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»Filmens historia är en rik
sådan, och när namn förs
samman som i detta program
kan oanade likheter och
olikheter, överraskande
harmonier och dissonanser
träda fram.«

Kropp är Svenska Filminstitutets tema för denna höst. Kroppen har varit
ett centralt motiv ända sedan filmen uppfanns. Den har utgjort ett nästan
ständigt närvarande element i bildrutan, oavsett om själva kroppen har
varit filmens studieobjekt eller ej, och filmen har både format och ifrågasatt
mänsklighetens kroppsliga normer. Temat innefattar retrospektiver av fem
olika filmskapare som intresserat sig för den mänskliga kroppen utifrån
olika perspektiv och i olika sammanhang – från Mai Zetterlings Sverige,
John Waters Baltimore, Nagisa Oshimas Japan, Yvonne Rainers New York
till Carlos Reygadas Mexiko. Hos dessa filmskapare möts vi av bilder av
kroppar som utforskar och tänjer på gränserna för hur den går att skildra.
Utöver dessa retrospektiver visas fler än sjuttio filmer där vi möter kroppar
som dansar, ramlar, trasas sönder, skärs upp, parasiteras, mekaniseras,
exploateras och mycket annat, och som är gjorda från filmens allra första år
till vår nutid, på en mängd olika platser i världen – allt för att ge en varierad
bild av hur kroppen har gestaltats på film genom historien.
Höstens sidoprogram innefattar fem större serier. Vårt projekt att visa
samtliga bevarade filmer av Alfred Hitchcock – ett projekt som pandemin
satte käppar i filmhjulet för – fortsätter under hösten. Utöver spänningsmästaren presenterar vi även ett större retrospektiv med Gustaf Molanders
filmer. Jämte denna gigant inom svensk filmproduktion lyfter vi också
fram Orson Welles, en filmskapare med ett mycket mer ambivalent för
hållande till större studiosystem. Welles karakteristiska djupfokusbilder och
mästerliga montage kan ställas mot Miklós Jancsós undersökning av den
långa, obrutna tagningens uttrycksmöjligheter. Och visst är Jancsós långa,
svepande tagningar minst lika svindlande som Welles nydanande klippning?
Sist men inte minst visar vi även flera filmer av Marion Davies, vars underbara filmkomik hamnat i skuggan av hennes omskrivna privatliv – något
som just Welles och hans En sensation bär delad skuld för.
Filmens historia är en rik sådan, och när namn förs samman som i detta
program kan oanade likheter och olikheter, överraskande harmonier och
dissonanser träda fram. Arbetet med detta program har varit lärorikt, och
vi gläds åt att dela med oss av våra fynd till er. Vi gläds därtill åt alla de
gäster som kommer att besöka oss under hösten. Utöver flera av landets
mest kunniga forskare och kritiker av film och angränsande områden så
är vi också glada över att få besök av Zsuzsa Csákány, som klippte flera av
partnern Jancsós filmer, och Nyika Jancsó, filmfotograf som bland annat
har fotograferat Márta Mészáros filmer, tillika son till Miklós Jancsó. De
båda kommer till Filmhuset för att dela med sig av sina erfarenheter av
Jancsós filmskapande.
Varmt välkomna till Cinemateket denna höst för att närvara med både
kropp och sinne i biografsalongernas mörker under vår ständiga utforskning
av filmens historia – just denna höst historien om hur kroppen, ett av
filmens centrala motiv, har tagit sig uttryck på vita duken.
Stefan Ramstedt,
curator
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Pink Flamingos (1972).
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Sinnenas rike (1976).

01
Kropp
Fascination
och förförelse

Kropp

Kropp: Fascination
och förförelse
Sedan urminnes tider har människan
skapat bilder av sig själv. I allt från
tiotusentals år gamla grottmålningar,
via måleriet och skulpturen till film
konsten, har den mänskliga kroppen varit
ett centralt motiv. Inom filmen finns det
visserligen lysande exempel på verk helt
utan mänsklig närvaro i bild, men de är
försvinnande få i jämförelse med alla
bilder på människor och deras kroppar.
Allt sedan bröderna Lumières från fabriken flyende arbetare har kroppen varit
ständigt närvarande på den vita duken,
och filmforskaren Mary Ann Doane har
argumenterat för att cinefilin inte handlar
så mycket om tekniskt-estetiska aspekter,
utan kretsar kring kärleken till ”en gest,
en kroppsposition, ett ansiktsuttryck eller
ett okontrollerat yttrande”.1 Kanske vi
till och med kan påstå att kroppen, och
viljan att återge dess rörelser och närvaro,
var en av anledningarna till att filmen
uppfanns. Uppfinnare som Eadweard
Muybridge och Étienne-Jules Marey och
deras respektive rörelsestudier medelst
sekvensfotografering utgjorde två av de
sista ”förfilmiska” uppfinningarna ur
vilka filmen föddes.
Avbildningar av kroppar har ofta förknippats med ett förevigande, ett ”jag var
här”. Filmen, med dess förmåga att fånga
och återge ett tidsförlopp (till skillnad
från fotografiet), salufördes tidigt som
ett botemedel mot döden då den kunde
skildra kroppar i rörelse, och erbjöd en
möjlighet att ”se ens käras gester och
leenden långt efter deras död”.2 Filmhistorien markerar tydligt ett ”vi har varit här”,
men vilka är dessa vi, hur har vi sett ut,
och hur har filmen behandlat de kroppar
som betecknat denna närvaro? Filmen
och dess mekaniska öga har synliggjort
kroppsliga aspekter som varit osynliga
för det blotta ögat, och har utforskat

kroppens begränsningar och möjligheter.
Samtidigt har den gjort kroppen till en
skådeplats där fascinationen, begäret
och rädslan getts fritt spelrum – kroppar
har snubblat, sprungit, dansat, piskats,
avklätts och skadats för att underhålla,
bilda, tillrättavisa och stilla begär, för att
skapa och rasera normer.
I detta tema lyfter vi fram fem film
skapare vars verk uttrycker ett starkt
intresse för människans fysikalitet:
Mai Zetterling, vars undersökningar av
könsnormer och sociala roller var högst
fysiska; John Waters, som gränslöst
konfronterade våra idéer om skönhet och
identitet; Nagisa Oshima, nya vågen-
ikonoklasten som vägrade göra skillnad
på konst och pornografi; Yvonne Rainer,
koreografen som inkorporerade avant
gardistisk dans i filmen för att analysera
den kvinnliga kroppens samhälleliga
position; Carlos Reygadas, vars andligt omtumlande kroppschocker gjort
honom till en av 2000-talets främsta
filmprovokatörer.
Dessa retrospektiver kompletteras med
ytterligare 76 filmer, vilka framför allt
visar att kroppen definieras på många
olika sätt i olika delar av världen, och ger
ytterligare perspektiv på hur kroppen
tagit sig uttryck på film. Här återfinns
medicinska filmer som med hjälp av
röntgenfilm och minimala videokameror
synliggjort kroppens svåråtkomliga inre,
exploaterande pornografi, sexualunder
visningsfilm, feministisk slapstick,
muskelmän, parasitära monster, senega
lesisk slapstick och mycket annat.
Om vi som filosofen Jean-Louis Schefer
betraktar den kinematografiska skildringen av kroppen som ett experiment
snarare än enbart en avbildning, öppnar
dessa filmer upp för nya tankar om kroppen och filmen.3

»Samtidigt har den
gjort kroppen till
en skådeplats där
fascinationen, begäret
och rädslan getts fritt
spelrum – kroppar
har snubblat, sprungit,
dansat, piskats, avklätts
och skadats för att
underhålla, bilda, till
rättavisa och stilla
begär, för att skapa och
rasera normer.«

1) Mary Ann Doane, The Emergence of Cinematic Time: Modernity, Contingency, The Archive (2002).
2) Noël Burch, Life to Those Shadows (1990).
3) Jean-Louis Schefer, L’Homme ordinaire du cinéma (1980).
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Älskande par (1964).

Hon stod i rök och damm (1950).

Pink Flamingos (1972).

Singin’ in the Rain (1952).
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Film och kropp
Essä av Rebecka Kärde

Vad har film med kropp att göra? Ett
svar kan börja i en tudelning. På den ena
sidan står de kroppar som filmen visar,
de som rör sig på duken eller skärmen.
På den andra finns kropparna som från
åskådarplats varseblir bilderna och
ljuden, och som skrattar, gråter, ryser,
grips av äckel eller upphetsning. Och
faktum är att dessa kroppsliga reaktioner
är en så fundamental del av filmmediets
verkan att denna tudelning redan nu, i
textens första stycke, faller samman. För
måste man inte utgå från att tittarens sätt
att finnas till i världen – att tala, tänka,
känna, klä sig – har formats av en kultur
som är så genomsyrad av film att mediet
sedan länge glidit in i den som tar del
av det? Samt, omvänt: att kropparna på
duken står i ett så omedelbart sinnligt
förhållande till kropparna framför duken
att de omöjligen kan betraktas som rena
representationer. Vi har att göra med ett
trassligt mellanrum av händelser och förbindelser, som inbegriper alla (som tittar
på) rörliga bilder.
Somliga filmer utnyttjar detta mellanrum
mer aktivt än andra. Om sådana används
ibland begreppet ”kroppsgenre”, populariserat av den amerikanska filmvetaren
Linda Williams. I en berömd artikel från
1991 bygger hon vidare på Carol J. Clovers
tanke att skräckfilm och pornografi intar
en estetisk särställning bland genrerna,
i det att de direkt syftar till att aktivera
åskådarens kropp. Williams kompletterar
Clovers modell genom att lägga till melodramen. I hennes psykoanalytiskt färgade
schema förknippas de tre genrerna med
varsin fysisk excess. Skräckfilmen hänger
ihop med (överdrivet) våld; melodramen

Svenska Filminstitutet

med (överdriven) känslosamhet; pornografin naturligtvis med (överdriven) sexualitet. Sambandet rymmer en mimetisk
aspekt. Tittaren ska inte bara känna med
kropparna på duken, utan också imitera
dem, reagera som de gör, med upphetsning, rysningar eller tårar. Så stark är
kopplingen till åskådarkroppen att de
aktuella filmernas förmåga att animera
den blir till huvudsakligt bedömnings
kriterium. Grät du, kom du, blev du rädd?
Williams kategorier är inte menade
att vara dogmatiska: en och samma

»På den ena sidan
står de kroppar som
filmen visar, de som
rör sig på duken eller
skärmen. På den andra
finns kropparna som
från åskådarplats
varseblir bilderna
och ljuden, och som
skrattar, gråter, ryser,
grips av äckel eller
upphetsning.«

film kan förstås röra sig på flera olika
affektiva territorier. Nagisa Oshimas
Sinnenas rike (1976) är lika erotisk som
den är hårresande i sina skildringar av
lemlästning och tortyr. I Clive Barkers
Hellraiser (1987), Shinya Tsukamotos
Tetsuo (1989) och Mai Zetterlings Nattlek
(1966) ligger våld och sex så nära varandra att de blir svåra att skilja åt. Vidare
påpekar Williams att de tre huvudsakliga
kroppsgenrerna inte är ensamma om att
göra anspråk på fysiska reaktioner hos
tittaren. En del filmer gör bruk av det hon
kallar för ”den sensationella kroppen”,
en bestämning som i sammanhanget får
en dubbel betydelse. Kropparna Williams
åsyftar är sensationella i bemärkelsen
anmärkningsvärda, uppseendeväckande.
I kraft av detta kan de utlösa fysiska sensationer hos åskådaren. Charlie Chaplins
luffare får publiken att skratta; Gene
Kelly och Debbie Reynolds i Singin’ in the
Rain (1952) slår an en längtan till rytm
och dans. John Waters filmer, slutligen,
sätter med sin kärlek till det överdrivna,
tillgjorda och färgsprakande igång ett helt
batteri av förnimmelser. Hur beskriva
Divine i Pink Flamingos (1972), om inte
som just sensationell?
Sensationell är även Daniel Day-Lewis
rollfigur i Min vänstra fot (1989). Filmen
baseras på den irländska författaren och
konstnären Christy Browns självbiografi
med samma namn. Brown föddes med
cerebral pares och växte upp som ett
av 13 syskon i en fattig arbetarfamilj i
Dublin. Av egen kraft lärde han sig skriva
och måla med sin vänsterfot, den enda
kroppsdel han hade någorlunda kontroll
över. Kroppen märker ut Brown både
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Den stora olympiaden: Nationernas fest (1938).

»De springer, hoppar,
marscherar, rör sig
fjäderlätt och kraftfullt
genom rummet. Deras
prestationer tycks vara
ett med deras utseende,
och tittaren beundrar
dem för båda. Även när
de förlorar verkar de
osårbara.«

som krympling och geni; en spegling av
pendlandet mellan möjlighet och hinder som vidhäftar alla kroppar. Daniel
Day-Lewis formbarhet som metodskåde
spelare verkar däremot inte känna några
som helst gränser. Han spelar sina roller
så att man undrar om han alls har en
personlig mimik, ett grundutseende, eller
om den som sätter sig i sminket bara är en
formlös ande. Under inspelningen av Min
vänstra fot vägrade han träda ur karaktär
– medspelarna fick skjutsa runt honom
i rullstol. En av de kroppar man i filmen
ser i dag är därför också den som tillhör
myten Daniel Day-Lewis.
Ordet ”myt” är värt att upprepa om en
annan film i programmet. Pier Paolo Pasolinis Salò eller Sodoms 120 dagar (1975)
beskrivs av den tyska kulturteoretikern
Klaus Theweleit i boken Deutschlandfilme
(2003) som en snudd på ”osedd” film,
”som nästan bara existerar i böcker”.
Oseddheten beror till viss del på att filmen
till följd av sitt explicita innehåll länge var
förbjuden i ett flertal länder, och därmed
svår att få tag på. Om man väl lyckades
var det inte heller säkert att man stod
ut med att se den, eftersom Salò, som är
baserad på Marquis de Sades roman De
120 dagarna i Sodom från 1785, innehåller
en extrem mängd skildringar av utstuderat
sexuellt våld. Offren är en grupp tonåriga
pojkar och flickor som kidnappats av fyra
mäktiga män. De spärras in på ett slott
och utsätts under 120 dagar för våldtäkter,
förnedring och diverse former av sexualsadistisk tortyr, innan de till slut avrättas.
Grafiskt och på nära håll visar Salò hur
dessa nakna unga kroppar blöder, gråter,
misshandlas och penetreras.

14

Filmens handling och berättarstruktur ligger de Sades förlaga mycket nära.
(Därmed är Pasolini i sällsynt hög grad
en filmare: när han tolkar litterära verk
som Decamerone (1971) eller Kung Oidipus
(1967) importerar han gärna dialogen rakt
av. Jesus i Matteusevangeliet (1964) har
exakt samma repliker som i den nytestamentliga förlagan – men i filmen hör
vi orden, ser Jesus uttala dem, varseblir
honom med fler sinnen – kroppsligen,
med andra ord.) Den stora skillnaden är
att Pasolini flyttar handlingen från Ludvig
XIV:s Frankrike till 1940-talets Italien.
Titelns Salò är en stad vid Gardasjön där
diktatorn Mussolini tillbringade sina sista
år i livet. Härifrån styrdes i praktiken det
tyskockuperade Italien 1943–1945, varför
regimen ofta kallas för Salòrepubliken. De
förövare som hos de Sade är biskopar och
aristokrater har hos Pasolini förvandlats
till högt uppsatta partimedlemmar.
”Vi fascister är de enda verkliga anarkisterna”, säger en av dem tidigt i filmen.
Och tillägger: ”Fast naturligtvis först när
statsmakten tillhör oss. I själva verket
är det makten som möjliggör anarkin.”
Theweleit tar repliken till utgångspunkt för ett resonemang om skillnaden
mellan fascismens löfte och verklighet.
Lika ihärdigt som fascister i opposition
insisterar på lagar, seder och ordning,
lika allvarligt skadar de dessa så fort
de får möjlighet. Just för att Salò visar
detta, är den för Theweleit ”den första
(och sannolikt enda) filmiska dokumentationen av de avskyvärda grymheter
som tyska lägervakter, plågandes sina
offer och vrålandes av skratt, under
krigsåren begick i koncentrationslägren”.
Först i och med Pasolinis tortyrscener
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får den hedonist-masochistiska kärnan
i Himmlers och Mengeles krigsbrott en
porträttlik gestaltning.

lämnar trampolinen, inte hur de landar.
Så lätt är den fascistiska idealkroppen att
inte ens gravitationen berör den.

Sett ur det perspektivet finner Salò sin
estetiska motsats i Leni Riefenstahls
Den stora olympiaden (1938). Den tvådelade dokumentären om OS i Berlin 1936
var den fjärde av Riefenstahls filmer att
beställas och finansieras av det nazistiska
propagandaministeriet under Joseph
Goebbels ledning. Några år tidigare hade
Riefenstahl gjort en sådan publiksuccé
med Viljans triumf (1935), som dokumenterade partidagarna i Nürnberg 1934, att
Goebbels beslöt sig för att tilldela det
nya projektet en sällsynt generös budget.
Filmteamet uppgick till 300 personer,
inklusive 34 filmfotografer. Riefenstahl
monterade kameror under vattnet, på
läktarna, på varmluftsballonger, på en
zeppelinare. Simhopp och löpartävlingar
filmades inte som konventionen bjöd i en
enda tagning, utan dokumenterades från
olika vinklar och av olika kameror, för
att slutligen klippas ihop till den sortens
effektiva montage som sedan dess varit
standard i actionfilmer.
Kropparna i Den stora olympiaden
är smäckra och atletiska. De springer,
hoppar, marscherar, rör sig fjäderlätt och
kraftfullt genom rummet. Deras prestationer tycks vara ett med deras utseende, och
tittaren beundrar dem för båda. Även när
de förlorar verkar de osårbara. Här syns
en kritisk skillnad mellan Den stora olympiaden och programmets andra sportfilmer. För i Jørgen Leths En vårdag i helvetet
(1976), om cykelloppet mellan Paris och
Roubaix, och bodybuildingdokumentären
Lyfta skrot (1977) av George Butler och
Robert Fiore – Arnold Schwarzeneggers
populära genombrott – får vi se elitidrottens pris. Cyklisterna svettas och lider,
kroppsbyggarna sliter i dåligt ventilerade
källargym. De framställs som människor,
med bakgrunder, brister och nära relationer. Till skillnad från Riefenstahls atleter,
som är så till den grad befriade från
personlig historia och oangenäma kroppsfunktioner att de lika gärna hade kunnat
vara rörliga statyer.
Prologen till den första delen av
dokumentären gör likheten uttrycklig.
Riefenstahl inleder med ett flera minuter
långt montage med bilder på grekiska
ruiner och skulpturer. Kameran dröjer vid
diskuskastare i marmor innan den övergår till att följa levande män och kvinnor
i samma positioner: nakna, vältränade
kroppar som kastar spjut eller utövar
gymnastik, muskulaturen perfekt framhävd av ljuset. Den berömda, avslutande
simhoppningsscenen i filmens andra del
går i samma stil. Simhopparna blir här
till stiliserade fåglar. Vi ser bara hur de

Theweleit berör Riefenstahl i sitt storverk Männerphantasien (1977–1978), där
han i två band samlar tankar om fascismens kropps- och manlighetskult. Med
en formulering som är påfallande lik den
senare om Pasolini menar Theweleit att
Riefenstahls propagandafilmer ”blottlägger
fascismens väsen” – fast omedvetet, och,
om man får tro regissören själv, ofrivilligt.
Riefenstahl dömdes aldrig i Nürnbergrättegångarna och påstod livet ut att hon aldrig
varit ideologisk nazist. Till Hitler drogs
hon för att han var spännande. Det som
försiggick i koncentrationslägren hade hon
ingen aning om. Och att filmbranschens
alla judar inom loppet av några år lämnade
Tyskland utgick hon från var frivilligt. Hon
gestaltar sig själv som en totalt apolitisk
människa, beredd att erkänna ett enda
brott: kärleken till skönheten.
2002 konfronterades Riefenstahl med
sin konstsyn i en intervju med den österrikiska journalisten André Müller. Den då
100-åriga regissören har just berättat att
hon ”protesterade högljutt” i biosalongen
när hon såg heistfilmen Rififi (1955): det
var nämligen så anstötligt att man där
planerade ett bankrån! ”Ni ville bevara er
tro på en hel värld”, säger Müller. Varpå
följande replikskifte utspelar sig:
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riefenstahl: Ja, tycker ni verkligen att det är
så märkligt att vilja skydda sig från ohygglig

bilden, i decennier varit avskydd av så
många. ”Ni ville se det sköna”, säger
Müller, ”och visade omedvetet det onda”.
Där, i det misslyckandet, blir Salò och Den
stora olympiaden till varandras förvridna
dubbelgångare. Båda leder de tanken till
fotografierna från koncentrationslägren,
den ena via fascismens löfte, den andra
via dess verklighet. Bara en av filmerna
vet om den sanning den bär på. Och det är
därför Salò måste vara outhärdlig. Något
annat vore att förneka den historiska
perversion den föresatt sig att skildra:
hopsamlingen och utplåningen av levande
människokroppar.
Ytterligare en aspekt, i sammanhanget
talande, är hur Salò respektive Den stora
olympiaden förhåller sig till den klassiska
konst- och kulturhistorien. Riefenstahl
använder den som vi sett för att insinuera
en obruten linje mellan Nazityskland och
antikens högkulturer. Hennes grekiska
skulpturer förblir stumma, lika tysta och
monumentala som de olympiska atleter
de kopplas ihop med. Pasolini gör något
annat med de senare klassiker han vänder
sig till. Förutom de Sade förlitar han sig
på Dante, och låter Salò låna kapitelstruktur från Den gudomliga komedin: dagarna
på slottet kategoriseras som helvete,
skärseld och paradis. Därmed förstås
själva historien som rörlig, och Dantes
text som ett levande konstverk. Man
behöver inte betrakta den med vördnad
och på avstånd. Den kan brytas sönder,
aktiveras, analyseras, kort sagt: träda i
dialog med konst och samhälle.

heter? Jag brukar till och med blunda när
jag ser något frånstötande på tv, eller så
stänger jag av, eftersom det skadar mig,
skadar mig rent kroppsligt. Det gör ont.
müller: Sådant måste en konstnär stå ut med.
Han får inte blunda för det onda. Han måste
skildra också det osköna.
riefenstahl: Det har jag aldrig gjort. För
mig är bara det sköna tilltalande. När jag
dyker och ser att det ligger konservburkar
på havsbotten tänker jag inte alls på att
fotografera dem, eftersom jag tycker att de
är förskräckliga. Jag plockar bort dem. Det
jag inte vill se, vill jag inte heller skildra.
müller: Det är just det jag anklagar er för.
riefenstahl: Ja, men sådan är jag. Ni kommer inte kunna förändra mig. Jag undviker
det fula. Det är min läggning, kanske
min svaghet.

Müller frågar Riefenstahl om hon känner
till Klaus Theweleits Männerphantasien.
Nej, det gör hon inte. ”Det var nytt för
mig”, svarar hon när Müller redogör för
vad hon i boken klandras för. Själv anser
Riefenstahl att allmänhet och media
borde lämna henne ifred. Hon kan inte
alls förstå varför hon, vars enda lojalitet
är och alltid har varit till den fulländade

En liknande teknik syns i två andra filmer
i programmet, Liliana Cavanis I cannibali
(1970) och Mai Zetterlings Flickorna
(1968). Båda är i någon mening omtolkningar av antika myter. I cannibali bygger
på Sofokles tragedi Antigone, här förlagd
till det samtida Milano. Britt Ekland spelar titelrollen som en kvinna som försöker
få till en rättmätig begravning för sin mördade bror, och som möter motstånd av en
korrumperad politikerkår. Flickorna å sin
sida skildrar en grupp skådespelare som
sätter upp Aristofanes Lysistrate. Komedin
om de sexstrejkande kvinnorna som försöker få slut på kriget i Sparta tematiserar
omsorg och arbetsfördelning, manligt och
kvinnligt. Filmen blev så kontroversiell att
Zetterling – som själv slog igenom som
skådespelerska – inte gjorde långfilm i
Sverige igen på 18 år. För det är naturligtvis också en dimension av ämnet: vilka
kroppar som inte bara får synas på vita
duken, utan också stå bakom kameran.

Rebecka Kärde,
författare och kritiker
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Cry-Baby (1990).

Female Trouble (1974).
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John
Waters
Camp och kreativt kväljande

Sedan det sena 1960-talet har John Waters tänjt på
gränserna kring vad som får visas på den vita duken.
Hans filmografi utgör ett lika aggressivt som komiskt
förkastande av vår tids uppfattning av skönhet och
god smak. Med sina perversioner och en makalös
skådespelarensemble är Waters den okrönta kungen
av camp, som har låtit en bredare allmänhet både
chockeras och bedåras av dess subversiva uttryck.

Svenska Filminstitutet
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Kropp

John Waters

»Det är en filmkonst som har vidgat horisonten inte
bara vad gäller frågan kring olika slags kroppsligheter
på filmduken – utan därtill frågan kring vilka kroppsliga
reaktioner en film förväntas skapa hos sin publik.«

John Waters tillhör en generation yngre
filmskapare som i kölvattnet av den
franska nya vågen och Hollywoods kris
tillförde nya idéer och praktiker till den
amerikanska filmen. Även om det finns
paralleller mellan Waters och det så
kallade Nya Hollywood så bör Waters
betraktas utifrån en genealogi som i
stället förgrenar sig ut i experimentfilmen,
performancekonsten och en litteraturtradition med författare som Georges
Bataille, Antonin Artaud och Jean Genet.
När Waters nämner filmskapare
som har influerat honom kommer ofta
bröderna Kuchar, Andy Warhol och Jack
Smith på tal. Liksom Waters ger alla dessa
filmskapares verk uttryck för en viss
queerhet och ett intresse av att parodiskt, om än med vördnad, utforska den
amerikanska populärfilmens uttryck och
troper. Dessa filmskapare och deras verk
har ofta beskrivits med begreppet camp,
ett uttryck som sedan länge varit etablerat
i det engelska språket, men som populariserades under 1960-talet – delvis på grund
av Susan Sontags essä ”Notes on ’Camp’”
från 1964. Om camp vanligtvis förknippas
med ironi, betecknar begreppet hos dessa
filmskapare snarare det motsatta; som
filmforskaren Marc Siegel har beskrivit
det apropå Jack Smith: ”en tro på möjlig
heten att tänka annorlunda inte bara om
framföranden och bildskapande, utan
även om den värld i vilken vi lever och de
världar vi skulle kunna leva i.”1 Och om
det är något som binder samman Waters
med dessa föregångare är det ett insisterande på och hyllande av annanhet.
En annan tradition av filmskapare
som Waters ofta åberopar är den amerikanska B-filmen, och i synnerhet dess
exploitation-tradition, med filmskapare
som Russ Meyer och Doris Wishman

– men även en föregångare som William
Castle, vars skamlösa inkorporerande av
gimmicks för att öka biljettförsäljningen
uppskattas av Waters och inspirerade
honom till Odorama-luktkorten som var
en del av Polyester. Liksom dessa filmskapare har Waters, åtminstone i början
av karriären, verkat i gränslandet mellan
det etablerade produktions- och distributionssystemet och B-filmens mer påvra
finansierings- och spridningsmodeller.
Därtill kan Waters filmkonst ses som en
kärleksfull hommage till just denna B-film
och dess estetiska uttryck.

Resultatet har ofta kommenterats och
kritiker har haft svårt att undvika att
beskriva de kroppar de har sett (Divine
är ”väl tilltagen” i Polyester, Ricki Lake
är ”småknubbig” i Hairspray). Scott
MacDonald, professor i filmvetenskap,
har skrivit om betydelsen av Waters
rollsättning:
Waters har konsekvent använt skådespelare
(Divine, Edith Massey, Jean Hill, Danny
Mills, till exempel) vars utseende och sätt
att tala skulle varit bannlysta i Hollywood,
möjligtvis undantaget som stoff för billiga
skämt; följden är ett nytt och intressant slags

Från undergroundfilmen rörde sig Waters
långsamt mot Hollywood. I intervjuer
har Waters vid flera tillfällen återkommit till att han ”sålt ut” sig – något han
helt i linje med sitt projekt gladeligen
erkänner: ”Jag har alltid velat sälja ut
mig. Problemet var att ingen ville köpa
mig.”2 För Waters sammanföll de ändrade
produktionsvillkoren med att hans
främsta stjärna och medarbetare Divine
gick bort. Några år dessförinnan hade
även David Lochary avlidit, och trots att
flera av skådespelarna från hans så kal�lade Dreamland-trupp även medverkade i
hans senare filmer, så befolkades de i hög
grad av nya ansikten, röster och kroppar.
Men precis som han alltid insisterat på
berättelser om outsiders och underdogs,
var han trogen sin idé om skönhet när han
valde dessa nya ansikten:
[…] När jag går förbi någon på gatan och

filmskådespeleri som medför en hälsosam
förlängning av biopublikens förmåga att
acceptera människor som de är.4

Waters filmkonst utgör ett upphöjande
av ett annat slags skönhet, enligt filmkritikern J. Hoberman, kanske den enda
”möjliga skönheten i denna fallna värld
– nämligen skönheten i det motbjudande
’smutset’”.5 Det är en filmkonst som har
vidgat horisonten inte bara vad gäller
frågan kring olika slags kroppsligheter på
filmduken – utan därtill frågan kring vilka
kroppsliga reaktioner en film förväntas
skapa hos sin publik. Huruvida det är
smakfullt att förena dessa två intressen
må vara tveksamt, men smakfullhet har å
andra sidan aldrig varit något för Waters.
Läs mer: Ed Halter, ”Female Trouble:
Spare Me Your Morals”, på criterion.com
(26 jun 2018).

tänker ”Herregud, se på den människan!”
– det är skönhet för mig, eftersom jag
lägger märke till det. Jag vill verkligen inte

Kuraterat av Stefan Ramstedt.

göra filmer med människor som ser ut som
vanligt folk. I mina ögon ser människorna i
mina filmer glamorösa ut.3

1) Mark Siegel, A Gossip of Images. Hollywood Star Images and Queer Counterpublics (2010).
2) John Waters, ”How Not to Make a Movie” i Crackpot: The Obsessions of John Waters (1986).
3) John Water, citerad i Scott MacDonald, ”John Waters’ Divine Comedy” i Artforum (januari 1982).
4) Scott MacDonald, ibid.
5) J. Hoberman, Midnight Movies (författad med Jonathan Rosenbaum, 1983).
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Hairspray (1988).

Pink Flamingos (1972).
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John Waters

Multiple Maniacs
Multiple Maniacs

Divine axlar rollen som ledare i en ensemble som sätter upp ”the sleaziest
show on earth” men som i själva verket är en front för en kriminell organisation.
Multiple Maniacs var den första av John Waters filmer som fick en någorlunda
stor spridning, och utgör en totalt besinningslös bjudning på all slags sleaze.
Efter fem kortfilmer och en långfilm
gjorde Waters med Multiple Maniacs
sin första långfilm inspelad med synkront ljud, och därtill sin sista svartvita
produktion. Filmen inleds med att David
Lochary bjuder in ont anande Baltimore
bor till tältshowen Lady Divine’s Cavalcade of Perversion, som vid sidan av den
uppenbara stjärnan Divine även innefattar kräkätare, en cykelsätesslickare
och ”riktiga queers som kysser varandra”.
Showen visar sig sedermera vara en front
för en kriminell verksamhet som leds
av Divine och hennes partner. Divines
gränslöshet och pojkvännens otrohet
gör att paret sedermera glider isär och
historien utvecklas till en om hämnd, som
bland annat innefattar ett erotiskt möte
i en kyrka, flertalet mord, en gigantisk
hummer och kannibalism.
Filmkritikern J. Hoberman har kallat
filmen ”Waters mest katolska film”, och
beskriver den med orden:

that Waters and his band of high-school
”outcasts” must have harbored for years.
(Not surprisingly, Waters cites the film in
Shock Value as his favorite.)1

Multiple Maniacs totalförbjöds i Waters
hemstat Maryland, men fick trots det en
relativt stor spridning genom det nystar
tade bolaget New Line Cinema, samtidigt
som också experimentfilmskooperativet
Film-Makers’ Cooperative distribuerade
den. Utvecklingen markerar på ett tydligt
sätt en rörelse i John Waters tidiga filmografi – från undergroundfilmen till mainstreamfilmen. Men det var en rörelse som
inte innebar några större kompromisser,
utan gav i stället Waters möjlighet till ett
fortsatt utforskande av gränslöshet, om
än med en bredare publik i beaktande.

Regi: John Waters, medverkande:
Divine, David Lochary, Mink Stole, 1970,
USA, 1 tim, 31 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Park Circus.

From the very beginning, Multiple Maniacs
proclaims itself the product of a militant
subculture, crystallizing revenge fantasies
1) J. Hoberman, Midnight Movies (författad med Jonathan Rosenbaum, 1983).
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Pink Flamingos
Pink Flamingos

John Waters första långfilm i färg är en sanslöst skandalös komedi där Divine
utmanas om titeln ”the filthiest person alive”. En ”terrorhandling mot den goda
smakens tyranni” kallade Waters denna klassiska kultfilm vars distribution var
med och lade grunden för den amerikanska independentfilmen.
Divine lever i harmoni tillsammans med
sin mamma (som älskar ägg och sitter
instängd i en spjälsäng), sin son (som
involverar kycklingar, döda som levande,
i sitt kärleksliv), samt en väninna (som
iakttar sonens sexuella förehavanden)
i en rosa husvagn parkerad i utkanten
av Baltimore. När Divine med mycket
stolthet utnämns till ”världens äckligaste
människa” av en lokaltidning bryter dock
en strid ut mellan familjen och paret
Marble, som själva anser sig värda titeln,
bland annat för att de kidnappar unga
flickor, låter dem våldtas och säljer deras
spädbarn till lesbiska par.
Pink Flamingos kan mycket väl beskrivas som en av de mest gränslösa filmer
som någonsin har gjorts. Men om Waters
var en del av en yngre generation amerikanska filmskapare som – med inspiration av den franska nya vågen – tänjde på
gränser för vilka berättelser som berättades och sättet på vilket de berättades, så är
Waters egentligen närmare en äldre generation filmskapare som helt utanför filmindustrins strukturer redan hade chockerat både åskådare och kritiker. Det kan

bland annat exemplifieras av att den äldre
experimentfilmaren och performance
konstnären Jack Smith var en av dem som
skrev uppskattande om Waters tidiga verk,
däribland just Pink Flamingos:

Regi: John Waters, medverkande:
Divine, David Lochary, Mary Vivian
Pearce, 1972, USA, 1 tim, 33 min,
engelska, utan text, 35 mm, bild
format: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

”They can eat shit”—in the words of the
dialogue of one of the best scenes in Pink
Flamingos, the speech in the opening, which
is marked by a moronic quality that you
know at any moment could erupt into filth.
This moment is deliciously held back for a
few seconds until the ”you can eat shit” line
spews irresistibly from the lips of one of the
film’s two spectacular leading ladies. From
that moment on, the dialogue becomes a
gilded torrent of filth […]1

1) Jack Smith i The Village Voice (19 juni 1973).
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John Waters

Female Trouble
Female Trouble

John Waters följde upp Pink Flamingos med en komisk skräckberättelse om
en ung kvinnas mödor – från det att hon rymmer hemifrån, blir gravid, gifter
sig, skiljer sig och slutligen får en chans att nå det rampljus hon suktar efter.
Divine är trollbindande excessiv i huvudrollen i denna härligt smaklösa satir.
När Dawn Davenport upptäcker att hon
inte fått de cha-cha-klackar hon önskat
sig i julklapp bestämmer hon sig för
att rymma hemifrån. Det är upptakten
till Female Trouble, John Waters fiktiva
livskrönika om en ung kvinna och hennes
resa mot glamouren och kändisskapet.
Female Trouble är kanske det tydligaste
exemplet på John Waters stilsäkra travestier av den amerikanska populärkulturens
uttryck. Filmen inleds som en klassisk
ungdomsfilm och utvecklas sedermera till
en berättelse om jakt efter ära och berömmelse, men däremellan hinner Waters
träffsäkert parodiera flertalet andra
genrer – något som kritikern och curatorn Ed Halter har beskrivit:

Kennedy-era high schoolers, parrot the
tough-talking demi-dames of a fifties juvenile-delinquent picture; later, after Dawn’s
illegitimate child, Taffy, goes out of control,
Divine channels the pincushioned miseries of
a woman’s film like Mildred Pierce or Imitation

Regi: John Waters, medverkande:
Divine, David Lochary, Mary Vivian
Pearce, 1974, USA, 1 tim, 29 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

of Life. […] The film’s conclusion finds an
incarcerated Dawn awaiting her execution, and
thereby morphs into a gritty women-in-prison
flick, complete with sadistic lady guards and a
cellblock lesbian romance.1

Det är denna mångfald av perverterade
och parodierade bilder som ger Female
Trouble dess subversiva kraft.

