära
Med "Videocracy" har filmaren Erik Gandini, född i Ber-
gamo i Italien men som har bott i Sverige sedan åttiotalet,
velat komma närmare och djupare undersöka psykologin
och mentaliteten bakom den italienska 'kulturrevolutio-
nen'. 

Gandinis film är en personlig, subjektiv och samtidigt
närgången betraktelse över ett land han numera kan
betrakta utifrån. Han använder sin egen röst som ledsa-
gare mellan intervjuer, arkivbilder, aktuella teveklipp och
bakom kulisserna-tagningar. 

"Videocracy" är uppbyggt som ett stort avslöjande. Gan-
dini berättar med ödesmättad stämma om hur banaliteten
tagit över både makt och medier. Filmen har en mörk oro-
väckande ton som för tankarna till kriminaljournalistik
eller dokumentärer om maffiaavslöjanden. En  skräckvi-
sion som träffar oss i maggropen.

Redan första scenen med dess svartvita bilder och hot-
fulla musik för oss in i en mer eller mindre mardrömslik-
nande tillvaro. Som driven filmare vet Gandini (liksom
Berlusconi) att utnyttja bildens makt i kombination med
dynamisk musik (40-, 50- och 60-tals musik samt nyskri-
ven musik för filmen av Johan Söderberg & David Öster-
berg) och en effektiv klippning. Här virtuost utförd av
Söderberg som har skapat en rytmisk väv av musik, ljud
och bilder. 

"Videocracy" är både suggestiv och emotionellt manipu-
lerande. Vilket Gandini inte heller försöker dölja. Det är
lätt att ryckas med och indigneras. Utan att han behöver
ställa de medverkande direkt mot väggen avslöjar de sig
som osympatiska genom sin uppriktighet. Gandini väljer
bilder som när Lele Mora glatt erkänner att han hyllar
Mussolini, Rebellen Corona med sina nattliga paparazzi-
business eller nakna narcissistiska utfläkande.

Ricky, som givetvis också han gör vad som helst inför
en kamera är öppenhjärtlig och självutlämnande på gott
och ont. Marella, granne och vän till Berlusconi, gör
ingen hemlighet av att hon tjänar stora pengar på att sälja
privata foton av kändisar från Berlusconis och andras pri-
vata fester. Berlusconi själv kommer inte till tals men hans
ande och ansikte svävar över filmen och gör oss påminda
om att han tycks finnas ingraverad i det kollektiva itali-
enska medvetandet. 

•  Bildmässigt väljer Gandini gärna scener där vi associa-
tivt kan dra paralleller mellan presidenten och fascismen.
Paraden är kanske det tydligaste exemplet där närbilder

på svarta militärstövlar i marschtakt följs en av en rakryg-
gad och överförtjust  president i nästa. Försök hitta andra
bilder i filmen som ni själva associerar till den italienska
fascismen.

Gandini har lyckats få unikt tillträde till en värld som är
stängd för många. Därför känns det en aning förvånande
när Gandini förklarar att dessa människor är så narcissis-
tiska att det inte var några problem alls att få dem att tala
inför kameran. Och intervjuerna är häpnadsväckande
ärliga. 

•  Dokumentärfilmens anspråk på objektivitet är sedan
länge upphävd. Istället står den subjektiva dokumentären,
med en öppet redovisad personlig och politisk agenda i
Michael Moores anda, som modell. Formen är lika viktig
som innehållet för att kunna nå ut till en publik med stor
vana att konsumera och läsa av den rörliga bilden. Gandini
är inte med i bild men hans berättarröst gör att filmen
framstår som en personlig betraktelse över fenomenet. Vart
upplever ni att han vill föra oss? Har er bild av Italien för-
ändrats efter att ha sett filmen? Hur ser ni själva på relatio-
nen mellan dokumentära filmer och teveprogram, och
begreppet sanning? Hur ser ni själva på möjligheten att
vara objektiv inom film- och teve?

•  En film som i så hög grad bygger på ett fragmenterat
material av intervjuer och arkivmaterial är också resultatet
av en lång rad val. Mer intressant än att diskutera vad man
valt att ha med är kanske vad man inte valt att ha med i fil-
men? Varför tror ni att man valt bort att fråga de medver-
kande tjejerna och framförallt publikens synpunkter? Reak-
tionerna i Italien tyder ju också på att det finns ganska
omfattande motkrafter (som i och för sig har svårt att göra
sig hörda). Varför tror ni att Gandini valt att inte ha med
dessa i filmen?

Erik Gandinis film väckte stor uppståndelse i Italien långt
innan den visades på filmfestivalen i Venedig. Filmens trai-
ler lyftes ur tevetablån med hänvisning till att det skulle
skada presidenten än mer efter senaste tidens sexskandal-
skriverier. Vid festivalens pressvisning begränsades antalet
platser på grund av 'säkerhetsrisk' men den hemmapublik
som fick se filmen var enligt pressen mycket emotionellt
berörda och upprörda. Filmen kommer att gå upp i sjuttio
kopior i Italien, en sensationellt hög siffra för en dokumen-
tärfilm, så framtiden får visa hur den kommer att tas emot i
ett längre perspektiv.