As Dawn moves through her many life
chapters, Waters and Divine tell her tale by
cycling through a dizzying compendium of
tawdry female screen representations, drawing
inspiration from maligned genres like drive-in
cheapies, Hollywood tearjerkers, and boobtube soap operas. In the film’s opening scenes,
Divine, Cookie Mueller, and Susan Walsh,
playing a trio of unwaveringly bad-tempered
1) Ed Halter, ”Female Trouble: Spare Me Your Morals”, på criterion.com (26 juni 2018).
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Desperate Living
Desperate Living

En psykiskt sjuk småbarnsmamma råkar en dag tillsammans med sin sjuksköterska
tillika hembiträde mörda sin man, varpå de flyr från hennes borgerliga hem och
slutligen hamnar i Mortville, en kåkstad i utkanten av Baltimore. Med inspiration
från sagans värld skapade Waters en på alla sätt hejdlös politisk parabel.
Den tredje och avslutande delen av
John Waters informellt benämnda ”trash
trilogy” är också Waters första film utan
Divine. I stället axlas huvudrollen av Mink
Stole, som tillsammans med Jean Hill flyr
undan lagen och hamnar i Mortville, en
kåkstad som bebos av laglösa och styrs
av en diktatorisk drottning. Om filmens
första akt är att betrakta som en parodi på
den amerikanska 1950-talsmelodramen
så är resten av filmen ett slags förvanskad
saga, eller med Waters egna ord, ”en saga
för fucked-up children”. Här kan även
nämnas att ett av Waters tidiga kortfilmsprojekt var en nyinspelning av Trollkarlen
från Oz (1939).
Med Desperate Living har Waters sagt
att han kom närmare en ”dröm om att
göra en film inspelad helt i studio”.1 De
artificiella miljöerna och sagans overklighet tycks ha haft en inspirerande
verkan på filmskaparen, som flätat in allt
från manliga polisstyrkor i läderdräkt,
kannibalism, rabies, könskorrigeringar
som ångras och korrigeras på nytt med

kökskniven. Alla kritiker var inte hänförda av Waters senaste attack på den
goda smaken. ”You could look far and
wide to find a more pointlessly ugly movie
than John Waters’s Desperate Living, but
why would you bother?”2 frågade sig
Janet Maslin i en recension i New York
Times. Tom Allen, i The Village Voice,
var dock mer lyhörd och förstående till
Waters projekt, och skrev:

Regi: John Waters, medverkande:
Liz Renay, Mink Stole, Edith Massey,
1977, USA, 1 tim, 30 min, engelska,
utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

Waters is an austerely economical director
who is figuratively comparable to Bresson.
He is a driven, integral stylist. His troupe
are beautiful ogres because they collaborate
in absolute harmony with his ends, and are,
therefore, not exploited.3

1) John Waters, Shock Value: A Tasteful Book About Bad Taste (1981).
2) Janet Maslin i New York Times (15 oktober 1973).
3) Tom Allen i The Village Voice (24 oktober 1977).
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Polyester
Polyester

Divine spelar en hemmafru och tvåbarnsmamma gift med en man som driver
en porrfilmsbiograf, och vars tillvaro en dag raseras totalt. John Waters komedi
är becksvart och ingen annan av den amerikanska filmens hemmafruar har
varit lika plågade som Divine är i denna Odoramaklassiker.
Som en hommage till filmhistoriens
gimmickmaestro William Castle
gjorde John Waters Polyester i formatet
Odorama. Formatet var en förenklad
version av föregångaren Smell-O-Vision,
som användes för filmen Scent of Mystery
(1960) och som i sin tur föregicks av flertal experiment med att införa en aleatorisk dimension till filmkonsten. Odorama
var enklare än föregångarna och bestod av
ett kort med ett antal lukter som åskådaren skulle lukta på under filmens gång.
Gimmicken fungerade väl och P
 olyester
blev den första filmen som Waters filmade
på 35 mm, men även den första att få
distribution i Sverige. I samband med
den svenska premiären skrev SvD:s Hans
Schiller att filmen ”är naturligtvis i första
hand avsedd som ett vulgärt skämt och
som sådant har det sina poänger”.1 Att
filmen hade en djupare politisk inne
börd noterade däremot filmkritikern
J. Hoberman:

Polyester’s most daring bit of business occurs
when Divine’s daughter (new-comer Mary
Garlington) has been impregnated by her
boyfriend (Stiv Bators, the former lead singer
of the Dead Boys, an early American punk
band). ”I’m getting an abortion and I can’t

Regi: John Waters, medverkande:
Divine, Tab Hunter, Edith Massey, 1981,
USA, 1 tim, 26 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Park Circus.

wait!” she brattily taunts her mother. The
abortion clinic, however, is attacked by signwielding right-to-lifers, and amid thunder and
lightning, Garlington is carried off by nuns to
a mock gothic convent.
As Andrew Sarris pointed out a few weeks
after Polyester’s opening, it was the only current
movie to treat Moral Majority fanatics as ”the
crazies they are.” Given the political climate
of the early Reagan administration, this took
a certain amount of courage on Waters’ part.
But wasn’t it the least we could expect from the
”filthiest people alive”?2

1) Hans Schiller i Svenska Dagbladet (4 maj 1982).
2) J. Hoberman, Midnight Movies (författad med Jonathan Rosenbaum, 1983).

24

Cinemateket hösten 2022

Kropp

John Waters

Hairspray
Hairspray

Ricki Lake spelar rollen som Tracy Turnblad, en ungdom i det tidiga 1960-talets Baltimore
som blir en succé på dansgolvet på den lokala tv-stationens danstävlingsprogram, något
hon bland annat utnyttjar för att motverka den segregation som präglar det amerikanska
samhället. Hairspray må ha ett barnvänligare tilltal än John Waters tidigare filmer, men
den bibehåller regissörens subversiva charm genom en hänsynslös livsglädje.
Hairspray var den första av John Waters
filmer att bli PG-klassad (det vill säga
barntillåten) av Motion Picture Association i USA, något som är ett prov på filmens snällare tilltal, och den befäste även
Waters plats i den amerikanska populär
filmen. Filmen innebar för Waters en
rörelse mot masskulturen och bort från
den underground han tidigare hade verkat
i. Rörelsen kan betraktas som motsägelse
full, då Hairspray i mångt och mycket
kan betraktas som full av kompromisser.
Det sex, våld och äckel som hade präglat Waters tidigare filmer är till stor del
frånvarande i filmen – en frånvaro som
enligt filmkritikern Jonathan Rosenbaum
blir ironisk:

Frånvaron av äcklet blir groteskt i sig
självt samtidigt som närvaron av allt
typiskt waterskt förblir okommenterat –
något som öppnar upp för frågor kring
vilka typer av kroppar som välkomnas av
den populära kulturen. Waters joviala film
om samhällets underdogs var också den
sista filmen som Divine medverkade i, då
han avled strax efter dess premiär.

Regi: John Waters, medverkande:
Ricki Lake, Divine, Debbie Harry, 1988,
USA, 1 tim, 32 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,
tillåten från 7 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

[For] the irony is that Hairspray is every bit as
personal a work as his sleaziest low-budget
efforts. A few token gross-outs are sprinkled
almost arbitrarily into the action to keep his
older fans quiet […]. A graduation thesis in
more ways than one, Hairspray proves that
Waters can flourish as an artist without exploitation stunts or alibis.1
1) Jonathan Rosenbaum i Chicago Reader (4 mars 1988).
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John Waters

Cry-Baby
Cry-Baby

Johnny Depp axlar titelrollen i John Waters parodi på nostalgiska musikaler som
Grease och Dirty Dancing, båda om rebelliska ungdomar med läderjackor och
brylkräm. Klasskonflikter, vackra sång- och dansnummer och en väldigt kreativ
rollsättning präglar Cry-Baby, ett av Waters mest barnvänliga projekt.
John Waters följde upp Hairspray med
ytterligare en film som utspelar sig i
Baltimore under det förra seklets mitt.
Cry-Baby är förlagd till 1954, och dess
berättelse kretsar kring den James
Dean-liknande slyngeln Cry-Baby och
hans gäng. De hör till samhällets utstötta
och kallas för ”drapes”, medan det etablerade samhällets polerade medlemmar går
under beteckningen ”squares”. Samhällsgrupperna tycks leva i symbios med varandra, även om den präglas av ett ömse
sidigt förakt. Situationen ställs på sin
spets när Cry-Baby intresserar sig för Allison, vars mormor är en av fyrkanternas
mest framträdande representanter.
Waters ”Grease on speed”, som han själv
kallar den, saknar flera av de chockerande
element som präglar hans filmkonst.
”Cry-Baby är en smårolig, småvulgär film
som knappast kan uppröra någon men
kanske inte heller locka gamla Watersfans
till några högre lovprisningar”, skrev Hans
Schiller vid filmens svenska premiär.1
Samtidigt utgör filmen en del av ett större
projekt – något som filmkritikern och

historikern Pat Aufderheide diskuterade
med Waters i en intervju:
Look for a moment past the grotesquerie,
and you’ll see a line of continuity through
all of Waters’ work.

Regi: John Waters, medverkande:
Johnny Depp, Ricki Lake, Amy Locane,
1990, USA, 1 tim, 25 min, engelska,
utan text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

”All my movies are very moral”, he
explains. ”The underdogs always win.
The bitter people are punished, and
people who are happy with themselves
win. They’re all about wars between
two groups of people, usually involving
fashion, which signifies morals. It’s part of
a lifelong campaign against people telling
you what to do with your business.”2

Modet har i Cry-Baby ersatt den roll
som kroppen haft i flera av Waters tidiga
filmer: en plats för att bekräfta och
utforska moraliska ställningstaganden.

1) Hans Schiller i Svenska Dagbladet (11 januari 1991).
2) Pat Aufderheide, ”The Domestication of John Waters” i American Film nr. 7, vol. 15 (1990).
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John Waters

Serial Mom
Serial Mom

Serial Mom är en renodlad satir över Hollywoods kvinnocentrerade
melodram. I filmen axlar Kathleen Turner, känd från Het puls och
Den vilda jakten-filmerna, titelrollen som en blodtörstig hemmafru.
Serial Mom inleds med en sekvens som
skildrar Kathleen Turners hemmafru
och hennes medelklassfamilj när de äter
frukost. I John Waters tidigare filmer hade
tonen varit en annan, och glåporden hade
haglat tätt medan flingorna intogs med
minimalt bordsskick. Här möts åskådaren
i stället av ett mer städat beteende och
även ett mer polerat bild- och ljudspår.
Det enda som tycks ligga familjen till last
är dotterns missnöje över sin egen vikt
och sonens intresse av videovåld – till
dess att mammans sanna natur yttrar sig.
Waters seriemördarfilm förlitar sig i
mindre grad på närvaron av de skådespelare som tidigare var en central del av
hans filmskapande. Visserligen medverkar
bland annat Dreamland-skådespelarna
Mink Stole och Mary Vivian Pearce,
liksom Ricki Lake och Traci Lords från
senare filmer, men fokus har flyttats från
rollfigurerna till berättelsen. ”Den bygger
mycket på en idé men har ingenstans
att ta vägen när åskådarna väl har hittat
tonen”, skrev Aftonbladets Jens Peterson.1 Filmkritikern Jonathan Rosenbaum

var mer välvilligt inställd till Waters
konceptuella satir:
Serial Mom alerts us to the fact that the
impresario of outrage is getting older and
wiser, without ever letting us forget that he
still has some fight in him. Pushing 50, the

Regi: John Waters, medverkande:
Kathleen Turner, Sam Waterston,
Ricki Lake, 1994, USA, 1 tim, 35 min,
engelska, svensk text, 35 mm, bild
format: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

bad boy from Baltimore who made his name
over 20 years ago – by inducing an overweight
drag queen named Divine to eat dog shit in
Pink Flamingos – is actually becoming a little
pensive about his shock tactics nowadays. But
asking a current audience to think in a movie is
probably more of a provocation than asking it
to flinch or blanch, and from this point of view
Serial Mom is worth 93 minutes of anyone’s
time. For all its moments of uncertainty, it still
has an irreducible vision to impart.2

1) Jens Peterson i Aftonbladet (19 november 1994).
2) Jonathan Rosenbaum i Chicago Reader (15 april 1994).
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Pecker
Pecker

En av John Waters senaste filmer handlar om en ung man i Baltimore som fotograferar
sin hemstad och dess befolkning, och vars fotografier en dag uppmärksammas av en
gallerist från New York som tar med honom till konstens metropol. Pecker är en för
Waters lågmäld film, men dess självreflexivitet är inte utan skärpa och udd.
Trots att samtliga av Waters filmer har
utspelats i Baltimore så har själva staden
aldrig haft en av filmernas egentliga
huvudroller. Det har den i Pecker, som är
en av Waters senaste. Likt den efterfölj
ande filmen Cecil B. Demented är Pecker
delvis inspirerad av Waters eget liv, men
Pecker är mer jordnära, och dess reflektioner över själva kärnan i Waters konstnärskap skänker filmen en tyngd som dess
vildare syskonfilm saknar.
Liksom Waters själv är filmens titelfigur
Pecker en skildrare av Baltimore och dess
befolkning. Pecker arbetar med fotografi
och riktar sin sökare mot stadens oglamorösa vardag. Hans egen vardags gilla gång
rubbas dock när en New York-gallerist får
upp ögonen för hans verk och anordnar
en utställning i New York, där konst
samlare förtjusas av fotografiernas nakenhet och innehållets höga ”camp”-faktor,
vilket slutar med att inte bara hans
tidigare stöttande familj och flickvän blir
tveksamma till projektet, utan även övriga
delar av hans omgivning.
Filmkritikern J. Hoberman noterade att
”Pecker avslutas med ett konstaterande

om ’ironins slut’” och frågade sig om
Waters anser ”att saker och ting har gått
för långt”.1 Om tiden till slut hade hunnit
ifatt Waters och ironin faktiskt hade
spelat ut sin roll, så kvarstod kanske för
Waters att vända sig tillbaka till sina egna
verk. Och med en självkritisk träffsäkerhet insåg han kanske då att den baltimorska skönheten han tidigare skildrat framträder även utan chockerande excesser?

Regi: John Waters, medverkande:
Edward Furlong, Christina Ricci,
Lili Taylor, 1998, USA, 1 tim,
27 min, engelska, norsk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Nasjonalbiblioteket.

1) J. Hoberman i The Village Voice (22 september 1988).
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Multiple Maniacs (1970).
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Flickorna (1968).

Amorosa (1977).
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Mai
Zetterling
Karnevaliska kontroverser

Mai Zetterling tog klivet från skådespelare till
regissör och väckte skandal med sina sexuellt
vågade och estetiskt otyglade filmer. Karriären
på den svenska konstfilmsscenen blev kortvarig,
men hon fick snabbt feministisk kultstatus.
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Mai Zetterling

»Feministiska idéströmningar
ger också genklang i Zetterlings
karnevaliska och köttsliga
bildspråk, av samtiden ibland
uppfattat som groteskt.«
När Mai Zetterling långfilmsdebuterade
med Älskande par 1964 var förhandspubliciteten stor. Filmen byggde på en skandal
omsusad romansvit av Agnes von Krusen
stjerna och hade en ovanligt påkostad
budget. Regissören var kvinna, känd för
en filmstjärnekarriär i Storbritannien och
Hollywood och från svenska 1940-tals
klassiker som Alf Sjöbergs Hets (1944),
men också som provokativ utlandssvensk.
Bara ett par år tidigare hade hon väckt
ont blod genom att framställa svenskar
som alkoholiserade och promiskuösa
i The Prosperity Race (1962), en av fem
korta etnografiska filmer som Zetterling
gjorde för BBC i början av 1960-talet.
När hon återvände till Sverige hade
hon dessa kortdokumentärer, liksom den
i Venedig prisbelönta kortfilmen Leka
krig (1963), på meritlistan. I det rådande
filmklimatet fanns det, som filmvetaren
Mariah Larsson har lyft fram, många som
ville se en kvinnlig auteur göra konstnärligt värdefull film. Själv beskrev Zetterling
gärna sitt kliv in på den svenska auteurscenen som en planlagd kupp. Hon reste
till Sverige för en tvålreklaminspelning,
men passade samtidigt på att tåga in och
säkra ett regikontrakt med Sandrews.
Mottagandet av Älskande par var övervägande positivt, men det är för hennes
mest utskällda film, Flickorna (1968), som
Zetterling främst har blivit ihågkommen.
Filmens bemötande gick snabbt till historien som typexempel på dåtida filmkritikers misogyni och på hur en lovande
karriär kunde ta tvärt slut utan kvalitetsjuryns gunst på Svenska Filminstitutet. Många av de kort- och tv-filmer som
Zetterling gjorde i olika transnationella
sammanhang efter Flickorna föll utanför
etablerade filmhistoriska kategorier. Tack
vare ett flertal retrospektiver under senare
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år, liksom digitaliseringen av hennes
långfilmer, dvd-utgivning, aktivistiska
nätprojekt och uppmärksamhet i internationella publikationer har Zetterlings hela
oeuvre äntligen blivit mer tillgängligt.
Regissören Zetterlings inträde i svensk
filmkultur sammanföll inte bara med
filmreformen och dess kvalitetsideal, en
kontext som den modernistiska estetiken
i hennes 60-talsfilmer ska ses i relation
till. Det var också ett samhällsklimat som
i växande grad debatterade könsroller
och stereotypa kvinnobilder. Frågorna var
centrala i den gryende andra vågens feminism och i kvinnofilmskulturen som växte
fram under 70-talet, men engagerade även
brett i samhället. Flickorna utgjorde diskussionsunderlag när Folketshusföreningarna 1975 skickade ut en kampanj till ett
hundratal biografer för att folkbilda inte
bara kring könsroller på film utan också
kring begreppet kvalitetsfilm. Det är ett
av flera exempel på hur Flickorna kom att
omvärderas bara några få år efter att den
blev utan Filminstitutets kvalitetspremie.
Zetterlings filmer kan ses i ljuset av den
könspolitiska diskussionen inte minst
genom en återkommande tematisering
av könsroller och -relationer, tydlig bland
annat i Flickornas manskarikatyrer och
lekfulla uppluckring av teaterroller och
verklighet. I 60-talsfilmerna pågår ett
metaforiskt krig mellan könen, enligt
Larsson. I en tidstypisk läsning från 1974
menade Linda Thornburg att Zetterling
skapade helt nya kvinnobilder. Lucy
Fischer har senare lyft fram kameravinklar och -rörelser som viktiga bestånds
delar i vad hon ser som ett tydligt feministiskt tilltal i Zetterlings filmer.
Undersökandet av könsroller, men
också sociala roller i vidare bemärkelse,
kommer ofta till uttryck i ett slags

observerande förhållningssätt till kroppar
i olika miljöer och situationer. Tydligast
är detta i BBC-filmerna och i dokumentärer som The Strongest (1973), Of Seals and
Men (1979) och Mai Zetterling’s Stockholm
(1979) som alla kan ses som mansstudier
utifrån vitt skilda exempel som tyngdlyftare, säljägare och August Strindberg,
parodiskt iscensatt av Zetterling själv.
Även barnfilmen Månen är en grön ost
(1977) och kortfilmen Vi har många namn
(1976) vrider och vänder på roller på olika
tillspetsade sätt.
Feministiska idéströmningar ger också
genklang i Zetterlings karnevaliska och
köttsliga bildspråk, av samtiden ibland
uppfattat som groteskt. Sexuella över
trädelser, graviditeter och förlossningar
som återkommande motiv kan, som
Larsson har visat, förstås genom Julia
Kristevas tankar om kvinnokroppen som
förknippad med äckel. I Zetterlings filmer
finns, som både Larsson och Maaret
Koskinen har lyft fram, en direkt koppling
mellan sex och reproduktion som gör sexualiteten till en återvändsgränd för kvinnor. Det är inte förvånande att Simone de
Beauvoir, som utförligt hade diskuterat
kvinnors fastlåsning i det kroppsliga och
”immanenta”, kom att bli en av dem som
tidigt hyllade Zetterlings feministiska
gärning. Deras gemensamt planerade
filmatisering av de Beauvoirs Det andra
könet förblev dock ett av Zetterlings
många orealiserade projekt.

Läs mer: Mariah Larsson, A Cinema
of Obsession: The Life and Work of
Mai Zetterling (2020).

Text: Ingrid Ryberg
Kuraterat av Tora Berg.
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Vi har många namn (1975).

Älskande par (1964).
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Mai Zetterling

Älskande par
Älskande par

Mai Zetterlings imponerande långfilmsdebut är en förtätad filmatisering
av Agnes von Krusenstjernas romansvit Fröknarna von Pahlen, och kretsar
kring tre havande kvinnors livsöden. Den stjärnspäckade ensemblen får
Zetterlings banbrytande skildring av kvinnlig kroppslighet att sprudla av liv.
”Hur stort oberoende kvinnor än skaffar
sig är det ett faktum att vi fortfarande
lever i en mansvärld”. Mai Zetterlings
text till programbladet vid filmfestivalen i
Cannes sätter fingret på den tidlösa kvaliteten i Agnes von Krusenstjernas sekelskiftesskildringar av kvinnlig (o) frihet och
sexualitet. Ur den sju volymer omfattande
romansviten Fröknarna von Pahlen (1930–
1935) mejslar Zetterling och medförfattaren David Hughes fram en berättelse med
feministiska förtecken, om relationer,
kropp och kön. Titeln, liksom den myllrande midsommarsekvensen, är hämtad
ur den femte romanen, men sviten som
helhet utgör underlag för skildringen av
tre kvinnors havandeskap och livsöden.
Tillsammans speglas förkrigstidens
klassamhälle av den välbärgade men
föräldralösa Angela, den levnadsglada
modellen Agda och den förbittrade pigan
Adèle. Genom återblickar målas bilden
upp av ett samhälle där kvinnors liv
ständigt regleras, begränsas och beskärs,
inte minst i relationerna med män. Filmen
inleds med att den unga Angela anländer
till kliniken, och avslutas med en förlossningsscen – vars autentiska bilder fick
Olof Lagercrantz att i Dagens Nyheter
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kritisera Zetterling för att ha låtit ”verkligheten komma alltför nära, groteskt
nära.” Även i dag framstår skildringarna
av såväl relationer som sex och graviditeter som osentimentalt rättframma.
Denna rättframhet skapade en del
kontroverser; exempelvis censurerades
filmaffischens nakna människosilhuetter i ett flertal länder. Men många såg
i Älskande par en omedelbar klassiker
– bland andra den brittiska kritikern
Kenneth Tynan, som i Sunday Times
skrev: ”Rent berättartekniskt är Älskande
par en av de mest ambitiösa debut
filmerna sedan En sensation [1941].”

Regi: Mai Zetterling, medverkande:
Gio Petré, Harriet Andersson, Gunnel
Lindblom, Gunnar Björnstrand, 1964,
Sverige, 1 tim 58 min, svenska, utan
text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Johannes Hagman
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Nattlek
Nattlek

I Mai Zetterlings andra långfilm spelar Keve Hjelm en man som återvänder
till sitt borgerliga hem tillsammans med en kvinna. Bostaden visar sig vara
hemsökt av minnen och personer från förr, och filmen utvecklas till en
febrilt neurotisk berättelse om klassamhället och frigörelsen.
Två händer sträcker sig rakt upp i luften i
öppningsbilden i Nattlek, Mai Zetterlings
andra långfilm, den första hon gjorde
utifrån en egen berättelse. Bilden är starkt
uttrycksfull och talande för denna film
om en mans försök att frigöra sig från sitt
borgerliga arv och dess dekadens, men
händerna är de facto inte hans, utan hans
följeslagares, en ung kvinna som han har
tagit med till sitt föräldrahem.
Zetterling hade redan i Älskande par
gestaltat tiden som något flytande – något
hon gör i än högre grad i Nattlek. Så fort
paret anländer till herrgården börjar då
tiden bryta in i nutiden, och protagonisten delas upp i två kroppar: Keve Hjelms
vuxna Jan och Jörgen Lindströms unga
dito. Sömlöst klipper Zetterling mellan
dessa två tidsskikt, och att filmen utspelar
sig i ett mentalt ingenmansland som
ligger däremellan blir tydligt sett till att de
övriga rollfigurerna inte tycks åldras. Likt
spöken hemsöker de Jan, som slutligen
tvingas göra upp med ett förflutet som
präglats av en incestuös modersrelation,
självförakt och pervers dekadens.

Träffsäkert beskrev recensenten Lasse
Bergström Nattlek som ”en film i chockbarock, svällande, svärtad, befolkad av
döende livsnjutare som dansar på gravranden med sina trötta lustar. Mai Zetterling lyfter på stenen över deras värld och
har ingenting vackert att berätta”.1 Leif
Furhammar diskuterade i sin tur Nattlek
i förhållande till en samtida sexualliberal
film,2 men trots att Zetterlings kamera
inte väjer för det rent kroppsliga (oavsett
om det är sexuellt eller inte), så förblir
Nattlek ändå en film om psykologiska
neuroser – även om de hos Zetterling tar
sig uttryck på ett väldigt kroppsligt och
febrigt sätt.

Regi: Mai Zetterling, medverkande:
Ingrid Thulin, Keve Hjelm, Jörgen
Lindström, 1966, Sverige, 1 tim 45 min,
svenska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.66:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutets
filmarkiv.

Text: Stefan Ramstedt

1) Lasse Bergström i Expressen (13 september 1966).
2) Leif Furhammar i Svenska Dagbladet (13 september 1966).
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Flickorna
Flickorna

Mai Zetterlings djärva och egensinniga Flickorna hade premiär revoltåret 1968.
Bibi Andersson, Harriet Andersson och Gunnel Lindblom briljerar i upproret mot
patriarkatets bojor. Filmen fick bara tre veckor på bio när den hade premiär men har
med tiden fått upprättelse och kommit att bli ett ikoniskt verk för feministisk film.
I Flickorna får vi följa ett teatersällskap
som turnerar med den antika pjäsen
Lysistrate, där kvinnorna i Aten och Sparta
sexstrejkar för att få slut på det lång
variga kriget. Samtidigt börjar kvinnorna
i ensemblen reflektera över sina relationer
till männen.
Med Flickorna ville Mai Zetterling ta
tempen på könsmaktsordningen i det
svenska samhället. När filmen hade premiär kritiserades den bland annat för den
yviga formen. Zetterling var inte rädd för
att blanda dansanta, komiska och sårbara
scener. Den spretiga formen kan föra
tankarna till Gilles Deleuze klassiska essä
”What Can a Body Do?” som formulerar
nya möjliga förståelser av vad en kropp
kan göra, snarare än att fastställa vad en
kropp är. Med Flickorna visar Zetterling
hur kroppen alltid varit en yta för konflikt
och protest. I filmen får vi se kroppen i all
dess plastiska formbarhet. Kroppen som
objekt, kroppen som fängelse, kroppen
som medel för emancipation, kroppen
som en ensam plats, kroppar som gemensamt bildar en kollektiv politisk röst. I
en av filmens centrala scener läser Bibi
Anderssons Lysistrate upp det manifest
som utgör grunden för deras protest:
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Jag ska i klädedräkt så skicka mig
så att min älskare får begärelse till mig.
Men ingen ska få ligga med mig.

Även om manifestet talar sitt tydliga
språk så visar bilderna hur sexstrejken är
allt annat än en enkel akt. Närbilderna på
Harriet Anderssons Marianne antyder ett
tvivel bakom orden och ger protesten en
kontrastfylld och tragikomisk inramning.
Så arbetar filmen konsekvent med klippningen där orden, blickarna och gesterna
är i konstant konflikt med varandra.

Regi: Mai Zetterling, medverkande:
Harriet Andersson, Bibi Andersson,
Gunnel Lindblom, Gunnar Björnstrand,
Erland Josephson, 1968, Sverige,
1 tim 40 min, svenska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kaly Halkawt
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Dr. Glas
Dr. Glas

Anakronistisk, danskproducerad Söderberg-filmatisering med en enastående Per
Oscarsson i rollen som doktor Glas. Neuroser, sexualskräck och expressionistiska
drömsekvenser i en film som skulle haft premiär vid den inställda festivalen i Cannes
1968, och har fått en orättvist undanskymd plats i Zetterlings filmografi.
En av Mai Zetterlings allra första skåde
spelarinsatser var i rollen som ”den antastade kvinnan på gatan” i Rune C
 arlstens
Doktor Glas från 1942. När hon mer än
två decennier senare regisserade sin
egen filmatisering av Hjalmar Söderbergs
klassiska roman, var hon mån om att göra
förlagans berättelse till sin egen. I sina
memoarer Osminkat från 1984, skriver
Zetterling följande om produktionen
av Dr. Glas:
Berättelsen var mycket gripande, roll
besättningen liten. Möjligheterna att
experimentera, både med skådespelarna och
filmtekniken, var enorma och utmanande.
Fastän handlingen utspelades 1905 skulle den
presenteras på ett sådant sätt att publiken

hat, både gentemot sig själv och andra.
Åsynen av pastor Gregorius svettiga
panna och en havande kvinnas uppsvällda
mage fyller doktorn med äckel inför människokroppen och dess utsöndringar. För
sin högt älskade patient Helga Gregorius
känner han en blandning av besatthet,
åtrå och ömhet, som gestaltas i några
av filmens expressionistiskt utformade
dröm- och fantasisekvenser.
Vid den svenska premiären fick Dr. Glas
övervägande negativ kritik, men sedd i
backspegeln passar den väl in i Zetterlings
återkommande upptagenhet vid människokroppens livsvillkor. Den cykel av
födsel, familjebildning, reproduktion och
död som Glas tycks ställa sig utanför med
sin berömda replik: ”Mig gick livet förbi.”

Regi: Mai Zetterling, medverkande:
Per Oscarsson, Lone Hertz, Ulf Palme,
Nils Eklund, 1968, Danmark, Sverige,
1 tim 23 min, svenska och danska,
utan text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

kunde känna att det hände nu.1

Inramade av anakronistiska bilder från
Stockholms tunnelbanesystem följer
Dr. Glas i kondenserad form historien
om en ensam läkare och dennes försök
att rädda en ung kvinna ur ett hemskt
äktenskap. Per Oscarssons Glas blir här
en gestalt fylld av lika delar melankoli och

Text: Johannes Hagman

1) Mai Zetterling, Osminkat (1984).
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Kropp

Mai Zetterling

Månen är en grön ost
Månen är en grön ost

Mai Zetterling gör proggfilm för barn om ett hallucinatoriskt sommarlov
i Stockholms skärgård. Ett syskonpar målar fram en färgrik fantasivärld
fylld av excentriska karaktärer. Filmen var Zetterlings hyllning till lek
fullheten, en vision som backas upp av starkt surrealistiskt bildspråk.
I sin självbiografi Osminkat (1984) berättar Zetterling om ett barn som ville vara
vuxen, som senare kom att bli en vuxen
som vägrade släppa taget om barndomen.
Hon hade, enligt sig själv, ”gjort alltihop
bakvänt” och funnit barnasinnet först vid
vuxen ålder.
Lekfullheten gör sig tydlig i Månen är
en grön ost, Zetterlings första och enda
film riktad mot en yngre publik. Det är
högsommar och två unga systrar är på
väg till skärgården med sina föräldrar.
Medan föräldrarna håller låda om sina
vardagsproblem drömmer sig den äldre
systern bort till en fantasivärld där hon
lär sin yngre syster om färg. Zetterling
fick inspiration från Goethes färglära, där
färg betraktas i relation till de associativa
egenskaperna den besitter. Enligt honom
var rött vackert, gult lyckligt och orange
varmt – för Zetterling blir varje färg i stället en rollfigur i barnets fantasivärld. Röd
är en matador som flörtigt fäktas med en
man i tjurkostym, Blå är en kapten och
dirigent som skapar musik med havets
vågor; Gul är ett tvillingpar som steker
ägg på varandras huvuden och rabblar
rim på stark stockholmska. Dessvärre slår
associationerna mellan färg och person
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ibland fel och känns mindre humoristiska
och mer förlegade.
Filmen följer den surrealistiska, men
även zetterlingska, traditionen att göra
berättandet mer komplext än berättelsen.
Som barnfilm kan den anses hemma
hörande i 1970-talets mytomspunna
barnfilmsera, känd för sin experimentella
berättarteknik och proggigt pedagogiska
innehåll. På tv-fronten fanns program som
Tårtan och Vilse i pannkakan, verk som
Månen är en grön ost onekligen hade kompletterat på den stora duken om den hade
fått chansen; dessvärre visades den endast
på tv först två år efter dess färdigställande,
då i en kraftigt nedklippt version.

Regi: Mai Zetterling, medverkande:
Ewa Fröling, Ingvar Boman, Lars
Edström, 1977, Sverige, 1 tim 12 min,
svenska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat 1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutets
filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd
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Mai Zetterling

Scrubbers
Scrubbers

Efter misslyckade försök att få igenom filmprojekt i Sverige vände
Mai Zetterling blicken mot de brittiska öarna, där hon tidigare verkat
som skådespelare. Scrubbers är för regissören otypisk diskbänks
realism om det råa livet i ett ungdomsfängelse för kvinnor.
En av Storbritanniens ökända ungdoms
anstalter, så kallade Borstals, är skåde
platsen för Mai Zetterlings engelsk
språkiga Scrubbers. Några år tidigare rönte
Alan Clarke stor kontrovers med Scum
(1977), en tv-film som angrep Borstalsystemets pennalism. Scrubbers måste
betraktas som ett försök att återupprepa
framgången. Roy Minton som skrivit
Scum kontrakterades åter som manusförfattare. ”IT’S A CRIME WHAT PRISON
CAN DO TO A GIRL!” skanderade
filmens tagline i versaler, och summerar
kritiken mot dessa institutioner. Mycket
riktigt avskaffades också borstalsystemet
1982 i Storbritannien, samma år som
Scrubbers hade premiär.
Filmen inrättar sig i en socialrealistisk
filmtradition och utgör därmed en ano
mali i Zetterlings filmografi. Många av
skådespelarna var amatörer med reell
erfarenhet som Borstals, och inspelningen
föregreps av en veckas intensiva repetitioner – där manus och karaktärer mejslades
fram genom dans, mim och improvisationer. I Osminkat (1984) skriver Zetterling:
”repetitionerna var i min mening oumbärliga för att den lilla gruppen ibland skulle
kunna agera som om de trettio vore en

Svenska Filminstitutet

enda person.” Systerskapet framställs i
filmen som nyckfullt krängande mellan
kärlek och hat. I inledningsscenen klargörs denna dubbelhet genom närbilden
på en knogtatuering: ena handens ”Love”,
andra handens ”Hate”. Fängelseväggarna
inrymmer lesbisk kroppsdyrkan såväl
som förnedringsritualer och självskadebeteenden. Till skillnad från Scum har
plitarna en tillbakadragen roll, vilket
alstrar en kritik som sträcker sig utanför
själva Borstalsystemet. Titeln Scrubbers
syftar till internernas idoga arbete att
polera fängelsegolvet, men blir också en
hänvisning till Zetterlings orealiserade
filmatisering av Maja Ekelöfs Rapport från
en skurhink (1970).

Regi: Mai Zetterling, medverkande:
Amanda York, Chrissie Cotterill,
Kate Ingram, Elizabeth Edmonds,
Amanda Symonds, 1982, Storbritannien,
1 tim 33 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kim Ekberg
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Mai Zetterling

Amorosa
Amorosa

Nästan 20 år efter Flickorna återvände regissören till den svenska långfilmsduken
med en film om sin konstnärliga syskonsjäl, författaren Agnes von Krusenstjerna.
Med strålande insatser av Stina Ekblad och Erland Josephson blev den en storslagen
revansch för Zetterling, som tidigare underskattats av kritikerkåren.
Amorosa börjar med ett nervsammanbrott i 1930-talets Venedig och blickar
tillbaka till olika tidpunkter i Agnes von
Krusenstjernas liv. Författaren, som var
verksam under den första hälften av
1900-talet, var skandalomsusad för sina
frispråkiga romanserier. I filmen skildras
Krusenstjernas frigörelse från adligheten
och det kvinnliga författarskapets konventioner. I processen binds hon in i ett
medberoende till sin make, översättaren
David Sprengel, som driver henne allt djupare in i psykisk ohälsa. Ekblads gestaltning framhäver denna ambivalens genom
sitt kraft- och uttrycksfulla skådespeleri.
Krusenstjerna var ofta återkommande
i Zetterlings verk. Zetterling fann likhet i
deras sargade familjerelationer, förkärlek
för sensualitet och en verklighetssyn som
gränsade till fantasi. I Krusenstjernas
avbild såg hon sig själv speglad; något
som görs tydligt genom det flitiga användandet av speglar i filmen. I tidskriften
Chaplin 1986 skriver Maaret Koskinen om
de två konstnärernas samhörighet:

Kan man ur det Krusenstjernska karva fram
det Zetterlingska? […] Det är, när allt kommer
omkring, inte det lättaste. Ty von Krusen
stjerna tycks ibland vara för Zetterling vad
Strindberg är för Ingmar Bergman eller Dante
för Olof Lagercrantz. Som Lagercrantz säger
i sin Dante-bok (i det han citerar TS Eliot):

Regi: Mai Zetterling, medverkande:
Stina Ekblad, Erland Josephson,
Philip Zandén, Peter Schildt, 1986,
Sverige, 1 tim 57 min, svenska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

”Dante och Shakespeare delar världen mellan
sig, det finns inget tredje.” Något liknande kan
man säga om Krusenstjerna och Zetterling;
var Agnes slutar och Mai tar vid är svårt att
säga – de delar världen mellan sig, det finns
inget tredje. I Agnes von Krusenstjerna tycks
Mai Zetterling ha hittat en svensk syskonsjäl,
en främmande fågel lik henne själv: utgångs
punkten – och återkomsten.1

Text: Carolina Toresson Nöjd

1) Maaret Koskinen i Chaplin vol. 28, nr. 2 (1986).
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Mai Zetterling

Vi har många namn / Of Seals and Men
Vi har många namn / Of Seals and Men

Nakna tår, gråt och kvinnor i vita särkar i Mai Zetterlings Vi har många namn, en
uppslitande uppgörelse med kärlekens bojor, gjord för tv under ”kvinnoåret” 1975.
I Of Seals and Men utforskar regissören den maskulina jägarkulturen på östra Grön
land, där väderbitna manskroppar blandas med snö, blod och slaktade djurkroppar.
Kameran sveper över en naken kvinnokropp (Mai Zetterlings egen) målad med
stråk av blod. Bilden ackompanjeras av
en berättarröst som allvarligt förkunnar
ordet ”kvinna”. Därefter förändras scenen
och kameran sveper nu över ett hav av
(likaledes nakna) provdockor. Mitt bland
dem dyker Eva Fröling ljudlöst upp. Det
är hennes blod som smyckar den blottade
kroppen. Efter ett långt och hyfsat lyckligt
äktenskap bryter Lena ihop då hon lämnas av sin man.
När UNESCO utropade 1975 till internationellt kvinnoår fick Mai Zetterling
i uppdrag av BBC och SVT att spela in
tv-filmen Vi har många namn. Utöver att
skriva manus och regissera spelar Zetterling själv huvudrollen i filmen, något hon,
enligt en intervju i Röster i radio-TV, till
en början motsatte sig, då Zetterling länge
känt en ambivalens inför det svenska
språket och följaktligen skrivit majori
teten av sina böcker, manus och pjäser
på engelska.1
Zetterlings engagemang i kvinnorörelsen under 1970-talet bidrog till att hon
under en period återgick till kortfilmen

och dokumentären. Genom ett slags
observerande förhållningssätt till kroppar
i olika situationer och miljöer under
söker hon i filmerna våra sociala band
och könsroller. Om Vi har många namn är
en studie av kvinnan och kvinnokroppen
är The Strongest (1973), Mai Zetterling’s
Stockholm (1979) och Of Seals and Men
(1979) mansstudier av vitt skilda slag.
I den sistnämnda Of Seals and Men
– en propagandafilm för inuiternas rätt
till säljakt, finansierad av Den Kongelige
Grønlandske Handel för att främja de
koloniala dansk-grönländska relationerna – blandas hisnande vackra snötäckta vyer med blod, djurkroppar och
väderbitna manskroppar. Zetterling, som
gavs fria händer, eftersträvade att skildra
den kontroversiella säljakten objektivt
och har inte försökt återskapa ett äldre
levnadssätt. Männen bär en kombination
av traditionella och moderna funktionskläder och använder sig av gevär i stället
för harpuner.

Vi har många namn. Regi: Mai
Zetterling, medverkande: Mai Zetterling,
Ewa Fröling, Gunnar Furumo, 1975,
Sverige, 51 min, svenska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutet.
Of Seals and Men. Regi: Mai Zetterling,
1979, Danmark, Sverige, 29 min,
engelska, grönländska, engelsk text,
16 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg

1) Mai Zetterling i intervju med Gittan Mannberg, Röster i radio-TV (april 1976).
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Serie

Betongmormor (1986).
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Sektion

Carlos
Serie Reygadas

Mai Zetterling
		
Mai Zetterling, skådespelerska

och regissör, väckte stor
uppmärksamhet med långfilmer
som Älskande par (1964) och
Nattlek (1966). På många sätt
var hon före sin tid och hon har
inspirerat många i efterkommande
generationer. På Filmarkivet. se
presenteras en bred palett ur
hennes karriär, från reklam- och
intervjufilm till industrifilmen
Betongmormor (1986).
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Serie

Sinnenas rike (1976).

Våldsdåd mitt på blanka dagen (1966).
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Kropp

Nagisa
Oshima
Nya vågens erotiker

Trots sitt misstycke mot nya vågen-stämpeln blev
Nagisa Oshima en central figur inom den nya, kaxiga,
våldsamma och politiskt ilskna filmvåg som brusade
upp i efterkrigstidens Japan. Under sina fyrtio år i
filmprovokationens tjänst rörde sig Oshima friskt mellan
rebellisk ungdomsfilm och pornografisk vuxenfilm,
gaysamurajer i feodala Japan och tidelag i borgerliga
Frankrike. Alltid med nya tabun att bryta.
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Serie

»Från delvis självvald outsiderposition
skildrade han invandrare, våldtäktsmän,
mördare, fifflare, sodomiter, prostituerade,
zoofiler – människor som av olika anledningar hamnat i samhällets utkant.«

Passionernas rike (1978).
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Nagisa Oshima

Den grymma ungdomstiden (1960).

Tabu (1999).

Merry Christmas Mr. Lawrence (1982).

”Mitt hat mot japansk film inbegriper
dess absoluta helhet”, ska Nagisa Oshima
ha sagt. Han var en intellektuell som
växte upp i en bildad familj. Han intresserade sig för politik och journalistik, var
engagerad i den radikala studentrörelsen
och studerade juridik vid Kyotos universitet. En perfekt kandidat när filmstudion
Shochiku, på jakt efter förnyelse, försökte
håva in den politiskt medvetna och västligt omfamnande ungdomspubliken.
1954 antogs Oshima till Shochikus regissörsprogram (”Inget annat företag ville
anställa mig, så jag råkade hamna på ett
filmbolag”) och debuterade fem år senare
med En stad av hopp och kärlek (1959).
Genombrottet kom året därpå med Den
grymma ungdomstiden (1960), en chockerande makeover av Ung rebell (1955).
Shochiku försökte marknadsföra honom
som ”Japans Godard”, vilket Oshima
tyckte var trams – en falsk publicitetsmyt
med vilken bolaget försökte positionera
sig som centrum för en filmrörelse. ”Sluta
använda termen ’nya vågen’ en gång för
alla!”, skrev Oshima i en essä riktad mot
PR-människorna och journalisterna.1
”Bedöm varje film på dess egna meriter!”

Oshima blev så förbannad att han lämnade studion och startade eget bolag.
Tiden efter Shochiku ägnade Oshima
bland annat åt att resa runt i Asien – däribland Sydkorea, där han med egna ögon
bevittnade ungas livssituation under Park
Chung-hees militärdiktatur. Väl tillbaka i
Japan kände Oshima stark sympati för illa
behandlade koreaner i diaspora.
”Jag vill tvinga det japanska folket att
kolla i spegeln”, har Oshima sagt. Snarare
än skönheten i det särpräglat j apanska
ville han uppmärksamma landets problem. Som rasismen, nationalismen, det
oklädsamma självförhärligandet och
oviljan att göra upp med det förflutna.

ämnen som många andra närmade sig
med förskräckelse.
Återkommande är ett intresse för
sexualitetens destruktiva kraft. Ibland far
kvinnor illa, som i Den grymma ungdomstiden och Våldsdåd mitt på blanka dagen,
men i senare filmer – som tidelagsromkomen Max mon amour (1986) – uppmärksammas kvinnor som är både kåta
och självständiga.
Just Max mon amour, producerad av
Serge Silberman, var en av tre filmer som
han gjorde med främst fransk finansiering. Utlandsetableringen började när
arthouse-giganten Anatole Dauman, känd
för storverk som Hiroshima – min älskade
(1959), Terrassen (1962) och Maskulinum
– femininum (1966), erbjöd Oshima
pengar till att göra hårdpornografi.

I uppror mot branschens modeord, japan
ska studiofilmsgenrer och stillsamma
familjedramer – vars skönhet och estetik
enligt honom rotade sig i konservativa
idéer om japansk kulturidentitet – försökte Oshima kasta om spelplanen. Han
blev en ”destruktiv kraft i japansk film”,
som filmskribenten Michael Koresky
beskrivit honom i en artikel för Current
(20 maj 2010).
Tre dagar efter premiären av Oshimas
Natt och dimma i Japan (1960), en självrannsakande skildring av den japanska
studentrörelsen och vänsterns misslyckande, blev Inejiro Asanuma, partiledaren
för Japans socialistparti, mördad av en
högernationalist. Shochiku var snabba
med att dra filmen ur distribution.

I Oshimas filmer är det enklare att peka
på ett temperament än en särskild stil,
då han ju vägrade upprepa sig och landa
i en signatur. I boken The Films of Nagisa
Oshima: Images of a Japanese Iconoclast
(1998) närmar sig Maureen Turim, professor i filmvetenskap, regissören som
ikonoklast, en som sysslar med ”angrepp
mot omhuldade trosföreställningar och
traditionella institutioner”.
Stoff hämtade han ofta från verklighetens rubriker. Våldsdåd mitt på blanka
dagen (1966), Koshikei (mer känd som
Death by Hanging, 1968), Pojken (1969),
Sinnenas rike (1976), Passionernas rike
(1978) – alla dessa är baserade på verkliga
brottsfall. Oshimas filmskapande kan
rentav ses som en ”löpande kommentar,
direkt eller indirekt, om efterkrigstida
Japans intellektuella och politiska liv”,
menar Turim.
Oshima gjorde sig till paria i det
japanska studiosystemet. Från delvis
självvald outsiderposition skildrade han
invandrare, våldtäktsmän, mördare, fifflare, sodomiter, prostituerade, zoofiler –
människor som av olika anledningar hamnat i samhällets utkant. Med självkritisk
och skärskådande blick bröt han tabun
på löpande band, i filmer som tafsade på

Resultatet blev Sinnenas rike, Oshimas
mest berömda och hyllade film, vars
verklighetsbaserade skandalsummarum
av erotomani, destruktiv sexualitet och
besudling av japanska traditioner perfekt
speglar regissörens sensibilitet.
”Jag har glömt vem som sagt att filmer
är visualiserade begär, men för mig,
åtminstone, är film en visualisering av
regissörens begär”, skriver Oshima i sin
essä om experimentell pornografi som
finns att läsa i Cinema, Censorship and
the State: The Writings of Nagisa Oshima
(1992). ”Rädslan för att mitt begär ska
uppenbara sig i mina filmer har alltid
gjort mig väldigt försiktig med att göra
film, har det inte? Har jag inte i stället
gjort filmer för att dölja mina begär? Att
försöka gömma dem har fått dem att
synas än starkare.”

Läs mer: Maureen Turim, The Films
of Nagisa Oshima: Images of a Japanese
Iconoclast (1998).

Kuraterat av Sebastian Lindvall.

1) Maureen Turim, The Films of Nagisa Oshima: Images of a Japanese Iconoclast (1998).
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Nagisa Oshima

Den grymma ungdomstiden
Seishun zankoku monogatari

Prostitution, sexfällor, gatuslagsmål och olagliga aborter i Nagisa Oshimas
skoningslösa ungdomsfilm om en destruktiv romans. Bländande färger
kontrasteras mot mörka ämnen i hänförande GrandScope-foto.
Nicholas Rays Ung rebell (1955) öppnade
världens ögon för färgstarka filmer om
ungdomar på glid. I efterkrigstidens Japan
försökte filmbolagen ta rygg på kulturfenomenet i hopp om att locka den unga
och västnyfikna publiken. Mot denna
fond kom Nagisa Oshimas Den grymma
ungdomstiden, en tidstypisk ”solstamsfilm” – taiyozoku eiga – där Japans
hedonistiska ungdomskultur lyckligt
exploaterades.
Tonåringen Makoto får skjuts av en
äldre man som förväntar sig sex i utbyte,
men räddas i sista sekund av ungdomsbrottslingen Kiyoshi. Efter en dejt visar
sig även han ha dunkla avsikter och
tvingar till sig sex på en flytande bädd av
timmer. Chocken övergår i kärlek och en
relation som snabbt spårar ur när paret
börjar utpressa män på pengar.
Maureen Turim, professor i filmvetenskap, sätter våldtäktsscenen i ett kulturhistoriskt perspektiv:
This site plays on the Japanese term ’floating
world,’ the phrase used to designate the
historical pleasure districts of Edo and Kyoto

and ephemeral sexual pleasure. The film’s
contemporary refiguration places the sexual
in Japan in a floating world that, unlike the
pleasure quarters of the past, is literally
offshore. In this new culture, intercourse is
conceived in violence.1

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
Miyuki Kuwano, Yusuke Kawazu,
Yoshiko Kuga, 1960, Japan, 1 tim 36 min,
japanska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Kawakita
Memorial Film Institute.

På Tokyos gator ljuder studentprotester
och i en biosalong skymtas en journalfilm
från Sydkoreas dito. Tidens puls tar sig
uttryck i hetsig jazz, moln av cigarettrök
och skrikande motorcyklar. Även om det
är kvinnorna i filmen som drabbas av sexuellt våld ser vi även unga män utnyttjas
för sin virilitet. Som när Kiyoshis nakna,
vältränade kropp smeks av en ”sugar
mommy” som tycks vara både ett slags
styvmor och älskarinna.
Efter att en oönskad graviditet kommer
in i bilden hamnar Makoto på en klinik
som visar sig drivas av storasysterns
ex-pojkvän. Med den olagliga aborten
som band mellan systrarna rör sig filmen
in i en feministisk, kroppspolitisk sfär, där
mörkret står i häftig kontrast mot Takashi
Kawamatas färgstarka foto i Shochikus
vidbildsformat GrandScope.

in which prostitution promised a transient
1) Maureen Turim, The Films of Nagisa Oshima: Images of a Japanese Iconoclast (1998).
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Nagisa Oshima

Våldsdåd mitt på blanka dagen
Hakuchu no torima

En mordlysten serievåldtäktsman är på fri fot. Två kvinnor, hans stora kärlek
respektive hans fru, är de enda som kan sätta stopp för vansinneståget –
men komplicerade känslor hindrar polisutredningen. Verklighetsbaserad
seriemördarthriller med nya vågen-tumlade Hitchcock-influenser.
Det förflutna gör sig påmint när Eisuke
plötsligt söker upp sin gamla kärlek
Shino, nyss utflyttad från hembygden och
anställd som hembiträde. Efter ännu en
avvisning går Eisuke vidare med att våldta
och mörda Shinos arbetsgivare. I polisförhör låtsas hon inte veta vem mördaren
är, men skickar i hemlighet vädjande brev
till Eisukes fru, Matsuko, en skollärarinna
som inte kan sluta älska sin man.
Fragmentariskt växlar berättandet
mellan en nutida kriminalthriller och
återblickar på ett relationsdrama som
omfattar olycklig kärlek, våldsam passion
och skuldkänslor efter ett misslyckat
dubbelsjälvmord. Utan pekpinnar försöker
filmen förstå kvinnornas dragning till
Eisuke. ”Ondska och mordisk åtrå utgör
den filosofiska grunden från vilken denna
bisarra historia berättas”, skriver Maureen
Turim i The Films of Nagisa Oshima: Images of a Japanese Iconoclast (1998).
I filmens virtuosa hantering av motiven ser Turim en hommage till Alfred
Hitchcock – i synnerhet dennes Jack
the Ripper-inspirerade The Lodger:
A Story of the London Fog (1927). Men
med dess modernistiska metonymi
och abstraktion, menar Turim, utsätts
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mord- och utredningssekvenserna för en
omskrivning.
I den desorienterande uppdateringen,
med bruten kronologi och fler än tvåtusen
klipp, skådas en seriemördarthriller i nya
vågen-format – även om just Oshima
avskydde generationsstämpeln. Fragmenteringen blir även ett slags spegling av
kärlekstrions förvirrade beteendemönster.
Filmen är baserad på en roman av
Taijun Takeda, som i sin tur inspirerades
av den verkliga ”dagsljusdemonen” – en
dagdrivare som mördade drygt trettio
kvinnor på landsbygden. I en artikel för
Current (20 maj 2010) beskriver Michael
Koresky filmen som en ”oroväckande
allegori över den politiska idealismens
förvittring”.
Detta märks främst i scenerna från
huvudpersonernas hembygd, där Shinos
uppvaktare – en lokalpolitiker – trots
folkligt stöd bara vill ge upp och dö. En
krock uppstår mellan kropp och sinne,
tradition och modernitet, när mannen
slits mellan sin plikt gentemot väljarna
och sin attraktion till en kvinna som
bara vill flytta därifrån.

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
Saeda Kawaguchi, Akiko Koyama,
Kei Sato, 1966, Japan, 1 tim 39 min,
japanska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Kawakita
Memorial Film Institute.
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Kropp

Nagisa Oshima

Pojken
Shonen

Hjärtskärande drama om en dysfunktionell familj som lurar till sig pengar genom att
kasta sig framför bilar. Polisen får nys om familjen när den äldsta sonen, tioåriga Toshio,
dras in i lurendrejeriet. Kritikerna som förväntade sig Nagisa Oshimas avantgardism
såg Pojken som ett steg bakåt, men publiken var mer mottaglig när de formmässiga
regelbrotten övergavs för ett relativt konventionellt berättat familjedrama.
Året var 1966 när Nagisa Oshima läste om
en familj som livnärde sig på att kasta sig
framför bilar. Det som särskilt chockerade
Oshima, liksom presskåren, polisen och
det japanska folket, var hur föräldrarna
involverat sin son i det hela.
Titelrollen spelas av Tetsuo Abe, en
nioåring som hittades på ett elevhem där
han bott efter att pappan dött. Oshima
såg likheter med huvudpersonens utsatthet och tog med pojken på en inspelning
som följde den verkliga familjens fotspår.
Allt filmades på plats, först i västra och
sedan nordöstra Japan – en totalt 740 mil
lång resa.
Filmens titel skrivs ut över ett svartvitt
foto på Abe, som stirrar in i kameran. Den
anklagande ögonkontakten får en snart
att undra hur ett barn kunnat hamna
så långt utanför skyddsnätet. Samhälls
kritiken påminner om den i Hirokazu
Kore-edas verk – i synnerhet Barnen som
inte fanns (2005) och Shoplifters (2018).
Men trots det drabbande ämnet och för
Oshima ovanligt kronologiska berättandet blir Pojken aldrig sentimental. ”Pojken
överger inte Oshimas distanseringstekniker till förmån för humanism”, skriver
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Maureen Turim i The Films of Nagisa
Oshima: Images of a Japanese Iconoclast
(1998), där hon särskilt lyfter fram filmens ovanliga montage i olycksscenerna.
De simulerade bilolyckorna blir ett
slags kroppsarbete för familjen. Som i
Den grymma ungdomstiden (1960) finns
även inslag av olaglig abort, när pojken
hamnar i kläm mellan sin pengadrivna
militärveteran till far – vars krigsskada
överdrivs för att han själv ska slippa kasta
sig framför bilar – och styvmodern, som
av pojken upptäcks med att fly kliniken,
utan att ha genomfört ingreppet som hon
beordrats till.
Efteråt hamnar styvmodern och pojken
på varsin gunga där de talar om framtiden. Skådeplatsen är som en neorealistisk
urscen i japansk film, en referens till den
sista återblicken i Akira Kurosawas Att
leva (1952) vars dödssjuka huvudperson
till sist inser meningen med livet: att bidra
till en bättre framtid för andra.

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
Tetsuo Abe, Fumio Watanabe, Akiko
Koyama, Toshi Amatsu, 1969, Japan,
1 tim 45 min, japanska, engelsk text,
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Kawakita
Memorial Film Institute.
Svartvit bild från färgfilm.
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Kropp

Nagisa Oshima

Sinnenas rike
L’Empire des sens / Ai no korida

Nagisa Oshimas kontroversiella sexodyssé, baserad på en verklig skandalhistoria, föddes efter
att producenten Anatole Dauman erbjöd honom att göra hårdpornografi i Frankrike – helt utan
restriktioner. Resultatet är en trollbindande studie i sexualitet, besatthet och destruktiv extas.
Sinnenas rike bygger på den verkliga
affären mellan geishan Sada Abe och traktören Kichizo Ishida. Historien blev ökänd
när Abe 1936 hittats med sin älskares
penis och testiklar, gömda i en presentduk under kimonon, efter att hon strypt
honom till döds. Än mer konfunderande
var att sadomasochismen som föranledde
dödsfallet verkade ha skett i samtycke.
Imponerad av Oshima erbjöd producenten Antole Dauman honom finansiering till att göra hårdpornografi av
skandalhistorien. Den franska titeln är en
medveten blinkning till Roland Barthes
exotiskt Japancentrerade essäsamling
L’Empire des signes (på svenska: Tecken
riket) – en referens som även var tänkt att
stärka filmens position som finkulturell
pornografi.
”Varför vill de se den?”, frågade sig
Oshima i essän ”Theory of Experimental
Pornographic Film” (1976) när filmen
bannlystes i hemlandet. ”För att de inte
kan se den i Japan. Under produktionen
och visningen av Sinnenas rike blev det
väldigt tydligt för mig att människan är
ett djur som helst av allt vill se något
som förbjudits.”

De icke-simulerade chockscenerna
gjorde filmen omöjlig i hemlandet –
Oshima ställdes inför rätta för förargelse
väckande beteende, men frikändes. Än i
dag får endast censurerade versioner
visas i Japan.
”Sinnenas rike är ceremoniella samlag
i alla tänkbara variationer”, skriver Hans
Sundström i Hufvudstadsbladet (20 januari 2013). ”Men med sina oändliga upprepningar blir den enligt mitt förmenande
en mördande monoton film. En under
hållande fotbollsmatch kan vara spännande i 90 minuter, knappast samlaget
som nonstopföreställning.”
Men åtskilliga har funnit stor skönhet i chockeffekterna. Bland de många
beundrarna finns den brittiska författaren
Rosemary Hawley Jarman:

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
Tatsuya Fuji, Eiko Matsuda, Aoi
Nakajima, 1976, Frankrike, Japan,
1 tim 48 min, japanska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

It is a tale of loneliness, of insatiability,
of hunger, of the phallus and the womb.
It is Tristan and Isolde. It is tragedy. It is
Lancelot and Guinevere, naked. It is the
forbidden element of desire. It is Abelard
and Héloise, Isis and Osiris. In this writer’s
view, it is that rarity, a masterpiece.1

1) Rosemary Hawley Jarman, ”Ai No Corrida: In the Realm of the Senses” i Jack Hunter (red.), Eros in Hell: Sex, Blood and Madness in Japanese Cinema (1998).
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Kropp

Nagisa Oshima

Passionernas rike
L’Empire de la passion / Ai no borei

Ett kärlekspar går ihop och mördar kvinnans make, men lugnet och lyckan hotas när
den döda börjar leva igen. Den andliga uppföljaren till Sinnenas rike är mer rotad i
japanska spökhistorietraditioner än skandalrubriker – fast med sexualiteten kvar i
centrum. Nagisa Oshima belönades med regipriset i Cannes.
Efter framgångarna med Sinnenas rike
(1976) föll det sig naturligt för regi- och
producentduon Nagisa Oshima och
Anatole Dauman att utveckla samarbetet.
Återigen handlade det om en ångande och
förbjuden kärleksaffär, med skådespe
laren Tatsuya Fuji tillbaka i rollen som det
älskande parets manliga halva. Men med
lös verklighetsbakgrund var formen mer
lik en klassisk spökhistorias.
Året är 1895 och en fattig rikshadragare
faller offer för sin frus och dennes älskares
mordlystna maskopi. Maken sups ner,
stryps till döds och dumpas i en brunn.
Frun och älskarens affär fortsätter i hemlighet under många år, men störs av en nyfiken omgivning och svartsjuka spökerier.
Som med föregångaren letade Oshima
stoff bland gamla skandaler. Särskilt fastnade han för historien om en sexmördare,
kallad ”björnjätten”, som härjade 1926,
men så blev han tipsad av författaren
Itoko Nakamura om rikshadragaren
Gisaburo och dennes fru Seki. Oshima
och Nakamura gick vidare och skrev
manuset ihop.

Oshima har beskrivit Passionernas rike
som en utforskning av rötterna som låg till
grund för den blomstrande kärleken i Sinnenas rike. I övrigt är den kraftigt stiliserade filmen inspirerad av no-teaterns grepp
och spökfilmer som Kenji Mizoguchis
Sagor om en blek mystisk måne efter regnet
(1953), Kaneto Shindos Gropen och Masaki
Kobayashis Kwaidan, båda från 1964.
Många kritiker blev besvikna av att
Oshima övergav föregångarens radikalitet
för en mer traditionell form, men filmvetaren Tony Rayns menar att Passionernas
rike, även detta en berättelse om dödlig
kärlek med historisk inramning, kan ses
som ännu ett exempel på Oshimas experimentlusta och vägran att upprepa sig.

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
Tatsuya Fuji, Kazuko Yoshiyuki,
Takahiro Tamura, 1978, Frankrike,
Japan, 1 tim 45 min, japanska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, til�låten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

The visual idiom that Oshima chose for Empire
of Passion does evoke the horror movie tradition with its swirling mists and chiaroscuro
lighting, but only to emphasize how far the film
is from any generic roots.1

Filmen tävlade om Guldpalmen i Cannes,
där Oshima belönades med priset för
bästa regi.

1) Tony Rayns, ”Empire of Passion: Love’s Phantom” på Current (27 april 2009).
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Kropp

Nagisa Oshima

Merry Christmas Mr. Lawrence
Merry Christmas Mr. Lawrence

Året är 1942 och brittiska soldater i fångenskap tvingas rätta sig efter samurajkodex
på Japanockuperade Java. Maktkamper, avundsjuka, brutalitet och kulturkrockar
utbryter i homoerotiskt fånglägerdrama som särskilt hettar till i mötet mellan två
av dåtidens största stjärnor: David Bowie och Ryuichi Sakamoto.
Nagisa Oshima riktade kameran mot
krigsskuldfrågor redan i Shiiku (1961), ett
krigsfångedrama där en svart, amerikansk
stridspilot faller offer för japanska bybors
sadism. Självrannsakan var lika hård när
Oshima drygt tjugo år senare tog sig an
Laurens van de Posts The Seed and the
Sower (1963), en roman i tre delar om
brittiska soldaters liv och relationer i ett
japanskt krigsfångeläger på Java.
Laurens van de Post ska ha skrivit
sin bok med syfte att nyansera västliga
fördomar om japaner. För Oshima var det
å andra sidan viktigt att motsätta sig vad
han uppfattade som Japans efterkrigstida
offerkoftasyndrom, enligt vilket individuella japaner såg sig som offer för sina ledare. Det här syndromet, menade Oshima,
hindrade diskussioner om enskildas roll i
anfallskrig.
Merry Christmas Mr. Lawrence riktar
kritik mot den japanska staten, men
genom att ta konflikterna till intim individnivå. ”Få fiktioner har så målinriktat
försökt utforska tortyr och krigets våld
på global skala genom en skärningspunkt
mellan individer ansikte-mot-ansikte,
med så mycket uppmärksamhet på de
filosofiska och teoretiska frågorna, som
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denna film”, menar Maureen Turim i
The Films of Nagisa Oshima: Images of a
Japanese Iconoclast (1998).
Bland fångarna uppmärksammas särskilt Tom Contis japansktalande brittiska
löjtnant och David Bowies provokativa
major. Framför allt handlar filmen om
deras oväntade relationer med fiende
sidan: en bonnig sergeant, spelad av den
blivande superstjärnan Takeshi Kitano,
respektive lägrets feodala ledare, spelad
av den japanska popgiganten (tillika filmens kompositör) Ryuichi Sakamoto.
I filmens kulturellt överskridande förbrödring finns en homoerotisk air – först
antydd, senare uttalad av Bowie i kaxiga
ordalag. Bowies androgyna närvaro förstärker den queera aspekten i en fång
lägerfilm där frigörelsen inte är lika viktig
som upproret mot trångsynta traditioner.

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
David Bowie, Tom Conti, Ryuichi
Sakamoto, Takeshi Kitano, 1982,
Storbritannien, Nya Zeeland, Japan,
2 tim 3 min, engelska, japanska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Kropp

Nagisa Oshima

Max mon amour
Max mon amour

Charlotte Rampling är ambassadörfrun som stökar till familjeordningen när hon
blir påkommen med att vänstra med en schimpans. Nagisa Oshimas första och
enda helt utländska film, skriven av Buñuel-sidekicken Jean-Claude Carrière, är
en skruvad och underhållande tidelagsromkom som driver med borgerlighet.
”Är inte pornografi baserad på uppvisningen av något som är dolt, något som
man längtar efter att se?”, frågar sig Nagisa
Oshima i sin essä om experimentell pornografi i Cinema, Censorship and the State:
The Writings of Nagisa Oshima (1992).
Man kan definitivt tala om tabubrott
i Nagisa Oshimas första och enda helt
utländska film, där Charlotte Ramplings
ambassadörsfru blir påkommen med att
ha tagit schimpansen Max som älskare.
I andra sammanhang hade tidelag säkerligen uppfattats som något chockerande,
men kyligt och samlat försöker maken
– en stilig diplomat med en egen (om än
mänsklig) älskarinna – närma sig skandalen så civiliserat som möjligt. I stället
för att förbjuda dem från att fortsätta
träffas bjuder han in Max till deras rymliga lägenhet, vilket blir början på en rad
sociala prövningar.
Nagisa Oshima ska ha velat inkludera en scen där Max utför oralsex på
Rampling, men ångrade sig till slut. Hur
spännande det än hade varit att se den
scenens praktiska lösning var det nog ett
klokt beslut. Genom att inte visa deras
könsliga umgänge – elefanten i rummet,
så att säga – bjuds man som åskådare in
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till att dela makens omättliga nyfikenhet.
Hur går det till? Hur ser det ut? Är Max
bättre i sängen än maken?
Längtan efter att se det dolda och
förbjudna, som är så bärande för Oshimas
teorier kring experimentell pornografi,
etableras redan i titelsekvensens lekfulla
laboreringar med vad vi senare förstår är
nyckelhålet in i Max rum.
I boken The Films of Nagisa Oshima:
Images of a Japanese Iconoclast (1998)
skriver Maureen Turim om filmens
satiriska och intellektuella fokus på
voyeurism och tabubrott. Inte bara
utmanas borgerlig självbehärskning, utan
också filmens antydan om att män – här
i synnerhet brittiska och franska – är
så överciviliserade att de förlorat all
dragningskraft.
Slitningen mellan det intellektuella
och primitiva genomsyrar hela Oshimas
filmografi, men har kanske aldrig krockat
med så underhållande resultat som i Max
mon amour.

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
Charlotte Rampling, Anthony Higgins,
Victoria Abril, 1986, Frankrike, USA,
1 tim 32 min, franska, engelska,
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Tamasa Diffusion.
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Kropp

Nagisa Oshima

Tabu
Gohatto

Våld, svartsjuka och intriger bryter ut inom Shinsengumi – en elitgrupp av samurajer samman
satta för att beskydda shogunatet i Kyoto – när den vackra Kano Shozaburo rekryteras till
gruppen. Hans androgyna yttre får yngre och äldre svärdsbröder att tappa fattningen, men
under den sköna ytan lurar en dödlig krigare som inte drar sig för blodspillan.
Redan med debuten 1959 etablerade
sig Nagisa Oshima som en upprorisk
tabubrytare. Så även här med den så tydligt betitlade Tabu, även om tabut i fråga
– homosexualitet – främst bör förstås i
relation till den tidsperiod – samurajernas
svanesång på 1860-talet – då filmen
utspelar sig. ”Det var absolut inte tabu att
göra den”, understryker Oshima i en intervju i Göteborgs-Posten (12 mars 2001).
Estetiskt är filmen ovanligt traditionell.
Snarare än några Oshima-typiska stilbrott
andas bildspråket 1950- och 60-talets
samurajfilmer. Här finns de rena linjerna,
den vackert artificiella belysningen, den
sparsmakade färgsymboliken.
I rollistan ryms storheter som Takeshi
Kitano och Tadanobu Asano, men mest i
fokus står stjärnskottet Ryuhei Matsuda
som den androgyna dödsängel som fångar
allas uppmärksamhet. Matsuda var bara
15 år gammal när han erbjöds rollen
och blev för sin debut prisad som årets
nykomling av japanska filmakademin.
Genom att förlägga det homoerotiska
svartsjukedramat till en så manlig och
traditionskodad hjältemiljö sker ett
intressant möte, där samurajfiktionen
moderniseras med queer krydda. De
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stiliserade elementen i de poserande
stridssekvenserna får också en annan
innebörd eftersom Matsuda redan är så
laddad som skönhetsobjekt – en kropp
för andras beundran. Striderna blir som
en uppvaktning, en dödlig pardans, som
ger erotisk dimension till våldsamheterna.
I Svenska Dagbladet (26 januari 2001)
visades stor beundran för ”vackra och
omskakande” Tabu, som jämfördes med
regissörens Merry Christmas Mr. Lawrence
(1982) och dess ”ritualiserade manliga
värld”. ”Här är världen lika manlig, lika
sluten – och lika regerad av undertryckta,
ibland våldsamt erupterande känslor av
passion och sexuell lust mellan män.”
När manuset till Tabu, som bygger på
noveller av Ryotaro Shiba, var färdigskrivet drabbades Oshima av en stroke. Regin
gavs från rullstol och det blev inga fler
filmer innan hans död, 15 januari 2013.

Regi: Nagisa Oshima, medverkande:
Ryuhei Matsuda, Takeshi Kitano,
Tadanobu Asano, 1999, Japan, Frankrike,
Storbritannien, 1 tim 40 min, japanska,
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Tamasa Diffusion.
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Sektion

Serie

Lives of Performers (1972).

Film About a Woman Who … (1974).
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Kropp

Yvonne
Rainer
Anteckningar om vardagens revolutioner och danser

Den amerikanska avantgardistiska dansaren
och koreografen Yvonne Rainer vände sig till
filmen under 1970-talet. Med sig förde hon idéer
kring performancekonst och integrerade dem i
en intelligent, teoretisk och collagekonstruerad
film som analyserade (den kvinnliga) kroppens
roll i det samtida västerländska samhället.
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Kropp

Yvonne Rainer

»Kropp och språk – två sammanflätade
sätt att skapa och uttrycka sig på som får en
unik cinematografisk form i Rainers verk.«

Yvonne Rainer (född 1934 i San Francisco) var dansare och koreograf innan
hon började göra film. Hon flyttade till
New York under 1950-talet för att studera
dans och var 1962 med att grunda den
numera välkända experimentella Judson
Dance Theater. Under ett av hennes första
framträdanden anmärkte en åskådare
att ”hon går som om hon går på gatan”.1
Kommentaren var säkerligen inte menad
som en komplimang, men ironiskt nog
finns det ett korn av sanning i den.
Yvonne Rainer sätter stor emfas på kroppens vardagliga gester och upphöjer dem
till något större.
Vid mitten av 1960-talet gjorde
Rainer ett par kortfilmer och projicerade även rörlig bild som en del av sina
performanceföreställningar. Det var inte
förrän tidigt 1970-tal som hon tog ett definitivt steg mot filmen. Vid den tidpunkten
var hon redan en välkänd konstnär, som
aktades högt för att ha varit delaktig i
att återuppfinna dansen inom ramen för
den experimentella och avantgardistiska
konsten. Skiftet till filmen utgör dock
inte en brytning, utan en utvidgning som
tillät henne att arbeta med den mänskliga
kroppen på nya sätt.
Rainers tidigaste filmer präglas av ett
särskilt intresse för att filma dans och
performance – ofta i en dansstudio
eller tomma rum med vita väggar. Vi ser
dansare som repeterar, framträder, sitter
stilla, ligger ner. Med filmen kunde Rainer

dissekera och sätta samman kroppsliga
rörelser på ett sätt som liveframträ
dandet inte tillät. Först en tagning av
torsor i rörelse, sedan armar, därefter
ansikten och sedan tillbaka till torsorna.
De kroppsliga rörelserna symboliserar
inte nödvändigtvis något mer än dem
själva. I Rainers filmer tycks det finnas
en fascination för kroppen som en möjlig
plats för ren rörelse. Den filmade kroppen
kan vara både fysisk och abstrakt, kött
och flyktig.
Detta är dock enbart en av aspekterna av
Rainers intresse för den filmade kroppen.
Parallellt med detta löper ett politiskt
engagemang kring (den kvinnliga) kroppens plats i ett patriarkalt, kapitalistiskt
samhälle. Hennes filmproduktion präglas
starkt av 1970- och 80-talens kritiska
teorier kring feminism, postmodernism
och dekonstruktion. Genom berättarröster, textskyltar, uppläsningar och
skådespelare diskuterar och analyserar
Rainers filmer politiken i mellanmänskliga förhållanden, dikotomin manligt/
kvinnligt, minne, självuppfattning och
olika representationsmodus – och här
uppenbaras också Rainers fascination vid
och frustration över språket. Hur kommunicerar vi? Hur konstruerar vi berättelser
och narrativ? Vilka roller spelar språket i
att upprätthålla det moderna samhällets
rigida strukturer?
Kropp och språk – två sammanflätade
sätt att skapa och uttrycka sig på som får

en unik kinematografisk form i Rainers
verk. Hennes filmer framkallar en poly
vokalitet, de är motsägande och kan peka
i flera riktningar på en och samma gång.
Formmässigt arbetar hon med det talade
och skrivna ordet, med text och bild,
röster utan kroppar och röstlösa kroppar.
Filmerna är analytiska och kritiska, men
en underström av humor och ironi löper
igenom dem. Det är känslan som håller
Rainers filmer samman. Som B. Ruby
Rich, författare och vän till Rainer, har
beskrivit det: ”Behovet att arbeta mer
explicit med känslan var en stark motivation bakom hennes skifte från dans till
film.”2 För att utforska känslornas landskap, både skämtsamt och seriöst, gjorde
Rainer hemmet till ett annat viktigt rum
i sina filmer. Rainer hämtade inspiration
från melodramen – en genre där hemmet,
på gott och ont, tillhörde kvinnan. Hennes
filmer innefattar en metadiskussion om
kvinnligt bildskapande och utgör en
rik vitalisering av den melodramatiska
berättelsen. En vitalisering som bryter
ned melodramen till dess essens, samtidigt som den affirmativt återanvänder
dess troper, och därigenom frigör den
genren från historien och sätter den i en
modern kontext.
Läs mer: Yvonne Rainer, The Films
of Yvonne Rainer (1989).

Kuraterat av Oscar Pedersen.

1) Yvonne Rainer, Work 1961–73 (1974).
2) B. Ruby Rich, ”Yvonne Rainer: An Introduction” i The Films of Yvonne Rainer (1989).
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Film About a Woman Who … (1974).