Fenomenet Berlusconi - ett demokratihot?
Silvio Berlusconi är unik i så motto att han suttit vid makten
under större delen av 2000-talet vilket är rekord i den tur-
bulenta italienska efterkrigspolitiken som innehållit trettio-
nio ämbetsperioder och en lång rad regeringar. 

Fram till Berlusconis inträde på scenen har regeringsmak-
ten i Italien huvudsakligen fördelats mellan de två stora
partierna Kristdemokratiska partiet och Socialisterna. Efter
en rad skandaler där bägge partierna utsattes för korrup-
tionsanklagelser och brottsutredningar såg Berlusconi sin
chans att träda in i den italienska politiken och 1994 bil-
dade han Forza Italia (Framåt Italien) som tillsammans
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med Nationella alliansen och Lega Nord, två partier på
yttersta högerkanten vann valet samma år. Sedan dess har
han suttit ytterligare två presidentperioder i olika allianser.
Fem år i början av 2000-talet och den innevarande sedan
2008.

Berlusconi har sedan starten kritiserats för samröre med
postfascistiska krafter och många har sett hans vurm för
parader, att han kallar sig själv Il Presidente (jfr Mussolini
som kallade sig Il Duce) samt inte helt övertänkta uttalan-
den om t ex Barak Obamas hudfärg. Diskussioner som
dessa är naturligtvis extra laddade i ett land som inte alls
på samma sätt som Tyskland bearbetat sitt mörka förflutna.
Och oavsett Berlusconis egen relation till fascismen, att en
offentlig person som Lele Mora utan att blinka kallar sig
mussolinista och spelar upp fascistiska kampsånger i sin
mobiltelefon säger något om den kluvna bilden av fascis-
men i Italien. 

•  Fundera vidare över skillnaden mellan synen på nazis-
men och fascismen. Hur tror ni att man skulle reagera om
en tysk teveproducent på motsvarande sätt skulle spela upp

den nazistiska sången Horst Wessel? Gandini påstår ald-
rig att Berlusconi skulle vara fascist. Samtidigt visar han
både på företeelser och personer i hans omgivning med
tydlig vurm för fascismen samt väljer bilder som kan ge
en association till fascismen. Vad tycker ni om detta sätt
att associativt driva en tes. Eller tycker ni över huvud
taget att han gör det? 

Berlusconi byggde initialt upp sin förmögenhet och sitt
affärsimperium inom byggsektorn och han förstod tidigt
vikten av politiska kontakter. Han lyckades bland annat
ändra inflygningsrutten till Renateflygplatsen i Milano så
att trafiken inte skulle störa ett av hans nya bostadsområ-
den.

Hans inträde i mediesfären skedde genom bolagsgrup-
pen Fininvest som i slutet av sjuttiotalet sände samma
egenproducerade material via ett rikstäckande nätverk av
närtevestationer och därigenom utmanade den italienska
medialagstiftningen som bara tillät det statliga tevebola-
get RAI. Det är dessa sändningar "Videocracy" inleds med. 

Idag omfattar hans företagsgrupp Mediaset tre natio-
nella tevekanaler som har ungefär halva den italienska
tevepubliken. Han har också ett omfattande ägande inom
förlags-, tidnings- och reklambranschen.

•  Läs mer själva om Italiens historia. Hur tror ni att Ber-
lusconis inflytande över medierna har påverkat hans möj-
lighet att sitta kvar vid makten trots en rad olika "affärer"?
Fundera över begreppet demokrati och vilken roll media
spelar i den demokratiska processen generellt idag? Från
och med nästa val kommer man att tillåta politiska re-
klamfilmer i Sverige. Tror ni att detta ytterligare kommer
att spä på personlighetens betydelse i svensk politik? Dis-
kutera vidare kring betydelsen av media som maktmedel
för karismatiska politiker som Berlusconi?
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Producent: Erik Gandini

Manus & regi: Erik Gandini

Foto: Manuel Alberto Claro & Lukas Eisenhauer

Musik: Johan Söderberg & David Österberg

Klippning: Johan Söderberg

Medverkande

Ricky Canevali, Angiolina Canevali, Lele Mora, Mariella Giovannelli,

Fabrizio Corona, Fabio Calvi, Silvio Berlusconi m fl.

Tekniska uppgifter

Speltid: 84 minuter

Format: 1:1.85

Ljudsystem: Dolby Stereo

Censur: Barntillåten

Svensk premiär: 4 september 2009 

Distribution

Folkets Bio, Box 17099, 104 62 Stockholm Tel 08-545 275 20, fax

08-545 275 27 epost info@folketsbio.se. www.folketsbio.se 

Redaktion: Andreas Hoffsten, Barn & ungdom, Svenska Filminsti-

tutet, september 2009

Produktionsuppgifter

E
r

ik
 G

a
n

d
in

i