MURDER and murder (1996).
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Yvonne Rainer

Lives of Performers
Lives of Performers

Yvonne Rainers debutfilm utgör en brygga mellan hennes arbeten som koreograf
och filmskapare. Filmen sammanbinder olika sekvenser för att skapa en mångbottnad
reflektion över performancekonst och mellanmänskliga förhållanden.
Lives of Performers inleds i en studio
där en grupp dansare arbetar fram
sina steg. Ljudet är bortplockat, vilket
lämnar oss trollbundna av kamerans och
kropparnas rörelser. Rainer anmärkte
en gång att ”dans är vitt skilt från andra
praktiker i det att det försvinner just som
man ser en specifik rörelse. Det existerar i minnet.”1 Började Rainer att skapa
film för att kunna fästa kroppens flyende
rörelser? Är det därför kameran uppehåller sig vid dansarnas rörelser under
öppningssekvensen? Vi kan bara spekulera, men oavsett så tycks sambandet
mellan kropp och minne utgöra filmens
kärna. Under filmens gång diskuteras
performances av flertal röster utanför
bild medan fotografier och texter placeras framför kameran. Filmens tillblivelse
sammanflätas med förflutna händelser.
Diskussioner som äger rum på ljud
spåret är ett viktigt och återkommande
drag i Rainers filmer, och det är också det
som binder samman sekvenserna i hennes
debutfilm. Rösterna för oss från dansens
fysikalitet till berättelsen om två kvinnor
som är kära i samma man.

Filmen innehåller också tableaux
vivants som återskapar scener ur G.W.
Pabsts Die Büchse der Pandora (1929) till
The Rolling Stones ”No Expectations”.
Dansarna står stilla framför kameran
innan de bryter karaktär. Därefter en
annan tagning av dessa levande skulpturer, innan de återigen rör på sig. Ett känslomässigt djup skapas av denna kroppsliga koncentration av filmens element:
stillhet, rörelse, ljus, ljud. Sannerligen
artistens liv.
Som förfilm visas Ritual in Transfigured
Time (1946) av Maya Deren, som liksom
Rainer var en filmskapare med bakgrund
inom dansen. Filmen var en inspiration
för Rainer i dess utforskande av förhållandet mellan kameran och kroppen.

Ritual in Transfigured Time. Regi: Maya
Deren, medverkande: Rita Christiani,
Anaïs Nin, Frank Westbrook, Gore
Vidal, Maya Deren, 1946, USA, 15 min,
ingen dialog, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
Lives of Performers. Regi: Yvonne
Rainer, medverkande: John Erdman,
Valda Setterfield, Shirley Soffer,
Fernando Torm, Yvonne Rainer, 1972,
USA, 1 tim 30 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Zeitgeist Films.

1) Yvonne Rainer, ”The Concept of Dust: Artist Stories”, MoMA (2015).
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Film About a Woman Who …
Film About a Woman Who …

Yvonne Rainers Film About a Woman Who … följer inte en enskild linje utan väver
samman flera spår: dokumentär, självbiografi och melodramatisk fiktion. Resultatet
är en häpnadsväckande skildring av kvinnans fångenskap i det moderna samhället.
”Hon föreställde sig att hon sade
honom att gå iväg” står det på en textskylt i Yvonne Rainers andra långfilm,
Film About a Woman Who … Det är
en passande replik då filmen kretsar
kring objektifieringen och förtrycket
av kvinnan, något som gestaltas genom
en historia om ett stormigt förhållande
mellan en man och en kvinna.
Textskylten återfinns i en sekvens som
innefattar 48 textskyltar, eller korta kapitel, där vardagen i ett förhållande skildras
genom icke-naturalistiskt skådespeleri.
För varje kapitel ställs möbler mot en vit
eller svart bakgrund i en studio, något
som koncentrerar det moderna livet till
dess materiella och ikoniska kärna. Först
en säng, sedan ett middagsbord, där
efter en soffa, en tv. Film About a Woman
Who … arbetar med stereotyper och
klichéer, till exempel då filmen senare
presenterar en rad tagningar på ett par
som ligger i varandras armar på en strand
medan deras barn lyckligt springer runt.
Sådana idealiserade bilder ställs mot olika
textskyltar och en nykter berättarröst
som förtäljer en annan historia. Rainer
rubbar de klichéfyllda bilderna och den
melodramatiska berättelsen med en form
mässig polyvokalitet.

Svenska Filminstitutet

Filmen är ett motsägelsefullt verk som
ställer fler frågor än det besvarar. Den
drar in dess åskådare och insisterar på
att de aktivt reflekterar över de tankar
och idéer som presenteras. Film About
a Woman Who … är inget mindre än en
avantgardistisk såpopera, en film som
omformar det bekanta och överanvända
till något nytt.

Regi: Yvonne Rainer, medverkande:
Dempster Leech, Shirley Soffer, James
Barth, Sarah Soffer, Tannis Hugill,
Yvonne Rainer, 1974, USA, 1 tim 45 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
1.33:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Zeitgeist Films.
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Kristina Talking Picture
Kristina Talking Picture

Kristina Talking Picture är Yvonne Rainers kanske mest nedbrutna film.
Den består av ständigt skiftande tankar och scener som spjärnar emot varje
narrativ förväntning. Filmen använder dess enkla berättelse för att reflektera
över hur vi konstruerar narrativ, och vilken position kvinnan tar däri.
Kristina, en ungersk lejontämjare, reser
till New York för att bli koreograf. Hennes
älskare, en excentrisk sjöman vid namn
Raoul, driver in och ut ur hennes liv,
förenar sig med henne i en dans och
försvinner sedan på nytt. Från start
sätter Kristina Talking Picture dess smått
tokiga, Hollywoodska ”berättelse” i för
grunden och arbetar med dess uppenbara
metaforer. Som författaren B. Ruby Rich
har noterat är ”bilden av den kvinnliga
lejontämjaren en laddad sådan, och den
skriker ut till oss som en metafor: damen
i en bur, kvinnan i fara, Daniella i lejonets
kula”.1 Rainers intresse för de sätt som
behandlingen av kvinnor har använts som
en narrativ funktion i filmer tas här till
nya nivåer.
I Kristina Talking Picture har kroppen, i
synnerhet den kvinnliga, flera betydelse
lager. Kristina spelas inte av en enskild
skådespelare, utan gestaltas av flera
kvinnor, något som flyttar fokus från det
individuella till det kollektiva. Kristina
Talking Picture är ett av nyckelverken
inom 1970-talets feministiska filmkonst,
och den rör sig på ett collageaktigt sätt

mellan sexualitet, vardag, världspolitik
och framställandets konst.
Filmen är mästerligt filmad av Babette
Mangolte, som kanske mest är känd som
fotograf på flera av Chantal Akermans
filmer, samt de filmer som hon regisserat
själv. Kristina Talking Picture var den
tredje och sista långfilmen som Rainer
och Mangolte samarbetade på.
Visningen inleds med två av Rainers
sällan visade kortfilmer, Hand Film (1966)
och Volleyball (Foot Film) (1967).

Hand Film. Regi: Yvonne Rainer,
1966, USA, 6 min, ingen dialog, DCP
(digitaliserad), 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Video Data Bank.
Volleyball (Foot Film). Regi: Yvonne
Rainer, 1967, USA, 10 min, ingen dialog,
DCP (digitaliserad), 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Video
Data Bank.
Kristina Talking Picture. Regi: Yvonne
Rainer, medverkande: Bert Barr, Janet
Froelich, Kate Parker, Ivan Rainer,
Yvonne Rainer, 1976, USA, 1 tim 30 min,
engelska, utan text, 16 mm, 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Zeitgeist Films.
Svartvit bild från färgfilm.

1) B. Ruby Rich, ”Yvonne Rainer: An Introduction” i The Films of Yvonne Rainer (1989).
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Journeys from Berlin/1971

Yvonne Rainer gjorde sin fjärde film när hon bodde i Västberlin under
slutet av 1970-talet. Filmen tar utgångspunkt i denna turbulenta tid med
uppror och statsterrorism för att utforska våldets historia: från Röda
armé-fraktionen till förrevolutionära Ryssland.
Journeys from Berlin/1971 markerar ett
skifte i Yvonne Rainers filmskapande.
Tagningar på dansare i Soho-studios
är inte längre ett huvudsakligt element.
I stället skildrar Rainer gatuscener från
London och Berlin, filmade från tåg och
lägenhetsfönster. Till och med flyg
bilder förekommer. ”En ny stil i konsten
utvecklas … för att bemöta problemet med
att behandla nytt stoff som springer ur
sociala förändringar”, sade Rainer under
denna tid.1 Perioden krävde att Rainer
arbetade på andra sätt.
Rainer kombinerar tagningar av stadsvyer med två större sektioner: en psyko
analyssession och ett samtal i ett kök
mellan ett par (filmkritikern Amy Taubin
och konstnären Vito Acconci), som vi
enbart hör men aldrig ser. Filmfilosofen
Annette Michelson har rollen som patient
i psykoanalyssessionen. I sin monolog
återberättar hon sin erotiska historia
(delvis inspirerad av Rainers tonårsdagbok) för en analytiker som spelas av en
man, en kvinna och ett barn. Sessionens
i lika hög grad löjliga och seriösa ton förs

över till parets kökskonversation. Medan
maten tillagas diskuterar de våld i historien och texter om nihilism och anarkism.
Som titeln antyder är detta en film
som reser längs olika vägar, men en sak
som binder samman de olika trådarna
är reflektionerna kring det politiska och
det personliga. Rainer skrev en gång att
”det personliga och det politiska inte är
synonymt. De överlappar och sammanflätas. Man måste ständigt kämpa för att
fastställa ens makt, eller ens brist på makt,
i varje sfär av ens liv”.2 Det är detta som
står på spel i Journeys from Berlin/1971: ett
synliggörande av överlappningarna mellan
det politiska och det personliga, det yttre
och det inre, det dåtida och det samtida.

Regi: Yvonne Rainer, medverkande:
Annette Michelson, Vito Acconci,
Amy Taubin, Ilona Halberstadt,
Yvonne Rainer, 1980, USA, 2 tim 5 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
1.33:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Zeitgeist Films.
Svartvit bild från färgfilm.

1) B. Ruby Rich, ”Yvonne Rainer: An Introduction” i The Films of Yvonne Rainer (1989).
2) Yvonne Rainer, ”Yvonne Rainer: An Introduction” i The Films of Yvonne Rainer (1989).
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The Man Who Envied Women
The Man Who Envied Women

Med en titel som skulle kunna höra till en noir eller melodram från 1940-talet är The Man
Who Envied Women en film som uppenbart anspelar på filmhistorien. Genom berättelsen
om ett fallerande äktenskap för Rainer en uppfriskande och komisk metadiskussion om
den konventionella filmens struktur och Hollywoods objektifiering av kvinnan.
Jack Deller, en professor i foucauldsk
teori, har lämnats av sin fru. Han sitter
i en studio framför en bakgrund där
klipp ur filmhistorien visas upp, från
Salvador Dalís och Luis Buñuels Den
andalusiska hunden (1929) till Nicholas
Rays Nakna nerver (1950), och delar med
sig av detaljer om sitt liv – mestadels
om sitt förhållande till kvinnor: ”Jag
kommer att berätta allt ni vill veta om
mitt sexliv … fråga bara inte hur mycket
pengar jag har på banken.” Här är en man
som ”nästan vet för mycket om kvinnor”.
Åtminstone enligt honom själv.
Medan kvinnor förekommer i filmen
(bland annat den franska experiment
filmaren Jackie Raynal) så återfinns
Dellers fru enbart på filmens ljudspår.
Vi hör henne berätta om sin marxistiska
förståelse av samhällsstrukturer och om
hennes tankar kring att åldras i egenskap av kvinna. Det finns gott om audio
visuella disjunktioner och juxtapositioner i
Rainers film, då hon utforskar förhållandet
mellan det emotionella och intellektuella
livet, mellan bildskapande och sociala

förväntningar. I Artforum fångade konstnären Barbara Kruger filmens bedrifter:
Rainer is not trying for some kind of well-
mannered correctness or a masterly, fatherly
notion of ”transcendent intellectual clarity”;

Regi: Yvonne Rainer, medverkande:
Jackie Raynal, Anne Friedberg, Larry
Loonin, Trisha Brown, William Raymond,
1985, USA, 2 tim 5 min, engelska, utan
text, 16 mm, 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Zeitgeist Films.

rather, she tends toward a type of tumbling
process, an unbalancing of power, language,

Svartvit bild från färgfilm.

and the body. Avoiding goals, she cheats the
conventions of realistic narrative and makes a
mockery of masterly language. The Man Who
Envied Women exudes a profusion of verbiage
that is funny, brave, rude, and benevolent.1

1) Barbara Kruger, ”Yvonne Rainer, The Man Who Envied Women” i Artforum (1986).
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Privilege
Privilege

Privilege inleds med ett stridsrop. Yvonne Rainer smetar på ett tjockt lager av läppstift och
stirrar rakt in i kameran och säger: ”Jag måste åka iväg och fundera över hur det bör göras,
för vi har inte kommit någonstans ännu. Vi pratar om lika rättigheter och vi ber män om lika
rättigheter och vi har inte åstadkommit något.” Det som följer är en enastående konfrontativ
analys över klimakteriets status i samhället och förvrängningarna som har påtvingats kvinnan.
Privilege utforskar hur medicinska,
vetenskapliga och juridiska diskurser
definierar och förtrycker den kvinnliga
kroppen. Rainer använder arkivmaterial och medicinska filmer där manliga
läkare förklarar klimakteriets fysiska och
emotionella symptom, vilket hon ställer
mot intervjuer där kvinnor beskriver deras
egna upplevelser. I centrum av filmen
finns en fiktiv berättelse om en kvinna i
klimakteriet, Jenny (Alice Spivak), som i
såpoperatiska tillbakablickar berättar om
och rekonstruerar en traumatisk händelse
som hon hållit för sig själv under 30 års tid.
Genom dessa olika stilistiska metoder
banar Rainer också ny väg: med en
nyfunnen rakhet binder Rainer samman
sina analyser av genus med frågor om
etnicitet och klass – något som bara
återfinns implicit i hennes tidigare filmer.
”Varför vill du intervjua mig? Varför inte en
svart kvinna? Vita kvinnor har intervjuat
varandra i åratal”, kommenterar Jenny
tidigt i filmen. ”Låt mig oroa mig över det”,
svarar en röst (Novella Nelson) utanför
bild. ”Bara för att jag är afrikan-amerikan
så betyder det inte att jag inte kan tala om
något annat än svarta problem.”

Svenska Filminstitutet

I alla sina filmer har Rainer betonat
vikten av multituder och polyvokalitet.
I Privilege används detta för att avessen
tialisera feminism och kvinnlighet, och
för att ta sig an angränsande rasistiska
och ekonomiska strukturer.

Regi: Yvonne Rainer, medverkande:
Daniel Martin Berkey, Blaire Baron,
Gabrielle Made, Novella Nelson,
Alice Spivak, Yvonne Rainer, 1990, USA,
1 tim 43 min, engelska, utan text, DCP
(digitaliserad), 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Zeitgeist Films.
Svartvit bild från färgfilm.
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MURDER and murder

Yvonne Rainers sjunde (och hitintills sista) långfilm är kanske även hennes
mest tillgängliga i termer av narrativ struktur. Med elegans berättar Rainer
om en kärleksaffär mellan två medelålders kvinnor, Mildred och Doris.
Med öppenhet, humor och en bekymmerslös atmosfär skildrar MURDER and
murder förhållandet mellan Mildred och
Doris. Deras kärlek diskuteras och begrundas av dem själva såväl som deras familj.
Tillsammans med Doris moder observeras
även paret av en tonårsversion av Mildred;
en observation från distans – kanske från
efterlivet? – något som skänker deras
kärlekshistoria en känsla av evighet.
Skuggor vilar dock över filmen. Paret
ställs inför bröstcancerns tunga verklighet
och måste fortsätta insistera på deras kärlek och lesbiska identitet i ett västerländskt
samhälle där ungdom och heterosexualitet
lovordas. Textskyltar utgjorde en viktig del
av Rainers föregående filmer men har här
ersatts av löpande rubriker med statistik
om bröstcancer i bildens nederkant.
Filmen är inspirerad av Rainers eget
liv. Hon är själv gay (något hon berättade
om sent i livet) och diagnosticerades med
bröstcancer. Rainer är också med i filmen:
iklädd en elegant frack träder hon in i bild
för att ge en kommentar om filmen, vilket
tillför en både nykter och slapstickartad
metaaspekt till filmens narrativa struktur.
Rainer har en unik förmåga att både väva

samman och separera fiktiva och själv
biografiska detaljer, något som är tydligt
i denna vackra svanesång. Filmen är en
rik och intim upplevelse, eller som film
kritikern Stephen Holden på The New
York Times skrev: ”När Yvonne Rainers
MURDER and murder är över så kommer
du att ha lärt känna rollfigurerna ungefär
så mycket som det går att känna två pers
onligheter som projiceras på filmduken.”1

Regi: Yvonne Rainer, medverkande:
Joanna Merlin, Kathleen Chalfant,
Catherine Kellner, Isa Thomas, Jennie
Moreau, Kendal Thomas, Daniel Martin
Berkey, Rainn Wilson, Yvonne Rainer,
1996, USA, 1 tim 53 min, engelska,
utan text, DCP (digitaliserad), 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Zeitgeist Films.

1) Stephen Holden, ”Time Bent, Love Tested and Illness Faced Down” i The New York Times (1997).
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Kropp, mode och genus på film

		Inget mode utan en kropp och vice versa –
och för såväl fiktiv som icke-fiktiv film är den
moderiktigt klädda kroppen helt central.
Med fokus på journalfilm, reklamfilm och
husmorsfilmer undersöks så relationen mellan
kropp, mode och genus med utgångspunkt i
hur både film och mode fungerar som ett slags
instruktiv och korrigerande genusteknologi.

Sektion

Serie

Post Tenebras Lux (2012).

Batalla en el cielo (2005).
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Kropp

Carlos
Reygadas
En kroppsskildrare utan gränser

Sedan sin Cannesprisade långfilmsdebut har gräns
tänjaren Carlos Reygadas blivit en festivalfavorit
som mottagit både förargade burop och extatiska
applåder. Hans vackra och utmanande verk
rymmer kroppar av olika slag. Tjocka, smala, unga,
gamla, bleka, bruna och rödlysande – i Reygadas
kontroversiella korpus finns en plats för alla.

Svenska Filminstitutet
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Carlos Reygadas

»Frågorna och funderingarna, av såväl mindre
som större skala, uttrycks via Reygadas kroppar.
I hans filmer är kroppen en skärningspunkt
för kontraster – vad somliga kanske skulle
uppfatta som dikotomier.«
Carlos Reygadas är så kroppsfixerad att
man hade kunnat tro att han varit läkare
i ett tidigare liv, men från början var det
tänkt att han skulle bli advokat. Efter
juridikstudier i Mexico City bar det av
till England. Där inträffade krisen. ”Jag
kände ett slags självpåtaget slaveri och
drabbades av ett plågsamt begär att lägga
av”, har Reygadas berättat i en intervju på
filmsajten Filmatique (27 maj 2020).
Passionen för film fick honom att byta
bana och tänka om. Han åkte till Bryssel
och gjorde svartvita 8 mm-filmer med
elever från filmskolan INSAS. Utan större
erfarenhet tog han sedan klivet till långfilmsformat med Japón (2002), ett krisdrama med inslag av nakenchocker och
djurplågeri. Debuten prisades i Cannes
och filmvärldens dörrar öppnades för en
ny provokatör.
Bland filmidolerna som Reygadas
nämnt (och även jämförts med) finns
Carl Th. Dreyer, Robert Bresson, Andrej
Tarkovskij och Michelangelo Antonioni. Gamla fixstjärnor inom europeisk
arthouse. Med långa tagningar och en
både form- och ämnesmässig dragning
till det transcendentala har Reygadas
– i likhet med samtida kolleger som
Tsai Ming-liang, Bruno Dumont och

Apichatpong Weerasethakul – räknats till
vad vissa benämnt slow cinema.
Själv ser Reygadas inte långsamhet som
en mekanism, än mindre en stil. ”För att
kunna se det perifera behöver vi tid”, har
han sagt i ovan nämnda intervju. ”Och
viktigast av allt: vi behöver tid för att
saker ska kunna röra sig bortom deras
symboliska mening.”
Bör man då undvika att betrakta relationen i Batalla en el cielo (2005) – mellan
en överviktig chaufför och en vacker
rikemansdotter – som en kommentar till
det mexikanska klassamhället? Det står
en givetvis fritt, men att läsa in för mycket
kan också förta sprängkraften i den verkliga kroppskontakten. Avsugningarna som
inleder och avslutar filmen är nämligen
icke-simulerade.
Det finns något gränslöst i hur Rey
gadas förhåller sig till film och verklighet.
Å ena sidan kan man i hans verk känna en
nästan Rossellinilik längtan efter inspelningsplatser med verklighetens skrovlighet, där han gärna berättar historier
med tydliga självbiografiska inslag (i hans
senaste långfilm, Nuestro tiempo från
2018, spelar han och hans familj huvudrollerna). Å andra sidan finns en ständig
fascination för livsmysterier som inte
låter sig skådas med blotta ögat.

Frågorna och funderingarna, av såväl
mindre som större skala, uttrycks via
Reygadas kroppar. I hans filmer är kroppen en skärningspunkt för kontraster –
vad somliga kanske skulle uppfatta som
dikotomier. Här möts rika och fattiga,
vita och bruna, vackra och fula, djur och
människor, godhet och ondska. För att
inte säga verklighet och overklighet.
Många lär nog anse det oförlåtligt att
inkludera riktigt djurplågeri på det sätt
som Reygadas gör i Japón, medan andra
kanske finner det anstötligt att fläcka
ner vita duken med icke-simulerat sex.
Verkligheten integreras så självklart i
fiktionen att även det mest overkliga
smälter ihop med det realistiska – därför
känns det inte ens så värst overkligt när
en datoranimerad djävulsfigur gör entré i
Post Tenebras Lux (2012). Gränserna tänjs
tills de upphör att gälla.

Läs mer: Tiago de Luca, ”Carnal
Spirituality: The Films of Carlos
Reygadas”, Senses of Cinema
(nr 55, juli 2010).

Kuraterat av Sebastian Lindvall.

Det tysta ljuset (2007).
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Nuestro tiempo (2018).

Det tysta ljuset (2007).

Post Tenebras Lux (2012).
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Carlos Reygadas

Japón
Japón

En medelålders man liftar ut på landet för att ta livet av sig, men efter några nätter som
inackorderad hos en äldre religiös kvinna börjar han tveka. Normbrytande nakenhet
varvas med vacker natur i Carlos Reygadas Cannesprisade debutfilm.
Drabbad av depression lämnar en konst
när det hektiska stadslivet för den vilda
naturen. Hit har han kommit för att dö,
men en livsgnista tänds i mötet med den
äldre, religiösa kvinnan Ascen. Deras
oväntade relation har fångat filmvetaren
Kerry Hegartys intresse:
The scene of their sexual encounter is one of
the film’s most jarring, in part because Ascen
appears in full frontal nudity. Though many
critics have deemed this scene gratuitous, or
exploitative even, I would argue that through
it, Reygadas seeks to challenge our expectation
of what the role of an elderly indigenous
woman might be in a Mexican art film, by
positioning her as an erotic object whose
passive complicity in the sex act invites a
more complex contemplation of her character,
rather than relegating her to the clichéd
representation of national folklore.1

Reygadas långfilmsdebut kostade 37 000
dollar. Själv har han sagt att pengarna
kom från ”en konstsamlare”, men projektet stöttades även av Hubert Bals-fonden
som hanteras av Rotterdams filmfestival.
Japón spelades in under tio veckor, på

16 mm-film i det ovanliga bildformatet
2.88:1, i den lilla byn Ayacatzintla i syd
östra Mexiko.
Den deprimerade konstnären får veta
att männen i byn tenderar att gilla Jungfru
Maria medan kvinnorna föredrar Jesus, en
sexualisering som vidare förstärks av en
anekdot om en syskonson som fängslats
efter att ha onanerat framför en bild på
jungfrun. ”I den kontexten ses de könsrelaterade och personifierade katolska
symbolerna som sexuellt upphetsande”,
konstaterar skribenten Tiago de Luca för
filmsajten Senses of Cinema (2010).
Köttsliga lustar tycks vara det enda som
hindrar mannen från att fullfölja självmordsplanerna. Den existentiella krisen
skildras med sparsmakad dialog och promenader i överväldigande vacker natur.
Filmen nominerades i Cannes till
Caméra d'Or, priset för bästa debutfilm,
men fick nöja sig med ett hedersomnämnande. I övrigt var mottagandet positivt,
bortsett från invändningarna mot inslagen av autentiskt djurplågeri – scener
som blev föremål för censur när filmen
distribuerades i Storbritannien.

Regi: Carlos Reygadas, medverkande:
Alejandro Ferretis, Magdalena
Flores, Yolanda Villa, 2002, Mexiko,
2 tim 10 min, spanska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 2.88:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Coproduction Office.

1) Kerry Hegarty, ”Cosmopolitan Aesthetics in the Films of Carlos Reygadas” i Flow (2 december 2013).
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Carlos Reygadas

Batalla en el cielo
Batalla en el cielo

En förbjuden romans, en urspårad barnkidnappning, ett brutalt knivdåd och ickesimulerat oralsex. Kroppschockerna i Carlos Reygadas kontroversiella skildring av
klassklyftornas Mexiko väckte ramaskri i Cannes, men möttes också av uppskattning
– bland annat i form av en plats på Sight & Sounds lista över 00-talets bästa filmer.
Batalla en el cielo är en film vars inslag
av sex och våldsamma tragedier orsakade
rabalder vid världspremiären i Cannes.
Med humor har kritikern Frédéric Bonnaud försökt sätta fingret på vad som
gjorde folk så provocerade:
To begin a film with a fellatio scene is nothing.
That’s been a permissible audacity for a long
time. But if the guy is obese and half-caste,
and the girl beautiful and white, well, that’s a
scandal: not that cock in that mouth! Anything
but naive, Carlos Reygadas obviously knew

att Marcos och hans fru kidnappat ett
spädbarn som dött av misstag.
I filmens provokativa skildring av
den djupt inpräntade kriminalitetens
och klassklyftornas Mexiko ställs smuts
mot skönhet, groteskheter mot normativa skönhetsideal. Det förbjudna mötet
mellan över- och arbetarklass bearbetas
även kroppsligt, utan förskönande eller
förmildrande drag. Filmen inleds och
avslutas med autentiska avsugningar.
Själv betraktar Reygadas inte filmens
tydliga kontraster som en dikotomi:

Regi: Carlos Reygadas, medverkande:
Marcos Hernández, Anapola
Mushkadiz, Bertha Ruiz, 2005,
Mexiko, Frankrike, Belgien, Tyskland,
1 tim 38 min, spanska, engelsk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Coproduction Office.

exactly what he was doing, and the violent
reaction of a portion of the critics at Cannes

I remember being accused with Battle in Heaven

gave the measure of the provocation. In Battle

of wanting to create shock value by filming sex

in Heaven, it’s this double linkage of ugliness/

among ”monstrous characters”. Well, these

beauty and poverty/wealth that provokes

monsters are part of my life and I think of them

the critical avalanche.1

as people, simply. I truly do not see the ”ugliness/
beauty” dichotomy in that film. Only the western/

I centrum står Marcos, en överviktig
chaufför vars udda relation med uppdragsgivarens dotter – som prostituerar
sig för nöjes skull – sträcker sig ända
till barndomen. Snart får man även veta

non-western, but that goes no further into the
field of aesthetics. On the contrary, poverty/
wealth – which is an objective category that we
tend to associate naturally with the previous
one but which is definitely separate – is mostly
always present in my films.2

1) Frédéric Bonnaud, ”Review: Battle in Heaven”, Film Comment (januari–februari 2006).
2) Ursula Grisham, ”Carlos Reygadas” i Filmatique (27 maj 2020).
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Carlos Reygadas

Det tysta ljuset
Stellet Licht

Tro och begär i smått övernaturlig köttslig krock i Carlos Reygadas bländande vackra,
Cannesprisade drama om mexikanska mennoniter. En gift sjubarnsfar faller för
frestelserna och inleder en affär med en kvinna från samfundet, vilket utlöser en
händelsekedja med blinkningar till Carl Th. Dreyers Ordet.
Med uppenbara lån från Carl Th. Dreyers Ordet (1955) riktar Carlos Reygadas
blicken mot mexikanska mennoniter.
”I den här filmen kullkastar han t ydligt
vad publik kanske förväntar sig att en
’mexikansk’ filmupplevelse ska vara”,
skriver Kerry Hegarty för kultursajten
Flow (2/12 2013). Inte minst sker detta
genom den uppenbara dialog som Reygadas för med filmskaparna som han
uppgett som influenser: Dreyer, Andrej
Tarkovskij, Michelangelo Antonioni.
Här är tagningarna långa och åkningarna långsamma. Med fokus på jordbruk
ande, lågtysktalande mennoniter i Mexiko
finns det en religiös prägel som eldar på
huvudpersonen Johans inre konflikt när
han sviker frun Esther – modern till hans
sju barn – för en affär med en annan
kvinna från församlingen.
Genom en öppning och avslutning som
markerar dygnets gång går filmen i ett
slags cirkelnarrativ, inte olikt Reygadas
Batalla en el cielo (2005). Otroheten som
skildras blir en käpp i familjelivets hjul.
Till skillnad från Reygadas annars rättframma sätt att skildra kroppar är vinkeln
mer subjektivt präglad än uppvisande,
som när sex med älskarinnan filmas ur
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Johans synvinkel (med juckande kamerarörelser som simulerar samlagets).
Även om Det tysta ljuset saknar Reygadas sedvanliga chockfaktor är det den
av regissörens filmer som mest ”explicit
mobiliserar en dikotomi mellan kött och
ande”, menar Tiago de Luca i en artikel
för Senses of Cinema (2010). Han ser i
berättelsen en konflikt mellan religiösa
plikter och de köttsliga frestelser som
Johans far vid ett tillfälle låter antyda är
djävulens verk.
Det tysta ljuset har fått det mest positiva
kritikerbemötandet av Reygadas alla verk
och filmen mottog ett flertal priser, bland
annat på filmfestivalen i Cannes där den
delade jurypriset med Persepolis (2007).

Regi: Carlos Reygadas, medverkande:
Cornelio Wall, Miriam Toews, Maria
Pankratz, 2007, Mexiko, Frankrike,
Nederländerna, Tyskland, 2 tim 25 min,
tyska, spanska, franska, engelska,
engelsk text, 35 mm, bildformat:
2.35:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Le Bureau.
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Carlos Reygadas

Post Tenebras Lux
Post Tenebras Lux

Lekande barn, skrämda kor och en lysande djävul ryms bland rollgalleriet i
denna köttsliga och drömska skildring av livet i en vacker bergsby i Mexiko.
Impressionistiskt filmad med förvrängda ytterkanter ger Carlos Reygadas
film en annorlunda blick på en värld som är både bekant och obekant.
Det första som slår en är fotot. De exter
iöra bilderna i Post Tenebras Lux – ”ljus
efter mörker”, ett bibelcitat ur Jobs bok
– har försetts med suddiga ytterkanter.
Omgivningen blir för den sakens skull inte
redundant. Tvärtom: natursköna Morelos,
Mexiko, där Carlos Reygadas höll på att
bygga sitt hus när han utvecklade idén till
filmen, är den fantasifostrande plats som
binder ihop kalejdoskopets löst sammanhängande historier.
En man och en kvinna och deras två
småttingar (spelade av regissörens riktiga
barn, Eleazar och Ruth Reygadas) har
lämnat stadslivet för en lugnare tillvaro på
landsbygden. Barnen leker, de vuxna verkar fyllda av både skräck och åtrå, djuren
är skrämda och plötsligt från ingenstans
gör självaste djävulen färgstark entré.
Vädret är ibland himlastormande
och de omgivande bergen väldiga. Även
med människorna i bildligt centrum
skapas en känsla av människans litenhet, blott ett inslag i en dröm där alla är
birollsfigurer i en överväldigande värld i
vilken man som bäst kan navigera, försöka hinna med och behålla skärpan. Som
om livet vore ett rus som till sist får en att
bara vilja slita av sig huvudet.

Svenska Filminstitutet

”Reygadas film är sinnlig, skrämmande
och poetiskt välkalibrerad”, menar Jonas
Holmberg i Expressen (25/5 2012) om
än med vissa invändningar mot de mer
absurda inslagen. ”För få vågar förflytta
gränserna för hur film faktiskt kan användas som en sublim konstform”, skriver
Fredrik Söderlund på tidskriften FLM:s
webbplats (15/11 2012). ”Under ett kort
ögonblick känns det som om jag drabbats av den sortens dykarsjuka som lätt
uppstår inuti Charlie Kaufmans manuslabyrinter eller David Lynch[s] drömsuggestioner”, skriver Wanda Bendjelloul
i Dagens Nyheter (20/9 2013) apropå
Reygadas realismbrytande djävul.
Från hin håle och det avslitna huvudet
till en mer jordnära rugbymatch och en
svettig bastuorgie blir filmen, belönad med
regipriset i Cannes, såväl en påminnelse
som en längtan bort från den mänskliga
kroppens begränsningar. En konflikt som
i Reygadas desorienterande bildvärld kan
rymmas i en och samma ruta.

Regi: Carlos Reygadas, medverkande:
Nathalia Acevedo, Adolfo Jiménez
Castro, Rut Reygadas, 2012, Mexiko,
Frankrike, Nederländerna, Tyskland,
1 tim 55 min, spanska, engelska,
franska, svensk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Njutafilms.
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Carlos Reygadas

Nuestro tiempo
Nuestro tiempo

Carlos Reygadas och hans familj spelar huvudrollerna och deras faktiska familjeranch
används som skådeplats i Nuestro tiempo, ett vackert, associationsrikt och – i dubbel
bemärkelse – naket äktenskapsdrama. När Esther inleder en affär med sin makes
amerikanska vän sluter sig väggarna omkring deras tidigare öppna förhållande.
Det gifta paret Juan och Esther spelas
av de äkta makarna Carlos Reygadas och
Natalia López (hon är till vardags film
klippare med Reygadas första två lång
filmer på cv:t). De lever ett till synes idyll
iskt familjeliv med två barn på en ranch.
Djur, personal och mark så långt ögat når.
Men när Esther inleder ett förhållande
med Juans amerikanska vän börjar fasaden spricka. De visar sig leva i ett öppet
förhållande, men lever de verkligen efter
samma regler? Och behöver de gamla
reglerna vara huggna i sten?
Barnen i filmen är parets riktiga barn
och skådeplatsen deras riktiga hem. Gör
det Nuestro tiempo, som vissa kritiker
gärna hävdat, till Reygadas mest själv
biografiska film?
Inte om man ska tro regissören själv.
”Jag arbetade med min fru, mina barn och
med mig själv av praktiska skäl. Det gör
inte filmen självbiografisk”, menar Rey
gadas i en intervju där han lyfter fram Det
tysta ljuset som sin mest personliga (Notebook, 8/10 2018). ”Det självbiografiska
har inget att göra med fysisk närvaro eller
att skildra ett näraliggande universum.”
Djur förekommer flitigt i Reygadas
filmer, men inte så mycket som här.
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Exempelvis ses en åsna dödas av en tjur
och en tjur provoceras av en tjurfäktare.
Det rids på hästar, men även människor
släpper kontrollen och ger sig hän åt sina
mest djuriska instinkter.
Från ett initialt fokus på barnen, med
en blick för vänskap och kärleksbekymmer, riktar sig Reygadas in alltmer på
föräldrarna. Extrem närhet varvas med
distanskommunikation – videochattar,
telefonsamtal, sms, analoga och digitala
brevväxlingar – och gör Nuestro tiempo
till en lika kroppsligt driven som verbalt
resonerande relationsstudie.
Intrigerna är dock inte det som imponerar mest när Johannes Hagman skriver
om filmen för tidskriften FLM (31/1 2019),
där han finner störst skönhet i de mer
abstraherande stunderna. ”I likhet med
Claire Denis är Reygadas en i högsta grad
taktil filmskapare, en mästare på att fånga
fukten i dimman, mörkret om natten och
horisontens svindlande oändlighet.”

Regi: Carlos Reygadas, medverkande:
Natalia López, Carlos Reygadas,
Phil Burgers, 2018, Mexiko, USA,
Danmark, Frankrike, Sverige, Norge,
Tyskland, Schweiz, 2 tim 57 min,
spanska, engelska, engelsk text, DCP,
bildformat: 2.39:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från The Match Factory.
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Sektion

Serie

Japón (2002).

Batalla en el cielo (2005).
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Sektion

Serie

Pink Narcissus (1971).

Matrix (1999).
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Antiteser
Queerfilmsprogram i samarbete med Trans and non-binary film network

Antiteser är ett filmprogram i fyra delar. Respektive
film kommer utifrån olika teman att skapa bryggor
mellan det filmhistoriska och samtiden, i syfte att
belysa queerfilmshistoriens aktuella relevans.

Svenska Filminstitutet
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Matrix (1999).

Je tu il elle (1974).

Kropp

Antiteser

Genomgående för de filmer som ingår i detta
program är att de alla lyfter vikten av queera
strategier och uttryckssätt. Detta tar sig uttryck
både narrativt och metakonceptuellt. Filmerna
har också haft queera framgångssagor över tid
och kommit att omvärderas av både åskådare
och uttolkare. De är alla bärande för den queera
filmhistorien – från art house till genre-bending.
Programmet utgör en konstnärlig, upplysande
liksom nöjesrik plattform för den queera rörliga
bilden. ”Antiteser”, som ett av de första offentliga
programmen för Trans and non-binary film
network*, ämnar att introducera verksamheten
för att visa på dess nödvändighet. Klimatet
inom filmindustrin är hårt och det finns en
avsaknad av plattformar med fokus på queeroch transidentieter som tillsammans arbetar
för bättre förutsättningar. Förhoppningen är
att med avseende på det filmhistoriska och det
queera visa g(l)ömd film och genom det samla
grupper med skilda erfarenheter.
Kuraterat av Xenia Klein och L. Park Apelgren.

TNFN (Trans and non-binary film network) är ett internationellt nätverk för
trans* och icke-binära som är verksamma inom film, tv och rörlig media,
såväl bakom som framför eventuell kamera. TNFN strävar efter att stärka
arbetsvillkoren och -situationen för trans* och icke-binära inom dessa fält.
TNFN jobbar för strukturell förändring genom bland annat seminarier,
mentorsprogram, vidareutbildning samt direkt och indirekt påverkansarbete.
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Antiteser

Je tu il elle
Je tu il elle

Chantal Akerman spelar själv huvudrollen i sin första färdigställda långfilm,
Je tu il elle, som är en stilsäker studie som trots eller på grund av en till synes
enkel konceptuell struktur, öppnar upp en mångfald av tolkningsmöjligheter.
Chantal Akerman spelar själv filmens
huvudroll, titelns ”je” (jag), som blivit lämnad av ett ”tu” (du) som aldrig syns i bild,
och som i filmens början har isolerat sig i
ett rum som hon möblerar om och i vilket
hon tillbringar tiden med att äta strösocker. Så småningom bryter hon isoleringen och beger sig ut på en resa där hon
träffar en lastbilschaufför, titelns ”il” (han),
och en före detta flickvän, ”elle” (hon).
Liksom i Akermans föregående film Saute
ma ville (1968) och den efterföljande
Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce,
1080 Bruxelles (1975) är Je tu il elle till stor
del berättad i tablåer och långa tagningar.
Akermans konceptuella narrativ har gett
upphov till en mängd tolkningar genom
åren. Filmforskaren Maureen Turim har
sammanfattat några av dessa:

narrative progression from segment to
segment as a movement from isolation of
the self through a hesitant heterosexuality
to a triumphant lesbian sexuality. Such an
allegorical reading would reduce the film to a
linearity that it seems to disallow, according
to Mayne, as ”the structure … is not linear”.1

Regi: Chantal Akerman, medverkande:
Chantal Akerman, Niels Arestrup,
Claire Wauthion, 1974, Belgien,
Frankrike, 1 tim 30 min, franska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Fondation
Chantal Akerman.

Det är också filmens icke-lineäritet och
Akermans insisterande på en ambivalens
i pronomenens positioner som gör den
så rik och komplex. Hennes förmåga att
undersöka rumslighet och tid, och därigenom ett varande som är både konstant
och flyktigt, gör filmen levande – och
ständigt mottaglig för nya tolkningar.

Text: Xenia Klein, L. Park Apelgren,
Stefan Ramstedt

Judith Mayne, in her excellent and challenging
essay, ”Mistresses of Discrepancy”, sees each
section as ”turning centrally on the separation
between the woman as narrating subject and
as an object”, viewing the film as significant ”in
terms of female and lesbian authorship in the
cinema”. She is reluctant to characterize the

1) Maureen Turim, ”Personal pronouncements in I … You … He … She and Portrait of a Young Girl at the
End of the 1960s in Brussels” i Identity and Memory: The Films of Chantal Akerman (1999).
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Matrix
The Matrix

Bibeln och Baudrillard blandas med cyberpunk, Hongkong-action och anime i inflytelserik
popkulturcocktail där Keanu Reeves Messiasförklarade hacker får välja mellan det röda
och blå pillret. Med hjälp av mänskliga motståndskämpar, kodning och inre styrka måste
han överskrida sina kroppsliga begränsningar för att besegra förslavande robotar.
Med avstamp i cyberpunkens subversiva
hackerkultur och en storföretagskritisk
konspirationsspänning berättas det om
hur kontorsråttan Thomas Anderson,
mer känd under sitt hackeralias Neo,
vaknar upp ur sin virtuella slummer. I den
verkliga verkligheten kärar han ner sig i
den slagkraftiga hjältinnan Trinity, medan
Morpheus – ledaren för den mänskliga
motståndsrörelsen mot förslavande robotar – drivs av övertygelsen om att Neo är
”den utvalde”.
Matrix är ett popkulturellt kaninhål där
genrer, influenser och referenser – från
Bibeln till Baudrillard, Alice i Underlandet
(1865) till Ghost in the Shell (1995) –
blandas med hisnande teknisk skicklighet.
Med frigörande programmering lär sig
Neo överskrida lagarna inom den simulerade verkligheten och snart även utföra
mirakel med ren viljestyrka. Däribland
att väja för kulor i så kallad ”bullet-time”,
en ultraslowmotion-effekt som i folkmun
blev känd som ”Matrix-effekten”.
Trots att robotarna vänder ettor och
nollor till deras fördel mynnar filmen
inte ut i något teknikfientligt budskap.
I essän ”Slaget om verkligheten” (Dagens
Nyheter, 6 oktober 2000) beskriver

Svenska Filminstitutet

litteraturvetaren Svante Lovén filmen
som en ”hackarromantisk uppmaning till
individen att gå djupare in i informationstekniken, erövra den för sina egna syften
och med dess hjälp nå självförverkligande
och autonomi”.
Till självförverkligandet hör de många
queera läsningar som gjorts av Matrix.
Dessa fick än mer vatten på sin kvarn
när filmens regi- och manusduo, syskon
paret Lana och Lilly Wachowski, kom ut
som trans. I Youtube-videon ”Why The
Matrix Is a Trans Story According to Lilly
Wachowski” (4 augusti, 2020) menar
Lilly Wachowski att transtematiken var
avsiktlig, men att ”företagsvärlden inte var
redo för den”.
”Matrix-grejen handlade helt om
begäret efter förvandling, men från ett
garderobsperspektiv”, berättar hon. När
de skrev filmen existerade de i ett rum där
orden inte fanns, där de särskilt drogs till
fantastik av olika slag. ”Det handlade om
att skapa världar.”

Regi: Lana Wachowski, Lilly Wachowski,
medverkande: Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo
Weaving, 1999, USA, Australien,
2 tim 16 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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Chocolate Babies
Chocolate Babies

Rå, rapp och färgstark politisk satir där en brokig grupp hiv-positiva i New York gör
uppror mot en passiv regering och konservativa politiker. Stephen Winters debutfilm
skildrar ett starkt kollektiv som vägrar dra likhetstecken mellan sjukdom och svaghet.
Nästan 38 miljoner människor världen
över lever med hiv, enligt Världshälso
organisationen. Inom queera kretsar har
man kollektivt börjat formulera minnen
från 1980-talets hiv- och aidsepidemi för
att söka nya lärdomar och erfarenheter i
ljuset av samtiden.
I den populära serien Pose (2018–2021)
skildras exempelvis en grupp trans- och
queerpersoner från New Yorks ballroom
scen som hittar vägar till både motstånd
och närhet när viruset blir en alltmer
påtaglig del av vardagen.
Stephen Winters sparsmakade Chocolate Babies är ett vittnesmål från sin tid,
en film vars form angränsar till politisk
satir. Den är hyllande, stärkande och
drabbande, men också ironiserande och
gjord med glimten i ögat.
I centrum står ett gäng hiv-positiva i
New York som sluter upp för att gemensamt ta kampen mot regeringens aviga
inställning till viruset och sjukdomen. Med
bitvis komiska resultat siktar de in sig på
konservativa och homofoba politiker.
Filmens mottagande var blandat och
distributionen smal, men den gjorde

åtminstone ett starkt intryck – däribland
på Varietys Emanuel Levy.
As most AIDS stories have been serious
dramas by and about white gay males, it’s
refreshing to see a political satire that not only
revolves around men of color, but also refuses
to label them as victims. Indeed, in its good

Chocolate Babies. Regi: Stephen
Winter, medverkande: Sean Barr,
Suzanne Gregg Ferguson, Dudley
Findlay Jr., 1996, USA, 1 tim 23 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutet.

moments, Chocolate Babies, displays a zesty,
often exuberant style that suits the chaotic
story and its flashy drag queens.1

Som förfilm visas Barbara Hammers
Sanctus, en film som med röntgenbilder
synliggör den mänskliga kroppens sköra
mysterier.

Sanctus. Regi: Barbara Hammer,
1990, USA, 19 min, engelska, utan text,
16 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Light Cone.

Text: Sebastian Lindvall

1) Emanuel Levy i Variety (29 juli 1996).
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Pink Narcissus
Pink Narcissus

Kalejdoskopisk homofantasi där en ung manlig sexarbetare drömmer sig bort i en
erotisk värld befolkad av förföriska matadorer, lättklädda MC-knuttar och magdansande
rövare. Inspelad under sex år i multitalangen James Bidgoods Hell’s Kitchen-lya.
Betraktad som drömlikt bländverk av
sensuella färger och förbjudna begär
är det lätt att se Pink Narcissus som en
explicit vidareutveckling av titelsläktingen
Svart narcissus (1947), Michael Powells
och Emeric Pressburgers psykologiska
Technicolor-klassiker där nunnor attra
heras av en stilig britt.
Andra självklara referenser från samma
tid är Kenneth Angers Fireworks (1947)
och Jean Genets Un chant d’amour (1950),
vilka båda nämns när filmskribenten Sam
Moore skriver om James Bidgoods ”experimentella kalejdoskop” som en filmisk
utforskning av mäns kroppar utanför den
verkliga världens begränsningar.
Befriad från dialog skildras en ung,
fåfäng manlig sexarbetares begär och
fantasier. Från den trånga New York-
lägenheten förflyttas vi till rafflande
tjurfäktning, erotisk magdans och
läderkläddas slumkvarter.
Pink Narcissus är inspelad på Super-8
och tog över sex år att spela in. Det var
inte förrän 1999 som det blev känt att filmens upphovsperson var James Bidgood,
utbildad vid Parsons School of Design,
som varit verksam som druga och tillverkat sina kostymer själv. Därför föll det sig
också sig naturligt att han skulle vara sin

Svenska Filminstitutet

egen scenograf, kostymör och fotograf när
han för regidebuten lät fantasin flöda med
sin lilla lya i Hell’s Kitchen som studio.
Efter tjafs med producenterna om
sista ord över klippningen tog han bort
sitt namn från filmen, varför den i stället
tillskrivs ”Anonymous” – ett mysterium
som fick många att tro att Andy Warhol
eller Kenneth Anger stod bakom kameran. Guardians Oliver Basciano spårar
James Bidgoods extravaganta inflytande
till såväl konstvärldens Pierre et Gilles
och David LaChapelle som popartisterna
Charli XCX och Lil Nas X.
Som förfilm visas Todd Haynes Dottie
Gets Spanked, som likt Pink Narcissus
queerar klassiska 1940- och 50-talsfilmers
bildspråk.

Pink Narcissus. Regi: James Bidgood,
medverkande: Bobby Kendall, Don
Brooks, Charles Ludlam, 1971, USA,
1 tim 4 min, engelska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från British Film
Institute.
Dottie Gets Spanked. Regi: Todd
Haynes, medverkande: J. Evan Bonifant,
Barbara Garrick, Julie Halston, 1993, 30
min, engelska, utan text, DCP (digita
liserad), bildformat: 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Killer Films.

Text: Sebastian Lindvall
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Badou Boy (1970).

Alien – Director’s Cut (1979/2003).
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Kroppen har varit ett nästan ständigt förekommande
motiv i filmen, och en önskan att kunna fånga och återge
dess rörelser kan sägas vara en av orsakerna till att filmen
först uppfanns. Kroppen har gestaltats och behandlats på
en rad olika sätt, vilka inte låter sig återspeglas i enskilda
filmskapares filmografier, varför vi här lyfter fram ett
urval enskilda verk som tillsammans uppenbarar de
många och olikartade roller och funktioner som
kroppen har haft inom filmkonsten, från filmens
första årtionde fram till vår nutid.

Svenska Filminstitutet
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I cannibali
I cannibali

Antigone anno 1970. Den notoriska italienska filmskaparen Liliana Cavani håller
inte igen i I cannibali, en allegorisk kritik över repressiva staters brott, inspirerad av
Sofokles antika myt, där ett uppror äger rum i ett myller av döda kroppar.
”En stad som inte håller sina döda
bortom åsyn, som lämnar sina döda där
de dog, på motorvägar och småvägar, i
parker och på parkeringsplatser, är inte
en stad utan ett helvete”, skrev den norska
författaren Karl Ove Knausgård i sin
roman Min kamp 1 (2009). Fyrtio år dessförinnan skildrade den italienska filmskaparen Liliana Cavani just ett sådant
helvete. I sin kontroversiella film I cannibali ligger lik utspridda runt omkring i
staden – på gator, i tunnelbanans trappor,
i parker. Det är häpnadsväckande bilder
just för att de tycks vara helt oförenliga
med den samtida västvärldens hanteringar av döda kroppar, som snabbt och
konsekvent förs utom synhåll. Cavani
intensifierar ytterligare denna skildring
genom att låta vardagen pågå runt de
döda. De som ännu är vid liv ignorerar
helt enkelt liken, och om de är i vägen för
dem så puttar de liken åt sidan.
I detta dödens land, styrt av en repressiv stat, berättar Cavani en historia om
uppror, med inspiration från Antigone
(442 f.Kr.) och påeldad av den samtida
protestkulturen. Svenska Britt Ekland
spelar Antigone, en ung kvinna som
underminerar den rådande ordningen då
hon tillsammans med en kristusliknande
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utlänning, Tiresias (spelad av Pierre Clémenti), försöker finna en viloplats för de
döda. Det som följer är en semipsykedelisk
katt och råtta-lek där de jagas av poliser.
Liliana Cavani påbörjade sin karriär
under det tidiga 1960-talet med dokumentärer för italiensk tv. I cannibali var Cavanis andra långfilm, och den fick ett dåligt
mottagande vid premiären. Inte förrän
hennes Nattportieren (1974) började hon
betraktas som en sann auteur, och den
kroppspolitik som I cannibali utforskade
framstod än mer explicit.

Regi: Liliana Cavani, medverkande:
Britt Ekland, Pierre Clémenti, Tomas
Milian, Delia Boccardo, 1970, Italien,
1 tim 28 min, italienska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 2.35:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från UnZéro Films.

Text: Oscar Pedersen
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En vårdag i helvetet
En forårsdag i helvede

Uthålligheten är mytomspunnen i cykelloppet Paris-Roubaix. I denna
poetiska dokumentär följer Jørgen Leth varje rörelse hos cyklisterna
medan de tar sig genom de dammiga vägarna i norra Frankrike.
Det är svårt att tala om cykelsport och
film utan att nämna Jørgen Leth. Cykling
har varit en både privat och yrkesmässig
passion för den danska poeten och film
skaparen. Leth har inte bara skrivit om
cykling och kommenterat Tour de France-
loppen, utan den tuhjulade idrotten har
också varit en viktig del i Leths filmkonst.
En vårdag i helvetet är en mytisk och
personlig skildring av endagsloppet på de
gatstensbelagda vägarna mellan Paris och
Roubaix. Med hjälp av över 20 kameror, och med nydanande flygbilder av
cyklisterna, återger Leth loppets samtliga
etapper och moment.
Genom både bilder och berättarröst
sätter Leth fokus på detaljer. Han betraktar cykelns styre, sadeln, kedjan. Han
kommenterar vindens riktning, en om
körning, en krasch. Leth är koncis på ett
reportagelikt sätt, och fokuserar enbart
på loppets centrala skeenden. Samtidigt
är det denna upptagenhet vid det konkreta som öppnar upp för det poetiska
och mytiska. Ett exempel:

även att skapa en splittring i pelotonen.
Den efterföljande gruppen närmar sig
De Vlaeminck. Men attackens effekt var
dramatisk. Efter ett par kilometer har
pelotonen slagits i spillror. Den obarmhärtiga
elimineringsprocessen har inletts.

För Leth är cykelsport något komplext.
Den uppenbarar fundamentala sanningar
om människans existens, och kretsar
kring lidande, dramatik, skönhet och den
mänskliga själen. Det är detta som gör
Jørgen Leths idrottsfilm unik: han håller
ögonen på vägen och dröjer kvar vid evighetens rand.

Regi: Jørgen Leth, medverkande:
Roger De Vlaeminck, Marc Demeyer,
Freddy Maertens, Eddy Merckx, Ole
Ritter, 1977, Danmark, 1 tim 51 min,
danska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Det Danske Filminstitut.

Text: Oscar Pedersen

Det är här helvetet börjar. De Vlaemincj har
stuckit i väg och pressar på. Det uppstår
panik i pelotonen, tecken på disintegrering.
Han planerar inte bara att ta ledningen utan

Svenska Filminstitutet
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Herrar föredrar blondiner
Gentlemen Prefer Blondes

En av Howard Hawks mest hyllade (och kritiserade) filmer är en Technicolor-musikal om
glittriga damer och lättlurade gentlemän. Filmen är ett rakt berättat spektakel om slaget mellan
könen med skönhetsikonerna Jane Russell och Marilyn Monroe i filmens huvudroller.
Diamanter är en flickas bästa vän – en
livsvisdom för artisten Lorelei (Marilyn
Monroe), som betraktar ekonomisk
säkerhet som en del av kärleken. ”Om en
flicka tillbringar all sin tid med att oroa
sig över pengar hon inte har, hur ska
hon då kunna vara kär?” frågar hon sig.
Hennes kollega Dorothy (Jane Russell)
är å andra sidan mer intresserad av ett
attraktivt yttre. Tillsammans ger de sig ut
på en kryssning över Atlanten. Ombord
väntar en miljonär, en detektiv med näsa
för skandaler och det olympiska herrlaget.
Howard Hawks var en av de Holly
wood-regissörer som återupptäcktes och
hyllades som auteur inom den europeiska cinefilin. I Cahiers du cinéma skrev
filmkritikern och filmskaparen Jacques
Rivette att ”det inte är en idé som är
fascinerande i en film av Hawks, utan
dess effektivitet”.1 Detta är i synner
het sant för Herrar föredrar blondiner.
Kryssningsskeppet garanterar flera små
ytor och gångar i vilka Hawks skapar komiska och dansanta gags med
pragmatisk precision.

Rollfigurerna tillför dock en ambivalens till filmen. Hawks är känd för sina
självständiga kvinnliga rollfigurer. Vid en
första anblick kan Russell och Monroe,
som båda förkroppsligade några av de
starkaste skönhetsidealen i väst under
1950-talet, liksom deras rollfigurer med
glittriga kläder och äktenskapliga ambitioner, tyckas gå emot den typiska bilden
av en självständig kvinna. Eller så ligger
de ett steg före deras manliga motsvarig
heter i exploateringen av samhällets
sexuella förväntningar? Som filmkritikern
Jonathan Rosenbaum har noterat så kan
filmen tolkas som att den för fram både
feminism och sexism, optimism och pessimism, moral och kapitalism.2 Det är just
denna dubbelsidiga satir som gör filmen
så relevant idag.

Regi: Howard Hawks, medverkande:
Jane Russell, Marilyn Monroe, Charles
Coburn, Elliott Reid, Tommy Noonan,
1953, USA, 1 tim 31 min, engelska,
utan text, DCP (digitaliserad), bild
format: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Oscar Pedersen

1) Jacques Rivette, ”The Genius of Howard Hawks,” i Focus on Howard Hawks (1972); ursprungligen publicerad i Cahiers du cinéma nr. 23 (1953).
2) Jonathan Rosenbaum, ”The Golddiggers of 1953” i Sight and Sound vol. 54, nr. 1 (1985).
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VALIE EXPORT
Selbstportrait mit Kopf / Tapp und Tastkino / Body Tape / Mann & Frau & Animal / Visual Text: Finger Poem /
Remote … Remote … / Hyperbulie / Asemie / Adjunct Dislocations / Body Politics / Syntagma / Vaginan

Den österrikiska VALIE EXPORT är en ikonoklastisk filmskapare och performance
konstnär. Hennes subversiva och feministiska verk utgör en radikal attack på det normativa
samhället och den manliga blicken. I detta program visas tolv av EXPORTs kortfilmer. Urvalet
visar på kärnan i EXPORTs idéer om konst och politik, samtidigt som det rör sig i många
riktningar och slår hål på idén om att feministiskt filmskapande bara är en sak.
”KVINNANS HISTORIA ÄR MANNENS
HISTORIA eftersom mannen har definierat bilden av kvinnan”, lyder den inledande raden i VALIE EXPORTs manifest
Women’s Art (1972).1 Med indignation
och kraft argumenterar EXPORT för att
förutfattade idéer om kvinnlighet måste
förstöras för att kvinnan ska kunna skapa
nya värderingar och idéer för vår sociala
konstruktion av verkligheten. Genom sin
konst arbetar EXPORT konsekvent med
att omforma bilden av kvinnan.
EXPORT har arbetat med fiktionsfilm,
videokonst, expanded cinema, installation, performance, skulptur – bara för att
nämna några fält. Hon visar hur kroppen
blir föremål för kommodifiering i ett
samhälle med en patriarkal blick. 1967 tog
hon artistnamnet VALIE EXPORT, som
ett slags konstnärlig logga, då hon märkte
om ett paket av den populära österrikiska
Export-cigaretten med sitt eget ansikte.
Detta kortfilmsprogram innefattar performance-filmer som kretsar kring samhället och manlig njutning. I Hyperbulie, till
exempel, rör sig en naken EXPORT genom

en korridor kantad med elektrisk tråd,
vilket återspeglar (o)möjligheten till ett
fritt uttryck inom ett stängt, reglerat samhälle; i Tapp und Taskino, ett verk som tar
den kroppsliga filmen till nya nivåer, ser
vi EXPORT på Wiens gator med en låda
runt sin bara överkropp som män uppmanas stoppa sina händer i. Filmer som
Selbstportrait mit Kopf och Mann & Frau &
Animal blickar i sin tur mer mot EXPORTs
egen subjektivitet och ett hävdande av
kvinnlig sensibilitet och sexualitet.

Regi: VALIE EXPORT, 1966–1997,
Österrike, 1 tim 20 min, tyska, engelska,
utan text, 16 mm, DCP (digitaliserade),
bildformat: 1.33:1, tillåtna från 15 år.
Visningsmaterial från sixpackfilm.

Text: Oscar Pedersen

1) VALIE EXPORT, ”Women's Art: A Manifesto” i Theories and Documents of Contemporary Art: A Sourcebook of Artists’ Writings (2012); ursprungligen publicerad 1972.
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42:a gatan
42nd Street

I koreografen Busby Berkeleys händer blir en Broadway-regissörs sista show en film fylld
av drömmar om pengar och berömmelse i en tidsperiod när detta ansågs minst möjligt.
42:a gatan är en musikal om en musikal, som senare även kom att bli en faktisk musikal.
När den välkände Broadway-regissören
Julian Marsh ska sätta upp sin sista show
under kulmen av den stora d
 epressionen
gör han det trots mångas avrådan. Han är
utbränd och sliten, väl medveten om att
uppdraget kan vara mer än vad hans kropp
klarar av. Med pengarna i sikte blir musikalen dock verklighet. En drös unga ambitiösa
dansare anställs och en hektisk produktionsperiod på fem veckor drar i gång.
Filmen är munter i tonen, men handlar
till stor del om ensemblens slit. Kroppen används till dess bristningsgräns:
det svimmas, sträcks och stukas; något
som kulminerar i en bruten fotled som
innebär slutet på en karriär och början
på en annan. De pressande arbetsvillkoren beskrivs i filmen kanske bäst av
musikalens finansiär Abner Dillon, som
under en repetition konstaterar att ”efter
tre veckor av det här är ett ben ingenting
annat för mig än någonting att stå på”. I
koreografen Busby Berkeleys händer blir
ett ben dock mycket mer än så. Filmens
danssekvenser är invecklade, nästintill
mekanistiska; kroppen blir ett stilistiskt
verktyg som tänjer på det begränsade
scenutrymmet. Dansarna har, i sin mångfald, möjlighet att skapa en nästan oändlig
mängd mönster och visuella effekter
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– något som ofta hävdas vara en produkt
av Berkeleys eskapism, men som möjligen
även kan beskrivas i termer som voyeurism och objektifiering.
Likt showens tajta produktionsschema
spelades filmen in på 28 dagar och markerade början på Berkeleys framgångsrika
kontrakt med Warner Brothers. Filmen
är i stort baserad på Bradford Ropes
roman med samma namn, men utelämnar
mycket av romanens mer kontroversiella
innehåll – däribland en romans mellan
musikalens regissör och en av de manliga
skådespelarna.

Regi: Lloyd Bacon, medverkande:
Warner Baxter, Bebe Daniels, Ruby
Keeler, Ginger Rogers, 1933, USA,
1 tim 29 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd
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Den vilda planeten
La Planète sauvage

På planeten Ygam kallas människor för oms och är underordnade de härskande
draagerna. Husdjur och leksaker i ena stunden, ohyra i andra – den enda konstanten
är att de alltid befinner sig på botten av näringskedjan. När människan Terr, efter att ha
flytt från sin ägarfamilj, går samman med en grupp vildar blir han (tillsammans med
ett kunskapsbärande headset) ett viktigt verktyg i flykten från förtryck och utrotning.
Trots att animationsfilmen i dag anses
nära förknippad med det franska film
arvet var det i Rene Lalouxs fall ingen
dans på rosor att göra en animerad
långfilm för vuxna. Budgeten var låg och
kompetensen bristfällig. Svaret blev en
samproduktion mellan Frankrike och
dåvarande Tjeckoslovakien, där filmens
berättelse fick möjlighet att komma till
liv i Prags blomstrande animationsscen.
För att få ett detaljerat men kostnadseffektivt resultat använde sig animatörerna
från studion av handritade utklipp som
grund för den rörliga bilden. Resultatet
är ett surrealistiskt drömlandskap, vilket
främjas av Alain Goraugers musik som
med dess psykedeliska undertoner är ett
särskiljande drag för filmen.
Genom kombinationen av enkel
animation med grafiskt innehåll porträt
terar Laloux våldsutövandet på ett näst
intill likgiltigt vis. Filmen inspirerades
av 60-talets motkultur. Majrevolten i
Frankrike visade ett samhälle trött på krig
och imperialism, medan den sovjetiska
invasionen av Tjeckoslovakien, som kom
att momentärt stänga ner filmproduktionen, kan ha främjat filmens fredsbudskap.

Svenska Filminstitutet

Genom att placera omerna i botten på
näringskedjan skapas en allegori där
människan blir behandlad på det sätt som
de i verkligheten behandlar andra. Det är
en värld där en viss typ av kropp sörjs,
medan andras kan rensas bort utan eftertanke. Trots filmens alternativa världsinramning finns en stark samhällsförankring som gör sig tydlig från den inledande
scenen och som inte lämnar åskådaren
genom filmens gång.

Regi: René Laloux, medverkande:
Jean Valmont, Jennifer Drake, Jean
Topart, 1973, Frankrike, 1 tim 12 min,
franska, engelsk text, 35 mm, bildformat
1.66:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial
från Ifcinéma.

Text: Carolina Toresson Nöjd
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Min vänstra fot
My Left Foot

Jim Sheridan gör regidebut i hyllad filmatisering av den irländska konstnären
och författaren Christy Browns självbiografiska bok. Utsatthet, viljestyrka och
kampen mot personliga såväl som kroppsliga begränsningar skildras med
ödmjukhet i en film buren av Daniel Day-Lewis.
Christy Brown föds med cerebral pares i
1930-talets Dublin. Trots ett piggt sinne
är hans kropp inte samarbetsvillig –
undantaget hans vänstra fot som han kan
manövrera utan större svårighet. Med
foten lär han sig både skriva och måla,
och blir under sin livstid upphovsman
till flertalet målningar, diktsamlingar
och böcker. Det är hans första verk,
Min vänstra fot (1954), som är utgångspunkten för filmen med samma namn.
Sheridan väljer i stort att hålla ljudlandskapet i scenerna tyst, musiken
klipps in sparsamt och blir aldrig övermäktig. I stället är det Christy som får
höras, något som till stor del kan tillskrivas Daniel Day-Lewis rolltolkning.
Metodskådespeleriet trogen förblev han
i rollen under inspelningen av filmen
och vägrade göra saker som Christy
själv skulle vara oförmögen att göra.
Day-Lewis skapar ett nyanserat porträtt av Brown, fullt av personlighet och
självständighet. Detsamma gäller den då
14-årige Hugh O’Connor, som skickligt
spelar den yngre versionen av Brown.
Att en person med funktionsnedsättning
spelas av icke-funktionsnedsatta skådespelare blir dock stundtals obekvämt att
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bevittna. I samtida diskussioner kring
film och funktionsnedsättning har termen
cripping up använts för att beskriva
denna benägenhet som filmbranschen
tenderar att prisbelöna i stället för att
kritisera. Min vänstra fot är inget undantag. Trots detta finns ambitionen av ett
rättvist porträtt, i en filmatisering som
ger ett icke-sentimentalt men samtidigt
meningsfullt återberättande av ett liv
med funktionsnedsättning.

Regi: Jim Sheridan, medverkande:
Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker,
Fiona Shaw, Kirsten Sheridan, 1989,
Storbritannien, 1 tim 43 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat 1.85:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd
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Smärtgränsen
Smärtgränsen

När Jean efter en bilolycka lämnas med svåra hjärnskador sätts livet, för honom
såväl som för hans anhöriga, på paus. Smärtan kring olyckan och dess eftermäle
dokumenteras över en femårsperiod i Agneta Elers-Jarlemans känslosamma och
kärleksfulla dokumentär, som tilldelades Guldbaggen för bästa film 1984.
År 1977 råkar Agneta Elers-Jarlemans
fästman Jean ut för en svår bilolycka som
lämnar honom blind, hjärnskadad och
delvis förlamad. Då vården varken har
tid eller resurser att rehabilitera honom
läggs han in på en demensavdelning på en
psykiatrisk vårdenhet, där han som ung
man är märkbart malplacerad. I olyckans spår ändras allt som både Jean och
Agneta tog för givet och de tvingas finna
sig till rätta i en situation få förväntar sig
att hamna i.
Jean har svårt att kommunicera och
lider av både personlighetsförändringar
och aggressionsproblem. Vännerna minns
honom med glädje men besöker honom
ogärna som sjuk. Agneta måste vara allt
för Jean på samma gång: vän, terapeut
och partner – något som hon hängivet går
in för, men som hon upplever att omgivningen konstant ifrågasätter. ”Varför är
min kärlek som en skam?” frågar hon sig
själv genom filmens gång. Hennes kärlek
till Jean ses inte som önskvärd, i andras
ögon borde hon glömma honom och gå
vidare. Med olyckan förlorar Jean sitt
människovärde, något som han upplever
sig få enbart genom Agneta.
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Elers-Jarleman varvar bildsekvenser på
Jean med dagboksliknande monologer
där hon själv reflekterar kring livet efter
olyckan. Filmen spelades in i två olika
omgångar, då Elers-Jarleman ansåg att
det första materialet var för kraftigt
stiliserat. Under den andra inspelningsrundan byttes den rigida dramaturgin ut
mot en mer observerande blick. Tillsammans skapar de olika bilderna ett intimt
porträtt av smärta, sorg och kärlek.

Regi: Agneta Elers-Jarleman,
medverkande: Agneta Elers-Jarleman,
Jean Montgrenier, 1983, Sverige,
1 tim 19 min, svenska, utan text,
35 mm, bildformat 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd
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Vinterbarn
Vinterbørn

På en avdelning för svåra graviditeter hittar kvinnor av olika bakgrund
gemenskap i sitt delade lidande. Filmen blev Astrid Henning-Jensens
comeback, och tilldelades Silverbjörnen på Berlins filmfestival 1979.
På avdelning noll på Rigshospitalet i
Köpenhamn är patienterna kvinnor med
svåra graviditeter. Många har havandeskapsförgiftning och kräver konstant
tillsyn. De bär på så kallade vinterbarn
– barn som, på grund av en komplicerad
graviditet, endast kan överleva genom
neonatalvård. Trots stora skillnader
sinsemellan finner de en stark samhörighet innanför avdelningens väggar.
Filmen ger tid åt alla patienterna på
avdelningen men fokuserar främst på
Marie, som väntar barn med en från
varande grönländsk musiker. Marie gör
sitt bästa för att finna sig i situationen,
men våndas kring allt som kan gå fel
inför barnets födsel. Med få andra saker
att tänka på får hon tunnelseende och
kan enbart fokusera på havandeskapet.
I samma veva åker barnets far i väg på
turné med sitt band, men lovar att komma
tillbaka till barnets födsel. ”Har män lika
stora behov av att få barn som kvinnor?”
frågar sig en av kvinnorna i filmen. I
heterosexuella förhållanden har det
historiskt varit vanligt att kvinnan offrat
kropp och frihet för barnens skull, medan
männen inte burit på samma ansvarsbörda. Henning-Jensen lägger emfasen,
i sin porträttering av filmens manliga
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rollfigurer, på det ofta snedvridna förhållandet i föräldraskapets början.
Vinterbarn är baserad på en roman av
den danska författaren och konstnären
Dea Trier Mørch från 1976. Vinterbarn
är baserad på hennes egna upplevelser
– hon var själv inlagd på Rigshospitalet under sina tre graviditeter – men
är samtidigt också en politisk historia
om kollektivism och solidaritet. Boken
innehåller författarens egna illustrationer
av barnafödsel, som på ett avdramatiserat vis dokumenterar processen av att
välkomna ett nytt liv till världen; i filmen
visas i stället en riktig förlossning.

Regi: Astrid Henning-Jensen,
medverkande: Ann-Mari Max Hansen,
Helle Hertz, Lone Kellerman, 1978,
Danmark, 1 tim 40 min, danska, svensk
text, 35 mm, bildformat 1.66:1, til�låten från 11 år, Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd
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Salò eller Sodoms 120 dagar
Salò o Le centoventi giornate di Sodoma

Fyra libertiner våldtar och förnedrar kidnappade ungdomar i Pasolinis sista film – en tolkning
av Markis de Sades De 120 dagarna i Sodom, med handlingen förflyttad till den fascistiska
Salòrepubliken. Resultatet är en av filmhistoriens mest kontroversiella våldsskildringar, som
hatats och förbjudits, men också hyllats för sin skarpa satir och provokationskraft.
I sin så kallade ”Livets trilogi” använde
Pasolini klassisk medeltidslitteratur
som grund för bejakande skildringar
av sexualitet och kroppslighet. Alltmer
desillusionerad av sin egen tids hejdlösa
konsumism och kommodifiering av människokroppen, uttryckte Pasolini att han
hade börjat ”hata kropparna och könsorganen”, och såg Salò som första delen i en
tänkt ”Dödens trilogi”.
Filmen utspelar sig på ett gods där fyra
fascistiska libertiner – vars titlar som
”presidenten” och ”biskopen” representerar samhällets styrande skikt – iscensätter dagarna enligt ett återkommande
mönster, där erotiska berättelser, sexuella
övergrepp, förnedrande rollspel och
hädiska ritualer formar en ändlös cirkel
av bestraffningar, avföring och blod.
Salò har kritiserats för att vara pornografisk, men filmens helbilder med
avklädda människor är väsensskilda
från pornografins fragmentering av
kroppen. Den starka obehagskänsla
filmen väcker beror inte endast på det
rent grafiska äcklet, utan lika mycket på
hur de kidnappade ungdomarna framstår
som passiva offer och medlöpare. Att de
närmast motståndslöst underkastar sig
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libertinernas sjuka nycker blir en symbol för fascismens passivisering av det
italienska folket.
Salò fick världspremiär i Paris den
23 november 1975, tre veckor efter mordet
på Pasolini, och utgör en ikonisk slutpunkt på en brokig och inflytelserik filmkarriär. Filmen totalförbjöds i hemlandet
Italien, men lockade i gengäld 178 000
svenskar till biograferna – betydligt fler
än de sammantagna besökssiffrorna för
hela ”Livets trilogi”.

Regi: Pier Paolo Pasolini,
medverkande: Paolo Bonacelli,
Aldo Valletti, Giorgio Cataldi,
Hélène Surgère, 1975, Italien,
1 tim 57 min, italienska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,
Tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Cineteca di Bologna.

Text: Johannes Hagman
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Spetsknypplerskan
La dentellière

Isabelle Huppert fick sitt stora genombrott som hårfrisörskan Pomme – åt vars
själsliga inbundenhet hon ger en starkt kroppslig gestaltning. Schweizaren Claude
Gorettas mest hyllade film är en kompromisslös och enigmatisk karaktärsstudie av
en ung kvinna ur takt med 1970-talets feministiska ideal om självförverkligande.
På ytan är den artonåriga Pomme en helt
vanlig arbetarklasskvinna i Paris. Samtidigt finns det något apart över hennes
uppenbarelse. Den stela gångstilen, de
försiktiga leendena och den verbala stumheten speglar en inbundenhet som går
utöver vanlig blygsel. I motsats till kollegan Marylènes avslappnade attityd kring
allt som gäller kroppslighet och känslor,
är Pomme avvaktande, försiktig, passiv.
Under en semester vid den normandiska kusten hittar Pomme en vän i
François, och de två flyttar ihop i Paris.
François börjar snart irritera sig på
Pommes bristande ambitioner, hennes
förnöjda sätt att ta hand om hushållet,
och hennes oförmåga att delta i umgänget
med vänner och familj. Ställd inför vänskapens sammanbrott sjunker Pomme allt
djupare in i sig själv, och straffar den egna
kroppen för misslyckandet.
Spetsknypplerskan kom att bli Isabelle
Hupperts stora genombrott. Utan schab
loner gör hon ett starkt porträtt av en
person som inte tycks passa in någonstans, varken i sin tid, sitt kön eller sin
kropp. Men likt hantverkaren i en målning av Johannes Vermeer – till vars verk
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filmtiteln refererar – framlever hon sin
existens diskret och obemärkt.
Bland 1970-talets feministiska rörelser
väckte kvinnoporträttet en del kritik, och
Gunilla Boëthius beskrev i Aftonbladet
Spetsknypplerskan som en ”fint filmad
men farligt reaktionär film om den sista
oskulden”. Elisabeth Sörenson var i SvD
mer entusiastisk, och menade att ”varje
bild har liv och närvaro”. Att kvinnlig
passivitet genom historien beskrivits som
både ideal och könsfälla, ger dock ytterligare en dimension till Isabelle Hupperts
fascinerande karaktärsporträtt.

Regi: Claude Goretta, medverkande:
Isabelle Huppert, Yves Beneyton,
Renata Schroeter, Anne Marie
Düringer, 1976, Schweiz, Frankrike,
1 tim 47 min, franska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial
från Jupiter Films.

Text: Johannes Hagman
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Indecent Desires
Indecent Desires

Doris Wishmans Indecent Desires är en excentrisk och hemsökt sexploitation
film med drag av surrealism där en upphittad docka fungerar som en
projektionsyta för undertryckta kroppsliga begär och perversioner.
Indecent Desires berättar om Zeb, en
enstöring som en dag ser Ann, en ung
kvinna som påminner honom om en
docka han hittat på en sophög. Han blir
besatt och börjar snart att förfölja henne,
och när han han får reda på att Ann har en
fästman börjar de onda spiralerna snabbt
ta fart. Driven av ett egenartat begär och
en perverterad lust utsätter han dockan
för våld, ett våld som samtidigt drabbar
Ann, som alltmer tappar fattningen både
kroppsligt och mentalt – med hallucinationer som en återkommande följd.
Doris Wishman var verksam som
regissör, manusförfattare, producent, och
med runt 30 färdigställda filmer fram till
sin död 2002 rörde hon sig mellan genrer
som nudistfilm, science fiction och – som
en av få kvinnliga regissörer – sexploitation. Indecent Desires brukar räknas till
en av Wishmans ”roughies”, där inslag av
våld och sadistiska böjelser samsas om
utrymme med lättklädda eller mjukpornografiska partier. Med tanke på tematiken
blev det viktigt att hitta lämpliga sätt att
kringgå censuren utan att helt ge avkall
på innehållet, något Wishman ofta gjorde
genom att krydda med melodramatiska
inslag, skruvad humor eller användandet
av den så kallade cutaway-tekniken, där
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berättarflödet avbryts genom att man
inflikar udda eller oväntade inslag, för
att senare återkoppla till det som skett
kort innan.
Wishman var under hela sin karriär
hänvisad till att arbeta med låg budget,
långt från Hollywoods produktionsvillkor.
Med detta i åtanke är den formmässiga
kreativiteten påtaglig, där en rörlig handhållen kamera, rösternas överdubbning
och ett atmosfäriskt jazzigt ljudspår
ytterligare förstärker denna undersökning
av det sexuella begärets underströmmar,
galenskap och hemsökelse.

Regi: Doris Wishman, medverkande:
Sharon Kent, Trom Little, Michael
Alaimo, Jackie Richards, 1968,
1 tim 15 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från American Genre Film Archive.

Text: Martin Grennberger
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Fyra filmer av Edward Owens
Autrefois J’ai aime une femme / Private Imaginings and Narrative Facts / Remembrance: A Portrait Study / Tomorrow’s Promise

Edward Owens hann tyvärr inte erfara den entusiasm som hans verk bemöttes av då de
”återupptäcktes” strax innan hans död 2009. Som tonåring gjorde Edward Owens fyra
häpnadsväckande filmer som präglas av kroppslighet och ett mångskiktat bildspråk.
Edward Owens utbildades vid the Art
Institute of Chicago under 1960-talet. Där
mötte han filmaren Gregory Markopoulos
som undervisade vid skolan. Markopoulos uppmuntrade Owens att flytta
med honom till New York, där han skulle
börja frekventera kretsen kring filmare,
konstnärer och kritiker som Andy Warhol,
Marie Menken, Parker Tyler och C
 harles
Boultenhouse. Upprymd av Owens film
Autrefois J’ai aime une femme skrev
Markopolous:
Owens may well be one of the few for whom
”amateur” and ”professional” need have no
significance whatsoever: true to his own native
talents, with grim determination uncanny,
whether the mind in the arts is for or against
beauty or its opposite twin, chaos.

Under fyra år i New York producerar
han dessa fyra filmer, för att sedan flytta
tillbaka till Chicago varpå hans filmskapande upphör. Owens visar upp en
utvecklad känsla av filmens uttrycksmedel, där ljussättning, flerexponerade
bilder och en komplex klippning skapar
en mångskiktad form. I Autrefois J’ai aime
une femme ser vi aktörer i svagt upplysta
rum, infogade stillbilder, ett erotiskt möte
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där kropparna stundtals bara är knappt
skönjbara i det dämpade ljuset. Ansikten
och fragment av kroppar dyker upp för att
subtilt försvinna och återkomma. I Private
Imaginings and Narrative Facts återkommer närbilder på ansikten, med fokus på
Owens mamma och hennes väninnor,
i Tomorrow’s Promise äger ett laddat
möte mellan en man och en kvinna rum.
I Remembrance: A Portrait Study råder
något av en jovial feststämning, och de
färgintensiva, flerexponerade bilderna
sammanstrålar med Dusty Springfields
klassiska poplåt ”All Cried Out”.
Owens filmer är ett slags porträttkonst, men också känsliga gestaltningar
av kroppar och gester som genom den
filmiska bearbetningen uppnår en frap
perande lyskraft: utlevande, vilande,
begärande.

Regi: Edward Owens, medverkande:
Mildred Owens, 1967–1970, USA,
1 tim 21 min, engelska, utan text,
16 mm, DCP (digitaliserad), bildformat:
1.33:1, tillåtna från 15 år. Visnings
material från The Film-Makers’
Cooperative.

Text: Martin Grennberger
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Tjuren från Bronx
Raging Bull

Tjuren från Bronx är radarparet Martin Scorsese och Robert De Niros fjärde långfilm
tillsammans och bygger på boxningslegenden Jake LaMottas uppgång och fall.
Med kameran som verktyg och en manlig boxarkropp som studieobjekt utforskas
erfarenheten av att leva i en kropp som tillhör omvärlden lika mycket som jaget.
Tjuren från Bronx inleds i en teaterloge
där en avdankad Jake LaMotta förbereder sig för en scenshow. Året är 1964.
Den knubbiga föredettingen övar på
en anekdot han ska dra inför publiken.
”And though I can fight, I’d much rather
recite: That’s entertainment!” säger han,
och sedan ett klipp till en match femton
år tidigare där en utslagen LaMotta i
sista ronden knockar ut motståndaren.
Därifrån får vi följa hans uppgång och fall.
Thelma Schoonmakers eleganta klippning
gav henne en första Oscar. Det var den
första filmen hon klippte för Scorsese
fastän de känt varandra sedan filmskolan
i New York. Hon har klippt alla hans
filmer sedan Tjuren från Bronx.
Michael Chapman, som fyra år tidigare
hade fotat Taxi Driver, står för det för
föriska fotot. Svartvita romantiska bilder
accentueras av dramatisk musik och visar
att våldet är ständigt närvarande inuti
LaMottas kropp och världen den rör sig i.
Robert De Niro är en mästare på att skifta
mellan obehag, skönhet och svaghet. Ljussättningen leker med skuggor och framställer i ena stunden LaMotta som hjälte och i
andra stunden som sin egen antagonist.
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Till skillnad från flera tidigare och
senare filmer om boxare är Tjuren från
Bronx ingen framgångssaga, utan en historia som visar att machoideal aldrig kan
skapa en segrare. Kroppen är slagfältet
där omvärldens förväntningar och jagets
inre väsen krockar. Det är en omöjlig
match att vinna, men LaMotta tar sig an
fighten och försöker tygla, skulptera och
disciplinera sig i kampen mot sig själv
och omgivningen. Våldsamma, sårbara
och fåfänga bilder visar omöjligheten att
fullständigt äga sin kropp i en tillvaro som
konstant tillskriver den motstridiga ideal.

Regi: Martin Scorsese, medverkande:
Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy
Moriarty, Frank Vincent, 1980, USA,
2 tim 7 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutet filmarkiv.

Text: Kaly Halkawt
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Halleluja!
Hallelujah

King Vidors Halleluja! sägs ha varit ett av de första folkmusikaliska mästerverken under den
tidiga ljudfilmseran. Filmen är även en av de, om inte den, första Hollywoodfilmen med enbart
afrikansk-amerikanska skådespelare. Därtill satte den ton på musikalen som filmgenre.
I Halleluja! stöter vi på en ung och något
naiv lantbrukare-förvandlad till-predikant, som måste kämpa emot sin frestelse
för den vackra stadsflickan Chick. Daniel
L. Haynes spelar filmens huvudroll, Zeke,
en ung man som en dag bestämmer sig
för att, tillsammans med sin bror Spunk,
sälja sin andel av familjens bomullsskörd.
De blir genast lurade av Chick och hennes
svindlare till pojkvän Hot Shot, och blir
av med deras nyfunna förmögenhet. Kort
efter en tragisk efterföljd till situationen
leds Zeke in i en omtumlande kamp
där han måste välja mellan ett sekulärt
levnadssätt i storstaden eller ett som
präglas av religionen som han är uppvuxen med på landsbygden.
Författaren John Baxter skriver att
Halleluja! må ha varit Vidors första
ljudfilm, men han anpassade sig bättre
efter den nya tekniken än många andra
regissörer av hans kaliber. Det var inte
dialogen som mest intresserade Vidor
i den nya utvecklingen av filmkonsten,
menar Baxter, utan snarare möjligheten att
betona effekten av musik och ljudeffekter.1
I Halleluja! kombineras Vidors intresse för
musiken med en önskan att porträttera

en kvasirealistisk bild av den amerikanska
södern under det tidiga 1900-talet.
Filmen är ett verk av sin tid. Idag
framstår den som trångsynt i sin stereotypa porträttering av den kulturella och
religiösa praktiken av ”the spirituals”, och
svarta människors vardagsliv i sydstaterna. Men samtidigt bidrog filmen till en
ökad synlighet av afrikansk-amerikanska
berättelser och kroppar på den vita duken.

Regi: King Vidor, medverkande:
Daniel L. Haynes, Nina Mae McKinney,
William Fountaine, 1929, USA,
1 tim 49 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.20:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Det Danske Filminstitut.

Text: Anthia Nibitegeka

1) John Baxter, King Vidor (1976).
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Kvinnlig kroppslig komik
Une femme collante / Augustas båt / Lea e il gomitolo / Lea sui pattini / La fureur de mme. Plumette /
Cunégonde recoit sa famille / Mabel’s Busy Day / Cinderella Cinders / A Pair of Tights

Kvinnliga slapstickstjärnor har länge överskuggats av sina manliga motsvarigheter.
I detta kortfilmsprogram med filmer gjorda mellan 1906 och 1929 lyfter vi fram några
av de roligaste och mest framstående kvinnliga slapstickstjärnorna från stumfilmseran.
Max Linder, Charlie Chaplin, Buster
Keaton, Helan och Halvan, Harold Lloyd.
Listan på manliga slapstickkomiker från
stumfilmseran är lång. Mindre kända är alla
de kvinnliga kroppskomiker som var verksamma under samma period. Detta kortfilmsprogram består av ett urval av några
av de roligaste och mest populära slapstickstjärnorna från stumfilmsperioden, och
sträcker sig från 1906 till 1929, med filmer
gjorda i Italien, Frankrike och USA.
Vissa av komikerna i detta program
är okända idag; vissa känner vi bara till
förnamnet (eller artistnamnet) på, som
Léontine, men andra finns det mycket
information om, som Lea Giunchi och
Mabel Normand. Programmet inleds med
Alice Guy-Blachés Une femme collante och
fortsätter med några europeiska filmer
där bråkiga flickor och kvinnor ställer till
oreda i både hem och på offentliga platser,
och där det finns plats för både komisk
mimik, våld och akrobatik. De tre sista
filmerna är amerikanska, och innefattar
tre av den amerikanska slapstickens
största aktriser: Mabel Normand, Alice
Howell samt duon Marion Byron och
Anita Garvin, som likt de europeiska

föregångarna tillåts leva ut aggressioner
och klumpighet.
Elif Rongen-Kaynakçi, curator vid det
nederländska filminstitutet EYE, och forskarna Laura Horak och Maggie Hennefeld
har arbetat med att lyfta fram flera av de
skådespelare som ingår i detta program,
och som Hennefeld påminner om så är
dessa filmer intressanta i ett politiskt
perspektiv, i det att de
provided disturbing yet evocative images for
comprehending the momentous gendered
social upheavals occurring at the same time in

Regi: Alice Guy-Blaché, Roméo Bosetti,
Mack Senett, Frederick J. Ireland, Hal
Yates, medverkande: Léontine, Lea
Giunchi, Cunégonde, Mabel Normand,
Alice Howell, Marion Byron, Anita
Garvin, 1906–1929, Frankrike, Italien,
USA, 1 tim 24 min, franska, italienska,
holländska, engelska texter, utan
text, 35 mm, DCP (digitaliserade),
bildformat: 1.33:1, tillåtna från 15 år.
Visningsmaterial från Centre national du
cinéma et de l’image animée, Cineteca
di Bologna, Svenska Filminstitutets
filmarkiv, EYE, Lobster Film.

the world beyond the screen. Tropes of female
physical fluidity helped navigate the rapidly
shifting places of women’s bodies in the public
sphere, in civic politics, and in the industrial
workforce.1

Text: Stefan Ramstedt

1) Maggie Hennefeld, Specters of Slapstick & Silent Film Comediennes (2018).
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Hon stod i rök och damm
The Fuller Brush Girl

I filmer och inte minst i tv-serien I Love Lucy höll Lucille Ball slapstick-komedin vid liv efter dess
storhetsperiod under 1900-talets första årtionden. I denna uppföljare till 1948 års Borsta mig på
ryggen axlar hon huvudrollen och får utföra en rad fysiska gags signerade Frank Tashlin.
I uppföljaren till Borsta mig på ryggen
(1948) spelar Lucille Ball en kvinna som
inte önskar sig annat än ett hem hon kan
dela med sin partner. När de får höra att
huset de haft ögonen på ska säljas tvingas
de hosta upp pengar illa kvickt, och efter
en misslyckad arbetsintervju bestämmer
hon sig för att låna kostym och väska av
en vän och ta hennes plats som dörrförsäljare av kosmetiska produkter. En dag
knackar hon på fel dörr, och plötsligt blir
hon indragen i en mordhistoria.
Lucille Ball, som under 1930-talet hade
varit en så kallad ”Goldwyn Girl” och
som senare i karriären blev känd för sin
fysiska komik, arbetade här med Frank
Tashlin som bland annat samarbetade
med Jerry Lewis, samt Lloyd Bacon som
tidigare hade spelat i filmer med Charlie
Chaplin. I filmen samlas alltså flera
generationer av slapstick-komedi, och
filmen innefattar både klassiska gags från
dess storhetsperiod och mer nydanande
sådana (som Lucille Ball skulle fortsätta
att utforska i tv-serien I Love Lucy, som
hade premiär året därpå).

Filmforskaren Alexander Doty har
skrivit om det som utmärkte Ball som
kvinnlig komiker:
What made Ball different from most previous
American film comedians was her combi-

Regi: Lloyd Bacon, medverkande:
Lucille Ball, Eddie Albert, Carl Benton
Reid, 1950, USA, 1 tim 25 min, engelska,
utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial
från Park Cirkus.

nation of slapstick with both sexuality and
domesticity. It was more common for women
in slapstick comedy to be either supporting
”props” and victims of male-initiated comic
action […], or ”star” grotesques who had neither
conventional sexual allure nor the prospect of
social normalization through marriage.1

Ett resonemang som avslutas med observationen att Ball undkom detta genom att
”förfula sig” i I Love Lucy, något som även
gäller för Hon stod i rök och damm.

Text: Stefan Ramstedt

1) Alexander Doty, ”The Cabinet of Lucy Ricardo: Lucille Ball’s Star Image” i Cinema Journal vol. 29, nr. 4 (1990).
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En jäkel till doktor
The Disorderly Orderly

Jerry Lewis, en av Hollywoods största slapstick-konstnärer, skapar stor fysisk komik i
rollen som undersköterskan Jerome Littlefield, som gör sitt bästa för att ge patienterna
vård trots att han lider av en sjukdom som gör att han känner patienternas smärtor.
En jäkel till doktor var en av flera filmer
som Jerry Lewis gjorde med sin mentor
Frank Tashlin. Tashlin hade själv en bakgrund inom den animerade filmen, och
hans känsla för kroppslighet och plasticitet kom väl till användning i samarbetena
med Lewis och hans egenartade och
explosiva mimik och gestik. Och kanske
tog sig upptagenheten av kroppens formbarhet aldrig tydligare uttryck än i denna
film, där Lewis spelar en undersköterska
som lider av ”neurotisk identifikations
empati”, en psykosomatisk sjukdom som
gör att han själv upplever andra männi
skors smärta och hälsoproblem.
”Man blir alltid illa berörd av en film
av Frank Tashlin”, skrev filmkritikern och
filmskaparen André Téchiné i Cahiers
du cinéma:

Kvar i denna värld som består av en
privatklinik med utsuddade konturer
återstår de sjuka och trasiga kropparna.
Och Jerry Lewis själ vars trasighet tar sig
fysiska uttryck, tills den dag han genom
kärleken blir frisk och genast rusar till
Alice Pearce (som gör en av sina bästa roller hos Tashlin/Lewis) multisjuka patient
och ber henne berätta om sin gallblåsa
som orsakat honom lika mycket smärta
som henne. Men fram till dess utgör En
jäkel till doktor en kavalkad av fysiska
gags väl värda att se för dess kombination
av vackra koreografier och Lewis plastiska kropp.

Regi: Frank Tashlin, medverkande:
Jerry Lewis, Glenda Farrell, Susan Oliver,
1964, USA, 1 tim 29 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Stefan Ramstedt

Allt tycks blint underordnat mekaniken. Det
verkar som att filmskaparen betraktar en
teknisk grupp som är särskilt talande för det
amerikanska samhället (Hollywood, köpcentret, modevärlden) för att desartikulera dess
strukturer, inte genom att ange dem (vilket
skulle ta för lång tid, tålamod och eftertanke),
utan genom att sudda ut dem.1
1) André Téchiné i Cahiers du cinéma nr. 165 (1965).
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Rätten att älska
Rätten att älska

Mimi Pollaks enda långfilm som regissör är en engagerad debattfilm om
sexualupplysning, där Stig Järrel spelar en orädd och saklig sexualupplysnings
reformist baserad på den verkliga sexologen Torsten Wickbom, som slogs för en
modernare och sekulariserad syn på reproduktion och kroppslig njutning.
Mimi Pollaks Rätten att älska var en
av två långfilmer som regisserades av
kvinnor under 1950-talet i Sverige. Den
andra var Barbro Bomans Det är aldrig för sent (1956), även den ett dags
aktuellt drama med starkt socialt patos.
Bomans film behandlade frågan kring
skilsmässa, medan Pollaks film kretsar
kring den tidens sexualupplysning. Stig
Järrel axlar rollen som Bernhard Borg
som förespråkar en sekulariserad och
modern sexualupplysning – idéer som
bestrids av både kyrkan och en mer
traditionsbunden allmänhet.
Järrels dr. Borg är en människa med
mycket värme och en liten dos arrogans.
Han vet att han har rätt när kyrkans
företrädare misslyckas att argumentera
förnuftigt och lugnt, men hans liberala
idéer sätts ändå på prov när ungdomens
amorösa äventyr slutar i missöde. Rätten
att älska är i mångt och mycket en film
om idéer, och dessa förkroppsligas fint
i Pollaks och skådespelarnas rollfigurer.
Pollaks insats rosades i flera recensioner,
men kritikern Staffan Tjerneld noterade

problematiken i en så dagsaktuell film
som Pollaks:
Man förstår att ledningen på Europafilm, ett
företag känt för sina sociala intressen, länge
drömt om att få slå ett slag för sexualunder

Regi: Mimi Pollak, medverkande:
Stig Järrel, Märta Dorff, Pia Skoglund,
1956, Sverige, 1 tim 19 min, svenska,
utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

visningen i Sverige.
Då dessa drömmar nu kunnat förverkligas
har tiden tyvärr hunnit rinna förbi. Det som
sägs i filmen om offentliga och privata diskussionsinlägg återfinns ord för ord i praktiskt
taget varje tidnings rådgivningsspalt. Och
frågan är om inte budskapen gör sig bättre där
än framsagda av Stig Järrel […].1

Denna karaktär av tidsdokument över
idéer kring kropp och sexualitet är allt tydligare i dag, men samtidigt är det ett dokument som engagerar – mycket tack vare
Pollacks och Järrels respektive insatser.

Text: Stefan Ramstedt

1) Staffan Tjerneld i Expressen (24 mars 1956).
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Från kronofotografiet till laparoskopiet: nedslag i
den medicinvetenskapliga filmens historia
Films chronophotographiques / Edison Kinetoscopic Record of a Sneeze / Epileptic Seizures, 1-8 /
Spirochaeta Pallida (Agent de la Syphilis) / The Movement of Joints / Gynäkologische Pelviskopie – Chromopertubation

Filmen föddes delvis ur viljan att kartlägga den mänskliga anatomin i rörelse, samt experiment
som Eadweard Muybridges zoopraxiskop och Étienne-Jules Mareys kronofotograf. Därefter
har filmkameran utgjort ett viktigt vetenskapligt verktyg för att förstå den mänskliga kroppen.
I detta program gör vi ett antal nedslag i den medicinvetenskapliga filmen.
En av de viktigaste förcinematografiska uppfinningarna var Étienne-Jules
Mareys kronofotograf, en kamera som
kunde ta tolv exponeringar i sekunden,
och som Marey använde för att studera
människors och djurs kroppsliga rörelser.
Mareys uppfinning är ett tydligt exempel
på hur sammanflätade filmens visuella
kultur är med vetenskapens dito. Ett
annat exempel är att bröderna Lumière,
redan vid 1900-talets början, hade övergett filmen som populär konst och i stället
riktat in sig på att utveckla filmkameran
som ett vetenskapligt verktyg.
Filmkameran har ofta använts för att
synliggöra det som inte är möjligt att
se med blotta ögat, vilket har gällt både
spelfilmen, dokumentärfilmen och den
vetenskapliga filmen. I detta program
görs ett antal nedslag i den medicin
vetenskapliga filmen, och fokuserar på
några talande exempel på hur kameran
har använts i vetenskapens tjänst: från
Mareys fotografer, via Edisons kineto
skopiska registrering av en nysning, dokumentationer av epilepsi, mikroskopiska
filmer och rörliga röntgenstudier, till den

laparoskopiska videokamerans intrång i
den mänskliga kroppen.
Även om filmen som kultur ofta
beskrivs som oskiljaktig från vetenskap
under sent 1800- och tidigt 1900-tal, så
har de fortsatt att påverka varandra även
senare. Forskaren Lisa Cartwright argumenterar att:
the cinematic apparatus can be considered
as a cultural technology for the discipline
and management of the human body, and
that the long history of bodily analysis and

Regi: Étienne-Jules Marey, William
K. Dickson, Walter G. Chase, Jean
Comandon, 1889–1973, Frankrike,
USA, Tyskland, 1 tim 15 min, engelska
och franska mellantexter, utan text,
35 mm, DCP (digitaliserad), bildformat:
1.85:1, 1.33:1, 1:37:1, tillåtna från 15 år.
Visningsmaterial från La Cinémathèque
Française, Svenska Filminstitutets
filmarkiv, Lightcone, Centre national du
cinéma et de l’image animée, Wellcome
Collection, Benutzung der Technischen
Informationsbibliothek.

surveillance in medicine and science is critically tied to the history of the development
of the cinema as a popular cultural institution and a technological apparatus.1

Text: Stefan Ramstedt

1) Lisa Cartwright, Screening the Body: Tracing Medicine’s Visual Culture (1995).
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Unheimlich I : Dialogue secret
Unheimlich I : Dialogue secret

Unheimlich I : Dialogue secret är ett experiment i långfilmsformat. Filmskaparna
Maria Klonaris och Katerina Thomadaki gjorde ett av filmhistoriens djärvaste försök
att skildra kroppar bortom voyeurism och skopofili, och där den kvinnliga kroppen
abstraheras av speglar, montage och optiska effekter.
Den grekiska konstnärs- och filmskaparduon Maria Klonaris och Katerina Thomadaki har arbetat tillsammans sedan
1970-talets mitt. Deras verk kan beskrivas
som tillhörande expanded cinema-traditionen, och duons performativa arbete
innefattar en rad olika tekniker: super 8,
dubbelprojektion, diaprojektion, fotografier. Sedan inledningen har de arbetat i
cykler och serier, och deras första cykel
hette just ”La tétralogie corporelle” (Den
kroppsliga tetralogin), vilket visar på
deras intresse för kroppen och hur den
kan skildras på film.
Unheimlich I : Dialogue secret är den
första delen i Klonaris och Thomadakis
andra cykel, ”Le cycle de l’Unheimlich”
(ungefär ”Kuslighetens cykel”), och är en
fortsättning på duons upptagenhet vid
den kvinnliga kroppen. Filmen är stum
och inspelad på super 8, och i den ser vi
kvinnokroppar som abstraheras genom
speglar, optiska effekter och montage.
Trots att den tillhör en annan cykel är
den i mångt och mycket en fortsättning
på deras tidigare arbete, vilket Thomadaki har beskrivit som: ”Trots dess

’abstraktion’ är vår vision grundad i något
väldigt köttsligt, väldigt sinnligt; den är
genomsyrad av energi. Det är en oerhört
kroppslig vision, genomkorsad av kroppen inte bara som bild eller figur, utan
som levd.”
Filmkritikern Blanca García har skrivit
om filmen i relation till duons tidigare
verk, och att hon:
betraktade Unheimlich I : Dialogue secret som
än mer primal, och med en än mer oförmedlad
inre vision. Där var actanternas dialog med sig
själva mer gestisk och symbolerna konnoterade
i mindre grad en åminnelse. Och insisterandet
på […] spegeln […], hjälpte mig att förstå den
betydelse kroppen och kroppsligheten har för

Regi: Maria Klonaris, Katerina
Thomadaki, medverkande: Elia Akrivou,
Maria Klonaris, Katerina Thomadaki,
1979, Frankrike, 1 tim 15 min, utan
dialog, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Centre national du cinéma et
de l’image animée. Kopian har
restaurerats och förts över från super 8
till 35 mm av CNC i samarbete med
Maria Klonaris och Katerina Thomadaki,
med stöd från J. F. Costopoulos
Foundation (Aten). Distribution:
Katerina Thomadaki & A.S.T.A.R.T.I.
Bild: Maria Klonaris och Katerina
Thomadaki i Unheimlich I : Dialogue
secret © Klonaris/Thomadaki.

dem, och för mig som upplevde dem.1

Text: Stefan Ramstedt

1) Blanca García, ”’Att ge liv åt mina bilder är att ge liv åt min revolt’: om Maria Klonaris och Katerina Thomadaki” i Magasinet Walden nr. 9/10 (2018).
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Den stora olympiaden: Nationernas fest /
Den stora olympiaden: Olympisk ungdom
Olympia 1. Teil – Fest der Völker / Olympia 2. Teil – Fest der Schönheit

Leni Riefenstahls Den stora olympiaden filmades under de olympiska spelen
1936, tre år innan kriget bröt ut. Diptyken tillhör en av filmhistoriens mest kända
idrottsskildringar, då det både är en tekniskt nydanande och visuellt häpnads
väckande film, och därtill för att den så tydligt visar på ideologiska kroppsideal.
Året innan de olympiska spelen hölls i
Tyskland 1936 hade Leni Riefenstahl rönt
stora framgångar med Viljans triumf (1935),
inte minst bland Nationalsocialistiska
tyska arbetarepartiet, som belönade henne
med ett ytterligare uppdrag – att dokumentera de olympiska spelen – och gav henne
enorma resurser till förfogande. Resultatet
blev en av filmhistoriens mest ambitiösa
idrottsskildringar, där Riefenstahl drog
nytta av sina resurser och använde dem för
att, medelst montage och kamerarörelser,
så effektfullt som möjligt återge de atletiska kropparnas prestationer.
Filmen färdigställdes två år efter inspelningen, och mottogs väl både nationellt
och internationellt. I samband med premiären av filmens första del beskrevs den
i Svenska Dagbladet som:

På filmfestivalen i Venedig belönades
Den stora olympiaden med priset för
bästa film, Coppa Mussolini, men när
Riefenstahl turnerade med filmen i USA
spreds information om Kristallnatten och
hon tvingades att snabbt återvända till
Tyskland. I efterhand har kopplingarna
mellan Riefenstahls återgivning av den
mänskliga kroppen och den nazistiska
ideologin blivit allt tydligare – och filmen
har snarare kommit att betraktas som ett
viktigt exempel på hur den tog sig uttryck
visuellt trots att den aldrig utgett sig för
att göra något annat än att skildra något
så förment apolitiskt som idrott.

Den stora olympiaden: Nationernas
fest (Olympia 1. Teil – Fest der Völker).
Regi: Leni Riefenstahl, 1938, Tyskland,
2 tim 3 min, tyska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
Den stora olympiaden: Olympisk
ungdom (Olympia 2. Teil – Fest der
Schönheit). Regi: Leni Riefenstahl, 1938,
Tyskland, 1 tim 37 min, tyska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Stefan Ramstedt

ett magnifikt verk, bräddat av spänning och
humor och skönhet, en lysande hyllning till
ungdomlig spänst och kraft. Tekniskt måste
Leni Riefenstahls arbete betecknas som ett mästerverk, där man inte upphör att beundra kamerans förmåga att exakt avbilda och att samtidigt
skapa lyrisk eller dramatisk stämning […].1
1) Signaturen Esq. i Svenska Dagbladet (6 juli, 1938).
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Badou Boy
Badou Boy

Djibril Diop Mambétys första fiktiva film är en farshistoria om en ung pojke som
jagas av en polis genom Dakar, och genom att återuppliva ett narrativ från 1910-talets
slapstickfilm genomför Diop Mambéty en kritisk skildring av den postkoloniala staden.
Senegal blev självständigt 1960, men
det skulle dröja några år innan en större
filmproduktion etablerades. Djibril Diop
Mambéty blev snart en av landets mest
tongivande regissörer, och han gjorde sin
första film 1968, Contras’ City, ett slags
stadssymfoni där han undersökte Dakar
under postkolonialismens era. Även Badou
Boy skulle kunna karakteriseras som en
stadssymfoni, men av ett annat slag, då
filmen är fiktiv och berättar om en ung
pojke som jagas genom staden av en
poliskonstapel.
Berättelsen känns igen från 1910-talets
slapstickfilm – och Diop Mambétys
medlidande och solidaritet med den lilla
människan (som även återfinns i hans
senare filmer) bär på stora likheter med
exempelvis Charlie Chaplins. Filmen
innefattar flera fysiska gags som bygger
på en diskrepans mellan kropparna och
de (postsynkrona) ljud som ackompanjerar dem (toalettbesök, hostningar, etcetera), men än viktigare är Diop Mambétys
återupplivande av slapsticknarrativet
(den så kallade ”chase”-filmen) i ett helt
annat sammanhang än dess ursprungliga,
och där jakten genom staden uppenbarar

motsättningarna i det moderna Dakar och
dess postkoloniala samhällskropp.
”En sak särskiljer Djibril Diop Mambéty från hans samtida, afrikanska och
i synnerhet senegalesiska, kollegor”,
skriver filmforskaren Sada Nian:
Hans sarkastiska blinkningar, fulla av humor,
som försöker att föra in det löjliga i nationalistiska förehavanden, och som vänder sig mot
den hårda ideologiska kritiken som återfinns
hos Sembene och flera andra filmskapare.
Badou Boy framställer nationalstaten som en

Regi: Djibril Diop Mambéty,
medverkande: Laminé Ba, Al Demba
Ciss, Christoph Colomb, 1970, Senegal,
56 min, wolof, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Cineteca di Bologna/World
Cinema Foundation. Restaurerad av
The Film Foundations World Cinema
Project och Cineteca di Bologna i
samarbete med Teemour Mambéty och
med finansiering av Hobson/Lucas
Foundation.

struktur förtäckt av uniformer och officiella
emblem, förargad över sin egen inkompetens
och som, för att vidhålla sin auktoritet, outhärdligt trakasserar dess medborgare.1

Text: Stefan Ramstedt

1) Sada Niang, Djibril Diop Mambety : Un cinéaste à contre-courant (2002).
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Dunia
Dunia

Dunia, en student i sufisk poesi, försöker koppla an till sig själv och världen genom
dansen. Regissören Jocelyne Saab fångar Dunias kroppsrörelser med nyfikenhet i
sin filosofiska och sensuella film om kvinnligt begär i det egyptiska samhället.
Den libanesiska filmskaparen Jocelyne
Saab är kanske mest känd för sina
råa dokumentärfilmer från 1970- och
80-talen om konflikterna i den arabiska
världen – bland annat om krigens följder
och kvinnans samhälleliga roll. En annan
viktig del av hennes verksamhet är de
fiktiva filmerna, med vilka hon undersökt
samtida och historiska politiska motsättningar, men där den narrativa filmens
”lagar” tycks göra hennes blick mjukare.
De fiktiva filmerna är varsammare i
sin behandling av rollfigurer, och dess
cinematografiska språk är mer reflexivt.
Fiktionen tillät Saab att undersöka det
hon kallade för sina ”två ständiga upp
tagenheter: frihet och minne” från en
annan vinkel än i hennes dokumentärer.1
Dunia är just en sådan film.
Poesin och dansen utgör kärnan i Dunia,
Saabs filmiska utforskning av kvinnligt
begär, som berättar om Dunia, en ung
kvinna i Kairo som vill bli professionell dansare. Saabs kamera fångar varsamt Dunias
rörelser, men ibland panorerar den bort för
att utforska Kairos rum och stadsvyer. Den
lugna och nyfikna kameran sammanför
Dunias dans med världen omkring henne

utan att hänfalla åt symbolism eller melodramatiska övertoner.
Dunia ägnar sig även åt sufisk poesi.
Hon är särskilt intresserad av extas och
kärlek, och har en mentor i Beshir, en
äldre intellektuell och aktivist. Då hon
börjar gräva djupare ner i banden mellan
konst, politik och frihet erfar hon även
kvinnans stränga restriktioner i det egyptiska samhället. Dunia är en nyanserad
hyllning till språkets och kroppens kraft
– två expressionistiska ingångar till det
förgångna, till samtiden och till framtiden.

Regi: Jocelyne Saab, medverkande:
Hanan Turk, Mohamed Mounir,
Sawsan Badr, Fathy Abdel Wahab,
Aaidah Riyadh, Khaled El-Sawi,
Youssef Ismail, 2005, Egypten,
Libanon, Frankrike, 1 tim 52 min,
arabiska, engelsk text, 35 mm, 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Arsenal – Institute for Film and Video.

Text: Oscar Pedersen

1) Jocelyne Saab, som citerad i Out of the Shadows (2020).
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Den impotente bigamisten
Xala

Den arroganta affärsmannen El Hadji Aboucader Beye ska gifta sig med sin tredje
fru, men när bröllopsnatten närmar sig drabbas han av impotens. El Hadji söker
desperat efter hjälp och använder alla tricks han kan komma på för att återfå sin
lust och virilitet. Den impotente bigamisten är en vass och komisk allegori över
den politiska klenheten hos det postkoloniala Senegals överklass.
Den impotente bigamisten berättar om
El Hadji Aboucader Beye, en medlem
av handelskammaren i Dakar som är
respekterad trots att han är korrupt och
vars handelsmetoder är skrämmande
lika den koloniala erans vita affärsmäns.
I samband med att han ska gifta sig med
sin tredje fru drabbas han av det han tror
är ”xala”, en förbannelse som resulterar
i impotens. Desperat söker han traditionella botemedel för att återfå sin potens.
Den impotente bigamisten är en satir om
nationell identitet, tradition, kapitalism
och kolonialism där den mänskliga kroppen får agera spelplats för större frågor.
Som filmforskaren Teshome H. Gabriel
har skrivit sätter El Hadjis ”ökande oro
och desperation, i hans försök att bryta
förtrollningen, filmens tempo”:

”Chamber of Commerce.” Quite literally he
becomes impotent not only in the bedroom,
but also in the boardroom.1

Men filmens symbolik är långt mer om
fattande än så. Ett exempel är de portföljer som El Hadji och hans kollegor
bär runt på – en påminnelse av hur den
koloniala ekonomiska politiken lever
vidare, även om portföljernas bärare har
bytts ut – och som är ett av flera sätt som
Sembenes samhällskritik tar sig komiska
och kroppsliga uttryck.

Regi: Ousmane Sembene, medverkande:
Thierno Leye, Myriam Niang, Seune
Samb, Fatim Diagne, Younouss Seye,
1975, Senegal, 2 tim 3 min, wolof och
franska, engelsk text, 35 mm, 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från British Film Institute.

Text: Oscar Pedersen

El Hadji goes from one marabout to another,
from wife to wife, searching for the cause and
cure of his lost virility. His wallet grows lighter
as he must pay for each visitation. He becomes
so obsessed with regaining his potency that
he neglects his work as a member of the
1) Teshome H. Gabriel, ”Xala: A Cinema of Wax and Gold” i Jump Cut nr. 27 (1982).
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Examen i porrskolan
Les Petites écolières

Claude Mulots Examen i porrskolan skapades av Alpha France, ett av den franska
pornografiska filmens största bolag. Brigitte Lahaie axlar rollen som en bordellmamma
vars verksamhet stängs ned, och som i stället väljer att öppna en privat flickskola.
Den pornografiska filmen hör till en
av filmens mest kroppsliga genrer, och
nästan ensam har den fått behandla det
kulturellt viktiga men trots det tabu
belagda temat sex och begär. Även om den
pornografiska filmen ofta har betraktats
som särskild från den övriga filmen, med
egna produktionsbolag och distributionskanaler, är båda dessa filmers historier
tätt sammankopplade under ytan – och
har så varit sedan tidigt 1900-tal.
Alpha France, som låg bakom Examen i porrskolan, var det största bolaget
under den franska pornografiska filmens
guldålder, och vid sidan av att distribuera
såväl fransk som internationell pornografisk film i Frankrike så distribuerade
de även verk av filmskapare som Vilgot
Sjöman och Lucio Fulci. Regissören
Claude Mulots verksamhet var inte heller
begränsad till den pornografiska filmen,
och i hans filmografi finner vi både
skräckfilmen La Rose écorchée (1970) och
äventyrsfilmen Profession: Aventuriers
(1973). Även filmens stjärna, Brigitte
Lahaie, pendlade mellan den pornografiska och den klassiska filmen – exempelvis medverkade hon i Jean-Jacques
Beineix Dödligt intermezzo (1981) året
efter Examen i porrskolan.

Svenska Filminstitutet

I Examen i porrskolan spelar Brigitte
Lahaie en bordellmamma vars verksamhet stängs ned av polisen efter en razzia.
Skämtsamt säger polisen att hon kan
öppna en skola i stället, vilket hon också
gör. Med instruktioner och demonstrationer av Lahaies professor, samt hennes två
manliga kollegor, får de unga kvinnorna
lära sig det mesta i erotikens konst, och
medan Lahaie pekar med sin pekpinne
och säger ”oui” eller ”non” visar filmen
med en skämtsam ironi på hur porno
grafin har gett kropp åt det sexuella
begäret – samt format dess uttryck.
Filmen distribuerades i Sverige av
bolaget Aga Film AB och hade premiär
på biografen Fenix, på Drottninggatan 71.
Till premiären hade censuren klippt ned
filmen med 192 meter (motsvarande
7 minuter). En bestraffningssekvens och
en scen med ”sadistiska inslag” ansågs
vara ”förråande”. Den censurerade kopian
deponerades vid Svenska Filminstitutets
arkiv 1993. Censurklippen lämnades in
2007, och har nu återinsatts i kopian.

Regi: Claude Mulot, medverkande:
Brigitte Lahaie, Marylin Jess, Alban
Ceray, 1980, Frankrike, 1 tim 28 min,
franska, svensk text, 35 mm, bild
format: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Stefan Ramstedt
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Singin’ in the Rain
Singin’ in the Rain

Gene Kelly dansar med en lyktstolpe i regnet och stumfilmsstjärnan Jean Hagens röst skär
genom märg och ben i lysande musikal om 1920-talets Hollywood, där den nya flugan
ljudfilmen ställer allt på ända. Med fantastiska scenerier och innovativa kameraåkningar
förnyades dans- och musikfilmgenren av Kellys och Stanley Donens samarbeten.
Inspelningen av Duellkavaljeren avbryts
tvärt då den första ljudfilmen Jazzsångaren (1927) gör dundersuccé och skriver
om det filmiska landskapet. Duellkavaljeren omarbetas raskt till Danskavaljeren
och tillförs tal, sång och koreografi.
Filmens stora stjärnor Don Lockwood
och Lina Lamont ska anpassas till det nya
formatet – med högst varierande resultat. Producenten bestämmer sig för att
ersätta Lamonts outhärdliga stämma med
nykomlingen Kathy Zeldens lena röst.
Efter andra världskriget, med produktionsbolaget Metro-Goldwyn-Mayer i
spetsen, inleddes Hollywood-musikalens
guldålder. Filmernas dansnummer blev
mer storslagna i Technicolor och med
stereoljud. Bland de stora dragplåstren
var Gene Kelly och Stanley Donen, vars
största framgång Singin’ in the Rain är
en nostalgisk flirt med den tidiga eran av
musikfilmer från åren kring 1930.
Kelly, som var en av tidens största sångoch dansstjärnor, motsvarade med sin
atletiska kropp, lediga klädsel och robusta
dans ett slags amerikanskt ideal. Han
såg ut och rörde sig som en arbetargrabb

kommen direkt från fabriken – en ”boy
next door”: ”I didn’t want to move or act
like a rich man. I wanted to dance in a
pair of jeans. I wanted to dance like the
man in the streets.”1
Tillsammans med bundsförvanten
Stanley Donen revolutionerade Kelly
dans- och musikfilmgenren. Regissörerna hade båda sin bakgrund inom dans
och var övertygade om att koreografin
behövde göras i nära samarbete med
kameran. Med intrikata scenerier, trickfilm och innovativa kameraåkningar hittade Donen kameravinklar som fångade
och ramade in de dansande kropparna på
vita duken. I Singin’ in the Rains klimax,
titelscenen där Lockwood förälskat dansar på gatan i regnet, är det Kelly som står
för dansen och den strålande koreografin,
men det är Donens krankameraåkning
i mitten av numret som gör scenen inte
bara briljant utan odödlig.

Regi: Stanley Donen, Gene Kelly,
medverkande: Gene Kelly, Debbie
Reynolds, Donald O’Connor,
Jean Hagen, Cyd Charisse, 1952, USA,
1 tim 52 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg

1) Gene Kelly i TV-programmet ”American Masters – Gene Kelly: Anatomy of a Dancer”, Public Broadcasting Service (2002).
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Org
Org

En cinematografisk kupp, ett kolossalt collage, ett kosmiskt epos: Fernando
Birris Org motsätter sig enkla kategoriseringar. Birri omformar en uråldrig indisk
myt om oskuld och svartsjuka till en tre timmar lång avantgardistisk explosion
av ständigt föränderliga kroppar, utopier och politisk desillusion.
Argentinaren Fernando Birri var en filmskapare, poet och lärare som var med om
att grunda tre filmskolor i Latinamerika.
Med andra ord var hans engagemang i
konsten och världen vittgående, och Birri
sökte alltid skapa en mångfald snarare än
en enskild konstnärlig röst. Det samma
kan sägas om Org, Birris sällan visade
storverk, gjord i exil i Italien. Med en speltid på nästan tre timmar och bestående
av mer än 26 000 klipp är Org ett barockt
verk som ständigt formar och omformar
sig, och vars sönderskrapade bilder och
förvrängda ljud kan medföra att åskådaren får en känsla av att dras ned i undermedvetandets djupa hav.
På havets yta finns ett slags berättelse.
Birri inspirerades av Thomas Manns
roman De ombytta huvudena (1940) samt
det källmaterial som låg till grund för
Manns text, nämligen en gammal indisk
myt om en oskyldig kvinna som blir kär
i två män, där svartsjukan leder de två
männen till att kämpa mot varandra.
Birri förvandlar materialet till hallucinatorisk science fiction – där Terence
Hill spelar en av ”huvudrollerna” – och

väver samman det med arkivmaterial från
1960- och 70-talen. Filmen utspelas i en
både förfluten och samtida värld, och för
samman uråldriga berättelser om själ,
kropp och utopier med en skarp kritik av
fascism och kapitalism.
Produktionen av Org inleddes 1967,
men filmen färdigställdes inte förrän 1979.
I dag utgör filmen ett dokument över
1970-talets experimentella, estetiska och
politiska strömningar. Det är en bristfällig
film, en röra, en potlatch av idéer. Kanske
bör den inte ens betraktas som en film,
utan som ett manifest. Som Birri skrev i
sin dagbok 1972:

Regi: Fernando Birri, medverkande:
Terence Hill, Lidija Juracik, Isaac Twen
Obu, 1967–1977, Argentina, Italien,
2 tim 57 min, italienska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Arsenal – Institut für Film und
Videokunst e.V.
Svartvit bild från färgfilm.

Filmen är en ”summa” av idéer
(filmen som tusen filmer)
(som tusen möjliga filmer)
Inte en film, utan tusen filmer i en
Filmen som en plan för tusen filmer1

Text: Oscar Pedersen

1) Fernando Birri, som citerad i Frederico Windhausen, ”A ’Sum’ of Ideas: Fernando Birri’s ORG Among the New Cinemas” i Fuera de Campo vol. 5, nr. 2 (2021).
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Enter the Dragon
Enter the Dragon

Jakten på en knarkbaron får filmhistoriens största kampsportsstjärna att infiltrera
en tävling, ägna sig åt spionage och få sin bara överkropp rispad med järnklor.
Enter the Dragon är en sann actionmilstolpe i vilken Bruce Lee visar hur fysisk
skönhet kan manifestera sig i fysiskt våld.
Bruce Lees tid som filmstjärna var kort
men intensiv. Han föddes i San Francisco,
flyttade i ung ålder till Hongkong men
skickades som 18-åring tillbaka till USA
för att få styr på sitt liv. Han dansade
cha-cha, tränade kampsport och började
drömma om att bli Hollywoodstjärna,
men fick ta en omväg via tv-kändisskapet
som sidekicken Kato i The Green Hornet
(1966–1967). Denna serie öppnade dörrar
i Hongkong, där framgångarna för Big
Boss (1971), Fist of Fury och Way of the
Dragon (båda från 1972) i sin tur beredde
mark för Enter the Dragon.
Den enkla premissen lyckas korsa
tidens kampsportspopularitet med en
James Bondsk spionberättelse, där Lees
kampsportsexpert rekryteras av brittisk
underrättelsetjänst för att ansluta till en
kampsportsturnering som arrangeras av
en knarkbaron med privat ö.
Som det mesta Lee medverkade i är
manuset mest en ursäkt för att få filma
stjärnan i våldsam rörelse. Särskilt berömd
är fighten där Lee möter storskurken som
med sin kloutrustade metallhand rispar
honom i både ansiktet och på magen –
vilket han svarar på genom att provsmaka
sitt eget blod. Snart blir Lee även skuren
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längs bröstet och hamnar i den berömda
katt och råtta-leken i spegelrummet – en
blinkning till Lady från Shanghai (1947).
I den skönhetsvurmande boken Idol
Worship: A Shameless Celebration of Male
Beauty in the Movies (2003) riktar Michael
Ferguson självklart strålkastarljuset mot
Bruce Lee. Actionikonen lyfts fram som
en sexsymbol, men också en konstnär
vars fysiska närvaro och skicklighet var
bortom det vanliga.
Ferguson påminner om en intervju där
Lee ska ha beskrivit film som rörelse, varför han ansåg att dialog skulle hållas till
minimum. ”Som en stumfilmsstjärna eller
balettdansare kunde Bruce Lee uttrycka
sig utan ljud. Han visade oss fysisk
skönhet manifesterad i fysiskt våld, en av
filmens emblematiska paradoxer.”

Regi: Robert Clouse, medverkande:
Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly,
Kien Shih, 1973, Hongkong, USA,
1 tim 43 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 2.39:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

Text: Sebastian Lindvall
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Basic Instinct: Iskallt begär
Basic Instinct

”Hon är ond! Hon är briljant!” Michael Douglas skuldtyngda snut försöker sätta
dit Sharon Stones svarta änka, men får allt svårare att hålla blicken i styr och
händerna på täcket. Paul Verhoevens liggpigga neo-noir är skandalsuccén som
fick konservativa att protestera och nyfikna att flockas till biograferna.
2020 gjorde det amerikanska varu
märkesföretaget OnBuy en studie för att
kora tidernas sexigaste filmer. Utifrån en
IMDb-lista, en enkät och Google-verktyget Ahrefs visade sig Basic Instinct: Iskallt
begär mest attraktiv.
Paul Verhoevens film ingick i den våg av
erotiska thrillers som vällde fram under
1980-talet. Het puls (1981), Farlig förbindelse (1987) och Sea of Love (1989) var
några av filmerna som återupplivade noirfilmens farliga kvinnor och ängsliga män –
men med betydligt mer explicita grepp.
Basic Instinct öppnade Cannesfestivalen, nominerades till två Oscars och tre
Razzies. Konservativa protesterade mot
visningar av filmen medan nyfikna flockades till biograferna för att se Michael
Douglas skuldtyngda snut försöka sätta
dit – och snart även sätta på – Sharon
Stones mordanklagade femme fatale.
Män som har sex med Stones rollfigur
går hemska öden till mötes. En svart änka
i mänsklig form? En expert på avledande
manövrar är hon i alla fall, inte minst i den
ökända scen där Stone korsar benen och
får hela förhörsrummet att hålla andan.

Svenska Filminstitutet

I sin självbiografi The Beauty of Living
Twice (2021) gjorde Stone klart att hon
lurades av Verhoeven till att göra scenen
utan underkläder (han ska ha använt ljusreflektion som svepskäl). Inte förrän på en
visning, bevistad av agenter och advokater, såg hon ”my vagina-shot for the first
time”, skriver hon.
I genrehyllningen ”Why I Love Erotic
Thrillers” (New York Times, 29 mars 2022)
ser Abbey Bender den erotiska thrillerns
femme fatales som en mytisk mardröms
version av en stark kvinna, en magiker som
lurar män och publik tillika ett föremål
för bilder av ”hyperbolisk sensualitet där
njutning närmar sig vulgaritet”.
Filmens svarta änka använder sin sex
appeal som vapen i en thriller av tätaste
slag. Men som Stones inspelningshistoria
tyder på är Basic Instinct en film där manipulationerna skedde även bortom den
redan så twistfyllda thrillerns fiktiva värld.

Regi: Paul Verhoeven, medverkande:
Michael Douglas, Sharon Stone,
George Dzundza, Jeanne Tripplehorn,
1992, USA, 2 tim 8 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 2.35:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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Alien – Director’s Cut
Alien – Director’s Cut

De sju rymdknegarna på fraktskeppet Nostromo väcks ur hypersömn efter en signal från
en närliggande måne. Väl i land hittar de ett rymdskepp, vars otäcka hemligheter får dem
att lämna månen – med en åttonde passagerare ombord. Oscarbelönad kroppsskräck där
en stenhård Sigourney Weaver försöker överleva i en rymd där ingen kan höra dig skrika.
Efter att ha fångat upp en signal från en
måne väcks besättningen på fraktskeppet
Nostromo ur sin hypersömn. I land på
månen upptäcker de ett rymdskepp, vilket
leder till ”den åttonde passageraren” som
utlovades i undertiteln när originalversionen distribuerade på video och tv i Sverige.
Ridley Scotts gastkramande klassiker
blandar socialrealistiska människo
porträtt med visionära varelseskildringar,
i en sci-fi-film med så otäcka katt och
råtta-lekar att det emellanåt känns som
en slasher förlagd till rymden.
Redan i denna första del av den populära sci-fi-filmserien är kroppskräcken
central. Själva titelvarelsen, den så kallade
xenomorphen, designades av den schweiziska konstnären H.R. Giger. Konceptet
härrörde från hans målning Necronom
IV (1976), vars namn inspirerades av
Necronomicon – den ockulta boken som
förekommer i författaren H.P. Lovecrafts
kosmiska skräckuniversum.
”This is a movie about alien inter
species rape”, har manusförfattaren Dan
O’Bannon sagt i en dokumentär. Idén om
en rymdvarelse som planterar ägg och har
en dödlig demonfallos som skjuts ut ur
munnen – med en obekvämgörande air av
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”homosexuell oralvåldtäkt”, enligt O’Bannon – gör xenomorphen till ett sexuellt
laddat monster.
Varelsen i Alien, den mest lågmälda
och skräcknischade i serien, presenterar
sig själv efter att Nostromos besättning
upptäcker mystiska ägg på det övergivna
rymdskeppet på månen. John Hurts rollfigur faller offer för den ansiktsgreppande
parasiten som kallas ”facehugger”, vilken
i sin tur planterar den ”chestburster” som
gör entré genom Hurts bröst i filmens
mest berömda scen.
Havandeskapet är en röd tråd som
löper genom hela filmserien – från
xenomorphdrottningen i Aliens – återkomsten (1986) och den raskorsande
graviditeten i Alien 3 (1992) till Noomi
Rapaces halsbrytande självabortscen i
Prometheus (2012). Och namnet på Nostromos dator? ”Mother”, så klart.

Regi: Ridley Scott, medverkande:
Tom Skerritt, Sigourney Weaver,
Ian Holm, John Hurt, Harry Dean
Stanton, Yaphet Kotto, 1979/2003,
Storbritannien, USA, 1 tim 56 min,
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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Terminator
The Terminator

Arnold Schwarzeneggers mördarmaskin reser från framtida krig till 1984 års Los Angeles för att utplåna
Sarah Connor, den blivande modern till mänsklighetens sista hopp. James Camerons slasherinspirerade
tech-noir bjuder på stora cyborgmuskler, ödesmättad stämning och nagelbitande spänning.
I Terminator målar James Cameron upp
ett urbant mörker av skuggor, neonskyltar, trafikljus och tidsresor. Arnold
Schwarzeneggers själlösa mördarcyborg
kommer från framtiden för att utplåna
den kommande motståndsledarens
mamma, vars enda hopp är Michael
Biehns sammanbitna soldat.
På flykt från deras väldiga och fysiskt
överlägsna nemesis måste människoparet
navigera i ett Los Angeles av så dekadent
skick att det lika gärna hade kunnat vara
en dystopi.
Med sitt svartläderklädda paket av
cyborgs, artificiell intelligens och neonljus
har Terminator kommit att betraktas som
ett typexempel på ”tech-noir”, subgenre
beteckningen för ett slags fatalistisk
cyberpunkspänning vars namn tagits från
en klubb som förekommer i filmen.
Om den betydligt mer påkostade Terminator 2 – Domedagen (1991) excellerade i
banbrytande specialeffekter och bombastisk domedagsstämning, är föregångaren
mer småskaligt skräckfylld. Schwarze
neggers antagonist är en ”bokstavlig
destillering av den klassiska slasherskurken”, menar Darren Mooney på sajten

The Escapist (1 augusti 2020), som i den
obarmhärtiga och ostoppbara mördar
maskinen ser en släkting till Michael
Myers och Jason Voorhees.
Cameron själv har uppgett John
Carpenter som en idol och dennes Alla
helgons blodiga natt (1978) som en inspirationskälla. Till skillnad från slashers,
där de kroppsliga spektaklen i huvudsak
skapas av offren, är det titelskurken i
Terminator som utgör den kroppsliga
fascinationens huvudattraktion.
På kabelkanalen HDNet Movies sajt ges
en intressant överblick av filmens roll i
1980- och 90-talsactions muskeltrend:

Regi: James Cameron, medverkande:
Arnold Schwarzenegger, Linda
Hamilton, Michael Biehn, 1984, USA,
1 tim 53 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

This mythos, of unreal strength, massive
bodies and muscles, and ultimate physique
culminated in James Cameron’s Terminator
(1984), which literally took hyper-masculinity to the extreme, turning the body into a
machine, rather than a flesh and blood human,
susceptible to harm. Terminator marked the
apex of monolithic masculinity as a defining
characteristic of the action genre.1

Text: Sebastian Lindvall

1) ”Occupational Hazards, Woking Men, and the 90s Action Film” i HDNet Movies (5 december 2013).
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Dirty Diaries
Dirty Diaries

En queer, feministisk och innovativ samling erotiska kortfilmer. Tolv verk av en rad
regissörer – däribland Guldbaggevinnaren Ester Martin Bergsmark och Aniara-regissören
Pella Kågerman – med mobiltelefonkameror som medel. Svenska Filminstitutet
finansierade projektet delvis med skattepengar, vilket eldade på en het debatt.
”DISTRIBUERAS MED STÖD AV
SVENSKA FILMINSTITUTET”, lyder
den versala och fetstilade underrubriken
när distributören Njutafilms beskriver
Dirty Diaries på sin webbplats. Direkt
läggs fokus på den halva miljon kronor
som gjorde projektet till en het potatis.
Statlig finansiering av pornografi, är det
verkligen okej? Och ”feministisk porr”,
vad är det egentligen?
Projektets initiativtagare var Mia
Engberg, som några år senare vann en
Guldbagge i dokumentärkategorin för sin
vackra essäfilm Belleville Baby (2013). En
rad filmare och konstnärer – däribland
Guldbaggevinnaren Ester Martin Bergsmark och Aniara-regissören Pella Kågerman – fick med mobiltelefonkameror som
medel göra varsin porrfilm i kort format.
I filmerna skådas en mångfald av uttryck,
praktiker, kroppar och sätt att ha sex.
Reaktionerna lät inte vänta på sig. I P3
rasade Svenska Dagbladets ledarskribent
Johan Wennström över Svenska Filminstitutets stöd, vilket Göteborgs-Postens
Rasmus Malm tog med en humoristisk
klackspark (3 september 2009): ”Herregud, det här är ju som ett Kinderägg från
helvetet specialdesignat för att reta upp
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KD-ledare. Tre mardrömmar i en: porr
och homosex för skattepengar. Vad kan
man mer begära?” Adam Cwejman, då
ordförande i Liberala ungdomsförbundet,
menade att det definitivt inte borde vara
”en statlig kärnfråga att med hjälp av
skattemedel premiera den ena eller andra
synen på sexualitet” (7 september 2009).
Conan O’Brien skojade om Dirty
Diaries på sin tv-show och i Frankrike
gick filmerna upp på biograf. Filminstitutets dåvarande vd, Cissi Elwin Frenkel,
skickade brev till kulturministern Lena
Adelsohn Liljeroth. ”Jag skrev brevet
helt och hållet på eget initiativ. Kultur
ministern reser mycket utomlands och jag
ville informera henne om hur det förhöll
sig utifall hon skulle få frågor om Dirty
Diaries”, förklarade Elwin Frenkel för TT
Spektra (22 september 2009). ”Jag brukar
inte recensera film, men det är ett enormt
spännande projekt.”

Regi: Mia Engberg, Ester Martin
Bergsmark, Pella Kågerman, Ingrid
Ryberg med flera, medverkande: Ester
Martin Bergsmark, Sara Kaaman,
Lena Huden, Helena Lindblom, Helena
Sandström, 2009, Sverige, 1 tim 44 min,
engelska, svenska, svensk text,
DigiBeta, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Njutafilms.

Text: Sebastian Lindvall
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Midnight Cowboy
Midnight Cowboy

Jon Voight är den naiva Texassonen i cowboyhatt vars lyckojakt som gigolo i New
York leder till en oväntad vänskap med Dustin Hoffmans haltande fifflare. Inslagen
av homosexualitet ledde till X-märkning – i praktiken en 18-årsgräns. Än i dag är
Midnight Cowboy den enda med sådan som vunnit en Oscar för bästa film.
”I’m walkin’ here!” Dustin Hoffmans
haltande hallick smackar ner händerna på
motorhuven av en gul taxi vid ett övergångsställe. Bredvid sig har han Jon Voights
bonniga, cowboyhattbärande gigolo som
guidas ner i New York Citys fördärv.
Midnight Cowboy, baserad på James
Leo Herlihys roman från 1965 med samma
namn, följer den naiva Texassonen Joe
Bucks försök att bli manlig prostituerad.
Bara hans karriärmål i sig sticker ut, men
än mer iögonfallande är hur lättsamt han
hanterar sina misslyckanden när han gång
på gång blir blåst av cyniska storstadsbor.
Som när han i slutändan tvingas betala
sin första kund. Eller när han låter en man
suga av honom och inte förrän efteråt
inser att torsken är pank.
Som en Karon i den urbana under
jorden finns fifflaren Enrico ”Ratso”
Rizzo, en som kan navigera i kloakbrunnen som det vore hans egen bakgård
– men som till skillnad från den mytologiska färjkarlen är allt annat än odödlig.
De två männen blir varandras oväntade
ljus i mörkret, men i övrigt är de varandras raka motsatser. Den ena lång, blond,
frisk och lantlig; den andra kort, mörk,
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trasig och stadsvan. Kroppskontrasten
blir allt tydligare under berättelsens gång.
Filmen fick den så kallade X-märkningen, 18-årsgränsen som vid tiden
förknippades med extremvåld och pornografi. Här var det främst ”gayinnehållet”
som fick United Artists-topphönset
Arthur Krim att vägra något annat än
hårdast tänkbara åldersgräns.
Än i dag är det den enda film med
X-märkning som vunnit en Oscar för
bästa film. Den kontroversiella succéfilmen belönades med ytterligare två – för
bästa regi och bästa manus efter förlaga –
och nominerades i fyra andra kategorier.
”From a cesspool of dark, foul, even
taboo material – drugs, illness, passionless sex, both straight and gay – it rescues
a true humanism that need not hide its
name”, skriver författaren Peter Biskind i
sin återblickande artikel ”Midnight Revolution” (Vanity Fair, april 2000).

Regi: John Schlesinger, medverkande:
Jon Voight, Dustin Hoffman, Sylvia
Miles, 1969, USA, 1 tim 53 min,
engelska, utan text, 35 mm, bild
format: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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Hellraiser
Hellraiser

Skräckförfattaren Clive Barker gjorde långfilmsdebut som regissör med denna queera,
sadomasochistiska skräckklassiker, baserad på hans kortroman Ett hjärta åt helvetet, där ett
gift pars villaförortsidyll krossas av köttsliga svek och smärtsamma njutningar. I centrum för
mardrömsextasen står Pinhead, sadociceronen som skulle bli ett av 1980-talets stora filmmonster.
Den brittiska skräcknestorn Clive Barker
fick sitt genombrott när första delen av
hans antologiserie Books of Blood (1984–
1985) gavs ut i USA, med en lyrisk blurb
från självaste Stephen King. Strax därpå
långfilmsdebuterade Barker med Hell
raiser, baserad på den egna kortromanen
Ett hjärta åt helvetet (1986). Framgångsrikt
introducerade filmen ett av 1980-talets
stora filmmonster: mardrömsnjutningarnas
sadociceron Pinhead.
Det gifta paret Julia och Larry flyttar
in i en till synes helt vanlig förortsvilla.
Husets tidigare ägare är Larrys bror, den
dekadenta kicksökaren Frank, som i öppningsscenen setts öppna en önskeupp
fyllande pussellåda. En Pandoras ask,
visar det sig, när ett inferno av utomvärldslig extas släpps lös.
Många skräcksensationer har blivit
föremål för sexnyfikna psykoanalyser
– knivar blir fallosar, morden en serie
penetrationer, monstruösa förvandlingar
ett uttryck för det bortträngda – men få
är lika tematiskt explicita som Hellraiser.
Hela premissen bygger på jakten efter

njutningar, men där vägen till klimax
kantas av obeskrivliga smärtor.
Njutning och smärta är två sidor av
samma mynt för Pinhead och hans monstruösa följeslagare – så kallade ”cenobites”.
Hela helvetesklanen är klädd i svart, åtsittande läder. Besöken i deras hemvist liknar
mer snedtrippar från en berlinsk fetischklubb än scener från en mainstreamfilm.
Skribenten Michael Koresky sätter
filmen i en queer kontext:

Regi: Clive Barker, medverkande:
Andrew Robinson, Clare Higgins,
Ashley Laurence, 1987, Storbritannien,
USA, 1 tim 34 min, engelska, dansk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Det Danske Filminstitut.

Hellraiser is perhaps the most hardcore S&M
mainstream movie ever. That Barker’s film
couples that sadomasochism with a heavy dose
of homoeroticism makes the film even more
singular, an unapologetic, impolite violation
of heteronormative standards smuggled into a
wide-release genre framework. […] Hellraiser
isn’t queer just because its writer-director
is gay […] but because of its punkish sexual
abandon. The frightening creatures of the
underworld – known as the Cenobites – are
figures of erotic exhilaration as much as terror.1

Text: Sebastian Lindvall
1) Michael Koresky, ”Queer & Now & Then: 1987” i Film Comment (9 oktober 2019).
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Martyrs
Martyrs

En helyllefamilj mördas brutalt av den unga och traumatiserade Lucie. Själv menar hon
att familjen är roten till all ondska, men hennes barndomsvän är skeptisk. Är Lucie galen?
Eller ligger det något bakom hennes våldsdåd? Pascal Laugiers brutala och filosofiska
genombrottsfilm är chocktoppen på 00-talets våg av fransk extremskräck.
Kulturkritikern och curatorn James
Quandt myntade begreppet New French
Extremity i artikeln ”Flesh & Blood: Sex
and Violence in Recent French Cinema”
(Artforum, februari 2004). Det var ett försök att rama in den våg av franskspråkiga
filmöverskridare – Gaspar Noé, Catherine
Breillat, Bruno Dumont med flera – som
försökte att ”bryta varje tabu, att vada i
floder av inälvor och stänk av sperma, att
fylla varje ruta med kött, åtråvärt eller
frånstötande, och utsätta det för all sorts
penetration, lemlästning och besudling”.
Snarare än filmvåldet i sig fascineras
Quandt av hur splattret nästlat sig in i filmens finare skikt. En chocktaktik? Ett försök att konkurrera med andra marknader?
Oavsett om man skriver under Quandts
förklaringar kunde man efter textens
publicering se de beskrivna inslagen
fångas upp av en ny våg av fransk,
kroppsorienterad extremskräck.
En av de ledande filmerna i vågen –
efter Xavier Gens Frontier(s) och Julien
Maurys och Alexandre Bustillos À l’intérieur, båda från 2007 – var Pascal Laugiers genombrottsfilm Martyrs. En djupt
obehaglig och stundom extremt våldsam
film där en hämndhistoria utvecklas
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till ett filosofiskt, kroppsligt försök att
besvara frågor om livet efter detta.
En kvinna anländer till familjen Belfonds till synes alldagliga, borgerliga hem.
I en chockvändning drar hon plötsligt
fram ett gevär och mördar hela familjen
– inklusive den då okända Xavier Dolan.
Övertygad om att familjen är roten till all
ondska hon upplevde som barn, drar hon
in en vän i sin eskalerande mardröm.
”För mig är Martyrs en sentimental
historia”, berättar Pascal Laugier i en
intervju på ComingSoon.net (23 juni
2008). Samtalet hölls i sviterna av den
chock som hade utlösts på filmmarknaden i Cannes. Noga skiljer Laugier sin
film från den våg av ”tortyrporr” som var
på modet efter Hostel (2005). ”Tortyr är
inte poängen med Martyrs. Det är en film
om mänsklig smärta, meningen med den,
vilket är något helt annat.”

Regi: Pascal Laugier, medverkande:
Morjana Alaoui, Mylène Jampanoï,
Catherine Bégin, 2008, Frankrike,
Kanada, 1 tim 39 min, franska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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Tetsuo
Tetsuo

Cyberpunkig kultklassiker där en kostymklädd kontorsnisse förvandlas till en köttslig
maskinvarelse, utrustad med borrpenis och strömdrivna superkrafter. Shinya Tsukamotos
genombrottsverk är ett fantastiskt underground-under av kött, blod och metall.
Shinya Tsukamoto blev på 1980-talet en
nyckelfigur inom den japanska cyberpunkvågen, där hybrider av människor
och metall inspirerade experimentella
filmer som Soho Ishiis Bakuretsu toshi
(1982) – känd internationellt som Burst
City – och Shigeru Izumiyas Desu Pauda
(1986). Tsukamotos kroppsliga sci-fifilm Elstolpspojkens äventyr (1987) fick
ett så varmt mottagande i kritiker- och
festivalkretsar att han vågade ta steget
från super 8-kortfilmer till att långfilms
debutera på 16 mm.
Den låga budgeten tvingade Tsukamoto
till stopmotion, demonterade tv-delar och
annat kostnadssnålt snickeri. Just dessa
innovativa kompromisser är stommen
i den grynigt hårda, taktilt sörjiga och
sinnesomtumlande estetiken – den som
gör Tetsuo till en så oförglömlig upplevelse. Nämnvärd är också Chu Ishikawas
aggressiva industrimusik och öronbedövande ljudeffekter, vilka bitvis minner om
David Lynchs Eraserhead (1977) – även
den en svartvit lågbudgetfilm om en man
vars kropp och sinne bryts ner i kylig
industrimiljö.
Skribenten och författaren Tom Mes,
som djupdykt i Tsukamotos verk med
boken Iron Man: The Cinema of Shinya
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Tsukamoto (2015), ser i filmens ljussättning och expressionistiska närbilder spår
av japanska skräckklassiker som Akira
Kurosawas Blodets tron (1957) och Kaneto
Shindos Gropen (1964). I sin recension för
Midnight Eye (8 augusti 2001) menar han
att skådespelarna ”rör sig som om de vore
aktörer i ett modernt dansstycke, stick i stäv
med deras rötter i experimentell teater”.
Kroppsliga mutationer, destruktiv
sexualitet och olika slags sönderfall står
i centrum. Liknande ämnen förekommer
i många andra filmer, exempelvis i flera
av David Cronenbergs storverk. Men i
Tetsuo får temat kongenialt understöd av
det audiovisuella uttrycket, som bitvis är
så stört och ostädat att det känns som att
hela filmen ska gå sönder.

Regi: Shinya Tsukamoto,
medverkande: Tomoro Taguchi,
Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka, 1989,
Japan, 1 tim 7 min, japanska, engelsk
text, DCP (digitaliserad), bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Nikkatsu.

Text: Sebastian Lindvall
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Dvärgar har också varit små
Auch Zwerge haben klein angefangen

Kortvuxna upprorsmakare tar över anstalten där de hålls fångna. Vad det
är för anstalt, och varför de kortvuxna ens hålls fångna, förblir ett frågetecken
i Werner Herzogs frisinnade, lekfulla och trotsiga komedi.
En kortvuxen anstaltschef håller sig skyddad på sitt kontor, där denne bundit fast
en av upprorsmakarna, medan ett gäng
fångar av kortare slag löper amok på innegården och i anstaltens lantliga omnejd
(inspelad på kanarieön Lanzarote).
Anstaltschefen ropar hotfullt att polisen är på väg, men den stökiga gruppen
– flera av dem rockabilly-stajlade med
skjorta instoppad under blåjeans – struntar i hoten. De larvar sig, trashar, leker
tjurfäktning med en stulen bil, tänder eld
på saker och håller en låtsasreligiös ceremoni med en stackars apa på korset.
Den karnevaliska stämningen lyser
som starkast i en scen där en chaufförlös
bil åker runt och runt, som i en karusell,
medan rebellerna kastar tallrikar mot
den. Kakafonin av en brummande motor,
högljudda skratt och krossat porslin ger
känslan av en cirkusvistelse.
Dvärgar har också varit små kan upplevas lika problematisk som problematiserande. Å ena sidan kan man tycka att
Herzog gör objektifierande lyteskomik av
de medverkandes annorlundahet. Å andra
sidan kan man i filmen se en frigörelse,
fylld av ljuvliga ögonblick där skådespelarna bryter fjärde väggen och gör sig till
för kameran. Vid ett tillfälle fotograferar
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de varandras grimaser – en klar antydan
om självframställning.
En av skådespelarna skadade sig två
gånger under den vilda inspelningen.
Då ska Herzog, känd för sin äventyrliga
inställning till filmskapande, ha lovat att
kasta sig över en bädd av kaktusar om
filmen fullbordades utan fler skador. Ett
löfte som han till sist infriade genom ett
smärtsamt kaktusdyk.
Vincent Canby skrev i New York Times
(17/9, 1970) att Herzog var en talangfull
regissör, men att filmen är ”ourskiljbar
från dess tyska sideshowspektakel, som
om den hade gjorts av samma perversa,
oengagerade intelligens som skapade
världen i filmen”.

Regi: Werner Herzog,
medverkande: Helmut Döring,
Paul Glauer, Gisela Hertwig,
Hertel Minkner, 1970, Västtyskland,
1 tim 36 min, tyska, engelsk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Deutsche Kinemathek.

Text: Sebastian Lindvall
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Spruckna speglar
Gebroken spiegels

Spruckna speglar skildrar systerskap på det neonbelysta horhuset Happy House, ett
stammishak för en pervers psykopat som gjort till sin vana att skugga, slå ner och låsa
in kvinnor i en kvalmig källarlokal. Marleen Gorris feministiska thriller tar krafttag
mot en undre värld där kvinnokroppar behandlas som handelsvaror.
I två parallella historier ger sig Marleen
Gorris i kast med prostitution och klyftan
mellan könen. Den ena följer en galen
chefstjänsteman som skuggar, slår ner och
kidnappar en kvinna som låses in i en öde
källarlokal. Den andra följer Diane och
Dora, två prostituerade på bordellen Happy
House, som försöker hålla ihop när annat
brakar loss i den kvalmiga klubblokalen.
Spruckna speglar porträtterar en undre
värld där kvinnokroppar blivit handelsvaror, föremål för att tillfredsställa mäns
lustar – vissa sexuella, andra bara rentav
sadistiska. Mördaren fotograferar sina
offer, en objektifiering som avslöjar hans
sadistiska njutning.
Man skulle kunna hävda att Spruckna
speglar gör sig skyldig till en exploatering
av kvinnligt lidande som den även kritiserar, men våldet används mer som dramatiskt chockbränsle än för pervers njutning.
Spruckna speglar är en feministisk thriller
som rasar mot den miljö som skildras.
Mottagandet i Sverige var mestadels
positivt, men med vissa invändningar mot
övertydligheten i Gorris könsdikotomi.
”Tyvärr känns Gorris bild av hororna lite
väl tillrättalagd för hennes syften. Lite för
ädla”, menade Britta Svensson i Expressen
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som i filmen ändå såg en sevärd ”motvikt
till allehanda manliga fantasier”. Aftonbladets Stina Helmersson var inne på
liknande spår och bedömde Gorris grepp
som ”gastkramande” och hennes slag som
”bedövande hårt”, men ”när hon tar i så
finns det inga nyanser, bara svart och vitt.
Det är filmens svaghet”.
Mer positiv var Svenska Dagbladets
David Grossman, som berömde ett känslolöst minutverk som avskalar den manliga
lusten med ”obarmhärtig pregnans”.
Dagens Nyheters Eva af Geijerstam hyllade
”ett av de häftigaste raseriutbrott mot prostitutionen jag sett, plågsam och obehaglig,
sevärd och nödvändig. Den är därför inte
odiskutabel. Marleen Gorris antyder att
klyftan mellan könen är så till den grad
djup att män och kvinnor aldrig kan mötas
som varandras oförfalskade spegelbilder”.

Regi: Marleen Gorris, medverkande:
Lineke Rijxman, Henriëtte Tol, Edda
Barends, 1984, Nederländerna,
1 tim 51 min, nederländska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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Anatomie de l’enfer
Anatomie de l’enfer

En kvinna försöker avsluta sitt liv på en gayklubb, men räddas av en skyddsängel –
spelad av porrstjärnan Rocco Siffredi – som hon erbjuder pengar för att umgås med
i ett ödsligt hus. Väl där uppstår en märklig intimitet. Catherine Breillats avklädda
kammarspel rör sig vågat mellan sex och filosofi, liv och död.
Catherine Breillat har gjort sig känd som
en orädd provokatör med filmer som
Oskuld (1988), Romance (1999) och À ma
sœur ! (2001, även känd som Fat Girl).
Filmer där kvinnor gräver i sig själva och
sin omgivning.
Romance var hennes första samarbete
med porrstjärnan Rocco Siffredi. Återföreningen Anatomie de l’enfer är ett mer
avskalat och avklätt kammarspel, en
”anatomi av helvetet” som inleds med ett
avstyrt självmordsförsök på en gayklubb.
Den livströtta kvinnan, spelad av Amira
Casar, erbjuder sin skyddsängel (Siffredi)
pengar för att han ska umgås med henne.
Under några dygn i hennes ödsliga
hus försöker de två, med ord och fysisk
kontakt, förstå varandra och sig själva.
Det är en film om kroppens mysterier och
kommunikation. Mannen är uppenbart
deprimerad, både äcklad och fascinerad av den sällskapssjuka kvinnan. Han
spekulerar om kroppar, relationer, tomhet
och ensamhet, om sex som ett hopplöst
försök att överkomma människans oförmåga att kommunicera (”vi har inget att
säga varandra”).
Breillat baserade filmen på sin egen
roman Pornocratie (2001) och gör även
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berättarrösten. Denna leder in filmen i
en återblick – ett andrum i det kvalmiga
kammarspelet, där något till synes oskyldigt som ett idylliskt barndomsminne tar
en kroppslig vändning när barnen börjar
leka doktor.
Filmen inleds med försäkran om att
filmen är en illusion och att sexet är
simulerat, vilket kan tänkas udda med en
verklig porrstjärna i centrum. Eller ska
denna förtext förstås som en kommentar
som ekar av rollfigurernas resonemang?
En idé om att allt filmat sex, även det
icke-simulerade, är en illusion? Kanske
rentav att sex i största allmänhet är det?
Med små medel och bitvis obekväma,
tabubrytande bilder – som när Siffredi
använder kvinnans underlivssafter som
hårvax – presenterar Anatomie de l’enfer
ett drama där all kroppslig kontakt framstår som desperata försök att närma sig
det dolda i människans inre.

Regi: Catherine Breillat, medverkande:
Amira Casar, Rocco Siffredi, 2004,
Frankrike, Portugal, 1 tim 17 min,
franska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Cinedis.

Text: Sebastian Lindvall
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Ur kärlekens språk
Ur kärlekens språk

Sexualupplysningsfilmen som chockade en hel värld med mängder av
imitationer, protester, förbud, uppföljare och en nyinspelning som resultat.
En klockren sensationsfilm – förklädd till dokumentär.
Den klassiska sexualupplysningsfilmen
Ur kärlekens språk blev huvudexemplet på
”den svenska synden”. Även om upphovspersonernas syften bakom filmens
snaskigare inslag troligen var kommersiellt sinnade, stärkta av regissören Torgny
Wickmans och producenten Inge Ivarsons
fortsatta produktion av mjukpornografi,
har filmen ett vetenskapligt tilltal.
Ur kärlekens språk och dess tre uppföljare bygger på idén att ”experter, ibland
i vita rockar, gravallvarligt diskuterade
sexualitet varvat med filmade sexscener
som ofta var mer vågade än i samtida
spelfilmer”, skriver journalisten AnnaLena Lodenius i artikeln ”När den sexuella frigörelsen nådde vita duken” (Svensk
Filmdatabas, april 2021).
Bara två år efter filmens premiär
försvann lagen mot sårande av tukt och
sedlighet, vilket i praktiken innebar att
pornografi legaliserades 1971. Med det
uppstod en våg av svensk sexfilm.
Även om sexualupplysningsfilmer visats
i Sverige sedan 1910-talet, och Stefan Jarl
och Jan Lindqvist visat ett riktigt samlag i Dom kallar oss mods (1968), stack
Ur kärlekens språk ut med för sin tid väldigt

explicita scener. Detta menar Elisabet
Björklund, lektor i filmvetenskap vid
Linnéuniversitetet, i en text skriven apropå
Ur kärlekens språks 50-årsjubileum.
De scener som väckte mest uppmärksamhet
visade en kvinna som onanerade samt ett

Regi: Torgny Wickman, medverkande:
Inge Hegeler, Sten Hegeler, Maj-Briht
Bergström-Walan, Sture Cullhed, 1969,
Sverige, 1 tim 43 min, svenska, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

heterosexuellt samlag. Scenerna var utformade för att vara så tydliga som möjligt, bland
annat genom att deltagarna låg på en stor rund
säng och genom att närbilder och animerade
sekvenser visades samtidigt i split-screen.
Dessa inslag gjorde att filmen blev ett svårt fall
för den svenska filmcensuren, eftersom den
ansågs ligga på gränsen till den ännu förbjudna
pornografin. Filmen släpptes till sist med en
15-årsgräns, men i medierna fortsatte diskussionen kring om den verkligen var en ärligt
menad sexualupplysningsfilm eller om den
bara var gjord för att tjäna pengar på sex.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Elisabet Björklund, ”En film fyller femtio år – Ur kärlekens språk”, Svensk Filmdatabas (oktober 2019).
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Lyfta skrot
Pumping Iron

Muskelbyggandet antar orgasmiska proportioner när Arnold Schwarzenegger tar
balettlektioner, röker gräs och utsätter Lou Ferrigno för sluga härskartekniker. En
lysande semidokumentär om 1975 års Mr. Olympia- och Mr. Universe-tävlingar.
Lyfta skrot är en svettig, inoljad och
uppumpad djupdykning i 1970-talets
amerikanska kroppsbyggarvärld. Arnold
Schwarzenegger, här en charmig över
sittare med kraftig brytning som ännu
inte tagit Hollywood med storm, njuter
av att jävlas med den läspande Brooklyn
sonen Lou Ferrigno, som senare blev
känd som titelmonstret i tv-succén
Hulken (1977–1982).
Båda dessa kraftpaket drömmer om
Mr. Olympia-titeln. Rivaliteten utspelas
i en gymmiljö som i slutet av 1970-talet
var mer av en subkultur än den explosiva
mainstreamkultur som den skulle bli –
och som Lyfta skrot delvis bidrog till.
Flera scener är iscensatta för att spä
på konflikten mellan Ferrignos underdog och Schwarzeneggers karismatiska
skurk. Filmen ger en tydlig försmak av det
”hard bodies”-ideal som blev en trend på
1980-talet med muskulösa actionstjärnor
som Sylvester Stallone, Jean-Claude Van
Damme och Dolph Lundgren.
Bland filmens många beundrare finns
The New Yorkers Richard Brody:

Pumping Iron is, of course, a documentary,
but Schwarzenegger isn’t merely its subject
– he’s its star, and his beaming, witty,
charismatic presence in the film is among
the most ingratiating performances of the
time, one that’s resoundingly predictive of
the acting career that he had long aspired to
and that he would, of course, soon achieve.

Regi: George Butler, Robert Fiore,
medverkande: Arnold Schwarzenegger,
Lou Ferrigno, Franco Columbu,
Mike Katz, 1977, USA, 1 tim 25 min,
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

[…] He’s a figure of paradox; he clearly
delights in his sport, his training, and his
very life. He breezes through the gym with a
regal good humor. He talks about the thrill
of his muscle-pumping as orgasmic, saying,
”It’s as satisfying to me as coming is, you
know? As having sex with a woman and
coming … So I’m coming day and night; it’s
terrific, right? So, you know, I’m in heaven.”
He delights in the eye of the camera upon
him, and that delight is mutual: he beams
at it as it radiates his energy.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Richard Brody, ”Arnold Schwarzenegger’s Best Cyborg Performance Wasn’t in ’The Terminator’” i The New Yorker (17 augusti 2017).
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B som i bluff (1973).
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Sektion

Serie

Fel man (1956).

Främlingar på tåg (1951).
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Alfred
Hitchcock
Spänningens mästare

Januari 2020 påbörjades vad som var tänkt att bli en
årslång Alfred Hitchcock-retrospektiv på Cinemateket.
Några månader senare bröt pandemin ut, varpå filmerna
visades för en drastiskt krympande publik. Snart stängde
biograferna och med det avbröts visningarna i förtid.
Under 2022 får Cinemateksbesökare en ny chans att
upptäcka spänningsmästarens filmskatt på stor duk.
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Illdåd planeras? (1941).

Sidoprogram

Arvet (1976).

Alfred Hitchcocks succéartade genombrott kom med The Lodger: A Story of the
London Fog (1927). En Jack Uppskärarenfigur härjar i skydd av Londons dimma och
specialiserar sig på blondiner. Spänningsmomentet i The Lodger rör huruvida en
ung man är den skyldige seriemördaren.
Romantiska spänningsfilmer blev efterhand Hitchcocks brittiska varumärke, med
De 39 stegen (1935) som höjdpunkt.
Hitchcock kom till Hollywood och
David O. Selznick med Rebecca (1940)
som förstlingsverk. Periodens bästa film
är Skuggan av ett tvivel (1943). Här vänds
den sömniga småstadens vardagslunk
upp och ner när en manipulativ mördare
söker skydd undan lagens långa arm
hos sin intet ont anande systers familj.
Dynamiken mellan Joseph Cottens
mördare och hans initialt oskuldsfulla
systerdotter (Teresa Wright) – bägge
kallas dessutom Charlie – är filmens nav.
Efter Selznick-perioden etablerade sig
Hitchcock som egen producent tillsammans med Sidney Bernstein. Den första av
deras filmer var den experimentella Repet
(1948), med långa obrutna tagningar som
illuderar ett kontinuerligt skeende i ett och
samma rum. Främlingar på tåg (1951) är det
odisputabla mästerverket från denna produktionskonstellation, inte minst genom
Robert Walkers helt igenom formidabla
rollporträtt av en psykopatisk dandyfigur.
Fönstret åt gården (1954) blev ännu en
i serien av klaustrofobiskt begränsade
iscensättningar. En stjärnfotograf är
instängd i sin lägenhet med benet gipsat
efter ett dumdristigt försök att fånga en
fartfylld bild. Filmen är spänningsfylld till
bristningsgränsen när det halvt oskyldiga
spionerandet – eller är detta osund
voyeurism? – på grannarna får karaktären
av deckargåta: har frun i en av lägen
heterna mördats av sin man?
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Alfred Hitchcock

Fönstret åt gården (1954).

Studie i brott (1958) tillkom i en
stafett med många manuspennor innan
Hitchcock var nöjd. Ett problem inför
inspelning var att fylla den kvinnliga
huvudrollen. Förstavalet var Vera Miles,
men hon var gravid, till Hitchcocks
irritation. Eftervärlden har inte delat
Hitchcocks reservation beträffande Kim
Novak. Filmen är kusligt suggestiv i
den bildmagi som trollas fram runt den
detektiviskt ovilliga Scottie, spelad av
James Stewart. Oförmögen att arbeta
som detektiv hos polisen på grund av att
han drabbats av traumatisk svindel lockas
han in i rollen som privatspanare av en
gammal bekant som är bekymrad över sin
hustrus förehavanden. Efter att ha sett
henne accepterar den fascinerade Scottie.
Därmed snärjs han i en serie charader och
iscensättningar när han med bil genomkorsar San Francisco i den skönas spår.
Den komplicerade intrigen är inte huvud
ärendet utan i stället allt det som filmen
aktualiserar kring fiktion, fascination,
filosofi, identitet, maskerad och rollspel.
Här drivs detektiven till psykos, och
reprisen av förloppet blir dubbelt fatal.
I sista minuten (1959) är en slutpunkt för
den klassiska Hollywoodstilens berättarmodell: rak intrig, om än inte nödvändigtvis kronologisk, tydlig gestaltning av
tid och rum, och med gripbara rollfigurer,
gärna gestaltade av stjärnor. Hitchcocks
modell för rak intrig var begreppet
MacGuffin – det som motiverar rollfigurerna och driver handlingen, men som
egentligen är betydelselöst. I sista minuten
har några av de mest formidabla avsnitt
som någonsin filmats. Scenen mellan
Cary Grant och Eva Marie Saint i restaurangvagnen, lätt, luftig och erotiskt
laddad – och oemotståndligt filmisk. Och
sättet att hantera tid och rum: vindpinad landskapstristess och utdragen

händelselöshet vänds till en veritabel
kanonad från luften i scenerna från
Prairie Stop, mitt i ingenstans.
Psycho (1960) gjordes på lågbudget
manér. Filmen flyttade fokus från
spänningsthriller till skräckfilmens
gotiska scenografi; inte minst gäller
detta familjen Bates Edward Hopper-
inspirerade hem. Anthony Perkins gjorde
sitt livs roll som Norman Bates.
Flytten till Universal efter Psycho
inledde inte Hitchcocks bästa period.
Fåglarna (1963) var lyckad, beträffande
Marnie (1964) går meningarna isär. De
följande filmerna hyllas av få: En läcka i
ridån (1966) och Topaz (1969). Så följde
Frenzy (1972) som en hyllad comeback
till London. Karriären avslutades med
Arvet (1976) med Ernest Lehman som
manusförfattare. Hitchcock var nu sliten
och även hustrun Alma, som hade fingret
med i alla aspekter av hans verksamhet,
var sjuklig. Deras sista gemensamma
framträdanden var i samband med att
Alfred Hitchcock 1973 tilldelades en Life
Achievement Award av the American Film
Institute. Några månader före hans död
adlades han av det engelska hovet.
Att samlat på duk få överblick över hans
produktion är ett måste för alla som
ännu hyser ett intresse för mediet i dess
ursprungliga form, som biografupplevelse.
De drygt 50 filmerna sammantagna utgör
ett av vår tids mest centrala kulturarv.

Läs mer: François Truffaut (övers. Torsten
Manns), Samtal med Hitchcock (1992).

Text: Jan Olsson, professor i film
vetenskap vid Stockholms universitet.
Kuraterat av Tora Berg och
Stefan Ramstedt.
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Lustgården
The Pleasure Garden

I Alfred Hitchcocks melodramatiska regidebut möter två dansare med olika ambitioner
två helt olika öden. Lustgården, som tidigare varit i dåligt skick, restaurerades av British
Film Institute 2012 och visar många stilistiska drag som kom att känneteckna auteurens
kommande filmer. Med sin voyeuristiska blick på kärlek, girighet och svek utgör filmen
en utmärkt inblick i vad som senare kom att definiera spänningsmästaren.
Det tog fem år från det att Alfred Hitchcock satte foten i filmindustrin till att han
fick sitt första regiuppdrag. Efter att ha
startat som mellantextsdesigner fick han
jobb som regiassistent och art director
hos producenten Michael Balcon, där han
började arbeta med mindre regiprojekt
som aldrig färdigställdes. När produktionsbolaget behövde en regissör för en
kommande film fick Hitchcock chansen
att göra sin riktiga regidebut. Projektet var
Lustgården, en tysk-brittisk samproduktion baserad på boken med samma namn.
Filmen följer två dansare i 1920-talets
London och deras sammankopplade men
samtidigt särgående öden. Den ena, Jill, är
en trolovad nykomling med höga ambitioner, medan den andra, Patsy, är rutinerad
dansare som tar den mer oerfarna Jill
under sina vingar. De blir nära vänner,
men när karriär, kändisskap och (kanske
främst) kärlek kommer i vägen väntar två
väldigt olika öden. Lustgården är en sann
melodram som berör kärlek, svek och mord
– men som samtidigt har en komisk sida.

Filmen blev en publikflopp men kom,
trots det, att öppna en mängd nya möjligheter för den då gröne regissören. Balcon
såg potential i Hitchcocks tolkning och
kom att erbjuda honom ett flertal andra
projekt. Han blev även lovordad av pres�sen som en gryende stjärna inom brittisk
film. Mest av allt utgör Lustgården en hint
om vad som komma skall. Filmkritikern
Dave Kehr skriver i New York Times att
”inledningsscenen i Lustgården framstår
nästan som en provkarta på Hitchcocks
kommande motiv”,1 något som gäller för
filmen som helhet.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Virginia Valli, Carmelita Geraghty, 1925,
Storbritannien, Tyskland, 1 tim 14 min,
engelska mellantexter, DCP (digitali
serad), bildformat 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Carolina Toresson Nöjd

1) Dave Kehr i New York Times (19 juni 2013).
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Olovlig kärlek
Easy Virtue

Skvallerpress och skilsmässoskandal i Alfred Hitchcocks attack på 1920-talets
konservativa kvinnosyn. Baserad på en succépjäs av dramatikern och skådespelaren
Noël Coward – som bland annat skrev manus till David Leans Kort möte –
spelades filmen in i rekordfart för att dra nytta av förlagans framgångar.
”Shoot, there is nothing left to kill!”
Alfred Hitchcocks enligt egen utsago
sämsta mellantext sammanfattar den
destruktiva karusell av förtal och ryktesspridning som societetskvinnan Larita
råkar ut för efter en skandalomsusad
skilsmässa från sin första man. I exil vid
Medelhavet träffar hon snart den charmige John, som utan att känna till Laritas
förflutna genast friar till henne.
Produktionen av Olovlig kärlek sjösattes
i all hast för att dra nytta av pjäsförlagans
succé, och spelades in parallellt med Downhill (1927) – med vilken den av praktiska
skäl också delar stora delar av skådespelarensemblen. Originaltiteln Easy Virtue är
en nedsättande term för en lättfotad eller
amoralisk kvinna, och står för den reaktionära kvinnosyn som filmen angriper.
Handlingen är för Hitchcock ovanligt
melodramatisk, men han försitter inte de
tillfällen som ges till tekniskt finlir. Ett
gott exempel finns redan i filmens första
tagning, där domarens monokel förvandlas till en förstoringslins för kameran,
och möjliggör en anslående närbild på
åklagaren. I en annan fyndig scenlösning
får en telefonists känslosamma reaktioner
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på vad hon hör i kopplingslinjen förmedla
utgången i Johns frieri till Larita.
Olovlig kärlek är den av Hitchcocks
bevarade filmer som behandlats kanske
mest styvmoderligt. Filmen har endast
bevarats i slitna visningskopior på 16 mm,
och trots en omfattande restaurering är
bilden tydligt märkt av tidens tand. Dessutom har otaliga skarvningar och klipp
resulterat i att den nu bevarade versionen
är väsentligt kortare än originalet. Lyckligt
vis har den ändå överlevt till våra dagar.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Isabel Jeans, Robin Irvine, Violet
Farebrother, Franklin Dyall, 1927,
Storbritannien, 1 tim 29 min, engelska
mellantexter, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Johannes Hagman
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Downhill
Downhill

Ivor Novello spelar huvudrollen i en av Alfred Hitchcocks tidigaste stumfilmer,
baserad på en pjäs som Novello själv varit med att skriva. Downhill var en för
sin tid ovanligt mörk och pessimistisk berättelse, och Hitchcock influerades
av tidens mästare; framför allt F.W. Murnaus tyska expressionism.
Downhill kom efter att regissören gjort
succé med The Lodger: A Story of the
London Fog (1927), och kretsar kring en
pakt mellan två skolkamrater. Roddy är
ett rikemansbarn. Populär, samvetsgrann
och duktig i både studier och sport. Hans
vän, prästsonen Tim, hoppas på att få ett
stipendium för att kunna studera vidare
vid Oxford. Tim börjar umgås med en
servitris, men när hon plötsligt framför
anklagelser är det Roddy hon pekar ut.
Därmed påbörjar Roddy sin utförsresa
i samhället.
Moral och förfall står i centrum. En
scen i en danslokal är särskilt anmärkningsvärd: när en gäst svimmar måste
gardiner dras upp och fönster öppnas,
och det starka ljuset belyser plötsligt den
groteska dekadensen hos gästerna i salen.
En annan scen där Roddy feberdrömmer
ger en föraning om den tyngd som ges
åt drömmar i senare Hitchcock-filmer,
kanske framför allt i den psykoanalytiskt
anstrukna drömscenen designad av Salvador Dalí i Trollbunden (1945).
Ivor Novello skrev pjäsen tillsammans
med sin samarbetspartner Constance
Collier (som över tjugo år senare
skulle komma att spela Mrs. Atwater i
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Hitchcocks Repet [1948]), och i kombination med hans stjärnstatus och succéroll
i The Lodger var det en självklarhet att
han skulle spela Roddy. Det påpekades
dock från kritikerhåll att han, vid 35 års
ålder, inte var helt övertygande som
tonårspojke.
Franska nya vågen-regissörerna och
Cahiers du cinéma-kritikerna Éric Rohmer och Claude Chabrol skrev i sin bok
om Hitchcock från 1957 att filmen blev
oförtjänt hårt dömd av samtida kritiker:
”Men den som ser Downhill i dag finner i
den flera kvaliteter och det är möjligt att
föredra den framför The Lodger.”

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Ivor Novello, Ben Webster, Norman
McKinnel, 1927, Storbritannien,
1 tim 20 min, engelska mellantexter,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

Text: Julia Finnsiö
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Champagne
Champagne

Bortskämd miljardärsdotter flyger i kapp en atlantkryssare för att rymma med
pojkvännen som befinner sig ombord. Väl framme i Paris dyker fadern upp och berättar
att familjeförmögenheten förlorats på Wall Street. Dramat kompliceras ytterligare när
dottern inte vill försörjas av pojkvännen och i stället tar jobb på en nattklubb.
Alfred Hitchcocks näst sista stumfilm
hade alla förutsättningar att bli en succé,
med Storbritanniens främsta stumfilmskådespelerska Betty Balfour i huvudrollen och manus baserat på en berättelse
av Walter C. Mycroft. Trots detta fick
filmen ett ljummet mottagande, Variety
ansåg den vara en svag ursäkt för att ägna
metervis av film åt ben och närbilder.
BFI:s restaureringsarbete blev en komplicerad process då man upptäckte att det
ursprungliga materialet hade försvunnit;
kvar fanns bara B-kopiorna som hade
satts ihop av de mindre lyckade tagningarna utifall att A-kopian skulle råka bli
förstörd. Denna försiktighetsåtgärd räddade Champagne för eftervärlden. Nästa
svårighet bestod av att alla produktionsdokument saknades. Inte ens censurprotokollen fanns att tillgå – vars detaljerade
anteckningar brukar bistå filmarkivarier
– då hela Englands censurarkiv från tiden
innan fyrtiotalet brann upp i Blitzen.
Trots dessa hinder har filmen lyckats
återfå ett liv på vita duken där den om
värderats och prisats av senare kritiker.
I en scen föreställer sig dottern hur hon

blir sexuellt antastad av en äldre man.
Curatorn och författaren Bryony Dixon
noterar att:
Scenen klarade sig undan censuren. Kanske
just för att den presenterades som en fantasi.
Men genom hela sin karriär skulle Hitchcock

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Betty Balfour, Gordon Harker, Jean
Bradin, Ferdinand von Alten, 1928,
Storbritannien, 1 tim 46 min, engelsk
mellantext, DCP (digitaliserad), bild
format: 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Tamasa Diffusion.

fortsätta att utforska sitt intresse för manligt
sexuellt våld, och flytta fram gränserna för vad
som ansågs acceptabelt att visa på duken.1

Hitchcock ville också tidigt tänja på fototeknikens gränser. Inledningsbilden som
filmas genom ett champagneglas gjordes
därför med hjälp av ett specialtillverkat
stort glas vars fot bestod av en kameralins.

Text: Olga Ruin

1) Bryony Dixon, BFI Screenonline.
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Alfred Hitchcock

Utpressning
Blackmail

En av Alfred Hitchcocks mest uppskattade tidiga filmer, unik i synnerhet för att
den spelades in i två versioner: en ljudfilm och en stumfilm. Ljudfilmsversionen
blev en kommersiell succé, och både den och stumfilmen – som skiljer sig åt i
flera aspekter – anses fortfarande vara två av de viktigaste i Hitchcocks karriär.
Alice dumpar sin Scotland Yard-pojkvän
efter ett bråk och följer i stället med en
ståtlig ung konstnär hem. Han bjuder på
drinkar, visar henne hur man målar och
insisterar på att porträttera henne. När
hon vill gå hem lurar han henne, stjäl
hennes klänning och försöker våldta
henne. Hon kämpar emot, och när hon
famlar efter räddning får hon tag i en
brödkniv. Här sätts en ödesdiger deckarhistoria i rörelse – en skrupelfri främling
såg Alice lämna lägenheten den natten.
När Utpressning spelades in hade ljud
filmen just gjort sin entré. Alfred Hitchcock hade förutsett skiftet, och gjorde
utan större svårighet om hela filmen så
att den innehöll tal. Filmen lanserades
som Storbritanniens första ”100 % talkie”,
och blev en storsuccé såväl hos kritiker
som publik. Stumfilmsversionen släpptes
några månader senare, framför allt tänkt
som ett alternativ för de biografer som
ännu inte gjort omställningen till ljud; den
blev således svårare att få tag på och har
genom åren visats mer sällan. Den skiljer
sig åt på flera punkter från ljudversionen,
och anses av vissa till och med överlägsen,
på grund av den rörelsefrihet som kameran hade när den inte begränsades av
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statisk mikrofonteknik – filmhistorikern
Paul Rotha skrev att stumfilmsversionen
var ”oändligt mycket bättre eftersom händelserna bibehöll dess egna frihet”.
Utpressning är en subversiv och stilistiskt vacker film. Stilen influerades av
två av de viktigaste skolorna inom tidig
film: den sovjetiska montagefilmen och
den tyska expressionismen. Filmen är
också en studie i flera av Hitchcocks mest
återkommande tematiska och stilistiska
grepp: överföring av skuld mellan karaktärer, moraliska dilemman och de plågor
dessa innebär.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Anny Ondra, John Longden, Sara
Allgood, 1929, Storbritannien,
1 tim 15 min, engelska mellantexter,
35 mm, bildformat: 1.20:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
British Film Institute.

Text: Julia Finnsiö
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Juno och Påfågeln
Juno and the Paycock

Pjästrogen filmatisering av Seán O’Caseys verk där en fattig familj i Dublins
slumkvarter dras in i det irländska inbördeskriget. Spänningsmästaren var inte
nöjd med resultatet, men publiken jublade och recensionerna var lyriska.
Det irländska inbördeskriget pågick
mellan juni 1922 och maj 1923. Redan året
därefter var det premiär för Juno and the
Paycock, Seán O’Caseys pjäs där en fattig
familj i Dublins slumkvarter dras in i
konflikterna. Pjäsen blev en storsuccé och
inte långt senare en film av Alfred Hitchcock, som regissören skrev i samarbete
med sin fru Alma Reville. Sara Allgood
repriserade titelrollen som Juno.
Strejker, inhemska konflikter, kärleksbekymmer och en oönskad graviditet
orsakar intriger för en familj bestående av
en fåfäng suput, hans fru Juno och deras
två vuxna barn.
Filmen är mer trogen förlagan än
driven av Hitchcocks spänningssignatur.
Regissören ska ha bett sin fotograf, Jack
E. Cox, om långa tagningar i helbild.
Önskemålet gjorde föga för att skaka bort
känslan av förlagans scenrötter, men som
vanligt när det gäller Hitchcock finns
ändå gott om liv och rörelse i bildspråket.
Recensionerna var lysande, men Hitchcock själv var missnöjd.

haft något större intresse av att göra den filmen; jag hade förgäves läst och läst om pjäsen,
men inte hittat några som helst möjligheter
att berätta den i filmatisk form. Men pjäsen är
utmärkt och jag tycker mycket om historien,
tonen och personerna samt blandningen av
humor och tragedi. Jag har förresten dragit

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Sara Allgood, Edward Chapman,
Barry Fitzgerald, 1930, Storbritannien,
1 tim 35 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.20:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
British Film Institute.

fram O’Casey i Fåglarna, där jag visade ett
fyllo som profeterar om världens undergång
på kaféet. Jag fotograferade denna pjäs med så
mycket fantasi som möjligt, men ur rent kreativ
synpunkt var det ingen rolig erfarenhet. Filmen
fick mycket fin kritik, men jag kan försäkra er
att jag faktiskt skämdes, för den har ingenting
alls med FILM att göra. Kritikerna berömde
min film men jag kände mig ohederlig, som om
jag stulit någonting.1

Text: Sebastian Lindvall

Juno och Påfågeln gjordes av en grupp irländska
skådespelare. Jag bör tillstå att jag aldrig har
1) François Truffaut, Samtal med Hitchcock (1992).
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Mary
Mary

Alfred Hitchcocks sällan visade tyskspråkiga version av Mord spelades in parallellt med
det engelska originalet, och erbjuder en fascinerande inblick i den tidiga ljudfilmens
produktionsförfaranden. Kortare, effektivare och mindre yvig än sin brittiska tvilling;
med Herbert Marshall ersatt av Alfred Aber, känd från Fritz Langs Metropolis.
Under stumfilmseran ansågs filmmediet
vara ett närmast universellt språk, och
kunde med lätthet korsa nationella och
språkliga gränser. Ljudets ankomst under
det sena 1920-talet innebar dock att
marknaden för filmdistribution plötsligt
blev betydligt mer komplicerad. Under
ljudfilmens första år var det därför vanligt
att simultant spela in flera versioner av
samma film, men på olika språk. Ibland
tillät skådespelarnas färdigheter att
samma rollbesättning användes i flera
versioner – som i fallet med de tysk- och
engelskspråkiga versionerna av Josef
von Sternbergs Blå ängeln (1930). I andra
fall kunde det bli knepigare, som när de
engelsktalande Helan och Halvan fick lära
sig dialogen på främmande språk med en
rent fonetisk metod. Vanligare var dock
att regissör, scenograf och teknisk personal var desamma, men att skådespelarna
byttes ut mellan de olika versionerna.
Alfred Hitchcocks Mary är således ett
av många exempel på en relativt kortlivad praktik, som snart kom att ersättas
av dubbning och undertexter. Denna
tyskspråkiga variant följer noggrant
handlingen från den engelska Mord, och
många av scenerna är i princip identiska i
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båda versionerna. Ändå finns det skillnader, inte minst det faktum att speltiden är
cirka tjugo minuter kortare och tempot
något uppskruvat i handlingen. Intressant
nog har dessutom detaljerna i mordmotivet ändrats. Mary kan också upplevas som
mer dämpad och allvarsam, kanhända ett
bevis på att Hitchcock hade svårt att få
utlopp för sin typiskt brittiska humor på
ett annat språk än sitt modersmål.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Alfred Abel, Olga Tschechowa, Paul
Graetz, Lotte Stein, 1931, Tyskland,
Storbritannien, 1 tim 22 min, tyska,
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.20:1,
Tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från British Film Institute.

Text: Johannes Hagman
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Alfred Hitchcock

Öster om Shanghai
Rich and Strange

Dramakomedin Öster om Shanghai anses ibland som en av de svagare bland
Alfred Hitchcocks tidiga filmer. Av franska nya vågen-regissörer hyllades den dock
för sin djärva konstnärlighet, och filmens cyniska och självbelåtna huvudkaraktär
kan betraktas som en förstudie inför framtida uppblåsta Hitchcock-hjältar.
Fred och Emily lever ett alldagligt liv i
London. Fred är kroniskt missnöjd med
sin tillvaro och längtar i väg från tristessen
i vardagslunken. Som en skänk från ovan
bestämmer sig en rik släkting för att ge
bort sitt arv i förskott, och paret bordar
tacksamt ett skepp österut. Det dröjer dock
inte länge på färden innan det börjar knaka
i äktenskapets fogar, då lockelser uppstår
på den nya, fria horisonten. Fred är en
cynisk och frustrerad själ – trots att han
längtat bort botar inga äventyr den känsla
av rastlöshet som han dras med. Han framstår filmen igenom som självisk, inskränkt
och patetisk, och han bibehåller sin högfärdighet genom att se ner på alla andra.
Efterdyningarna av stumfilmsperioden
känns i regin, skådespelarnas kroppsspråk
och användningen av mellantexter. Kritikerna var inte nådiga, och filmen var ett
kommersiellt misslyckande som begränsade Alfred Hitchcocks konstnärliga frihet
en tid framöver. Långt senare, år 1957,
skrev franska nya vågen-regissörerna til�lika filmkritikerna Éric Rohmer och Claude
Chabrol i deras bok om Hitchcock att
Öster om Shanghai var gravt missförstådd:
filmen var i själva verket en vidunderlig
konstnärlig triumf; absurd och rättfram,
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fantasifull och djärv. Filmprofessorn och
författaren Maurice Yacowar menade på
70-talet att huvudpersonernas cynism
– framför allt Freds – kan ses som en
prototyp för alla de självbelåtna hjältarna i
Hitchcocks senare filmer, som till exempel
Melanie Daniels i Fåglarna (1963).
Filmens engelska titel, Rich and Strange,
anspelar på en strof i Shakespeares Stormen (1623), som också förekommer som
mellantext i filmen:

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Henry Kendall, Joan Barry, Percy
Marmont, 1931, Storbritannien,
1 tim 23 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.20:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets Filmarkiv.

Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
(Akt I, scen II)

Text: Julia Finnsiö
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Alfred Hitchcock

Hämndens timme
The Skin Game

Konservativ godsägare slåss mot nyrik industriman i filmatisering av John Galsworthys
pjäs om klasskonflikt. Helvetiskt kraftfull, menade vissa kritiker, medan Èric Rohmer och
Claude Chabrol ansåg filmen vara ett hafsverk som inte var ”värdigt Hitchcocks namn”.
John Galsworthys pjäs The Skin Game
var uppenbarligen hett villebråd för
filmare. Redan 1921, året efter pjäsens
uruppförande på St Martin’s Theatre i
London, gjordes en brittisk-nederländsk
filmatisering, skriven och regisserad av
B. E. Doxat-Pratt.
Dramat målar upp en klasskonflikt där
gamla pengar ställs mot nya. Den nyrika
industrimannen Mr. Hornblower, spelad
av Edmund Gwenn som repriserar sin
roll från första filmatiseringen, köper upp
mark av den gamla överklassfamiljen
Hillcrists. De senare blir överraskade när
Hornblower rör upp ordningen och jagar
bort arrendatorer för att bygga fabriker.
Konflikten eskalerar ytterligare när
Hornblower köper mark intill Hillcrists
egendom, vars natursköna anor nu hotar
att ödeläggas av modernismens rökmoln.
Snart kommer även gamla hemligheter
upp till ytan som spär på intrigerna.
I boken Hitchcock, the First Forty-Four
Films (1979) avfärdar nya vågen-filmarna
och kritikerna Èric Rohmer och Claude
Chabrol en dålig, förlegad pjäs och filmen
som ”den sämsta film han satt namn på”,

ett hafsverk som inte var ”värdigt Hitchcocks namn”.
Filmentusiasten Brent Reid, som driver
den ambitiösa sajten Brenton Film, är
betydligt mer positiv.
Sexploitation, corruption, blackmail – all

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
C.V. France, Helen Haye, Jill Esmond,
Edmund Gwenn, 1931, Storbritannien,
1 tim 23 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.20:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från British
Film Institute.

and more is wrapped up in this high stakes
drama of two rival families. This is hellishly
powerful stuff, and easily one of the Master’s
most underappreciated films. […] It packs a lot
of emotion, both subtle, overwrought and all
points between, into its lean 80-odd minutes
and really is one of my faves of Hitch’s British
period. Just as it threatens to bow out on a
not wholly-resolved denouement, a brief two-
second final shot seems to show us the likely
course of events after the final credits.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Brent Reid, ”Alfred Hitchcock Collectors’ Guide: The Skin Game (1931)” på Brenton Film (21 juni 2019).
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Alfred Hitchcock

Spioner i hälarna
Secret Agent

En brittisk officer återvänder till Storbritannien efter första världskriget och inser att
han dödförklarats av myndigheterna. Alfred Hitchcocks Spioner i hälarna är en film
där hjältens moraliska kompass pendlar mellan det komiska och det tragiska.
Den unga brittiska officeren Edgar Brodie
återvänder till Storbritannien från första
världskriget och inser att han dödförklarats av myndigheterna. Han blir övertygad
att byta identitet och börjar arbeta som
hemlig agent. Det första uppdraget tar
honom till Schweiz där han ska mörda
en tysk spion. Brodie ger sig i väg tillsammans med två kollegor, men uppdraget
visar sig krångligare än förväntat. Hur ska
de veta vem spionen är när de inte fått
någon bild eller beskrivning på hur han
ser ut? På jakt efter den ansiktslösa spionen trasslar de till det för sig själva och
hamnar i situationer där det är omöjligt
att veta vad en hjälte ska göra.
Likt De 39 stegen (1935) är Spioner i
hälarna en thriller-komedi. Den spänningsfyllda handlingen varvas med
komiska scener där skådespelarna ges
fritt spelrum att leka sig fram. Här får
vi se legendariska Peter Lorre ta ut
svängarna och visa på ett gränslöst
skådespelarregister.
Filmen bygger på två noveller av
W. Somerset Maugham. Charles Bennett
som skrev manuset till De 39 stegen fick
i uppdrag av Alfred Hitchcock att ta det
mest filmiska från novellerna och göra
en historia för bioduken. Bennett tog
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fasta på platserna och skrev ett manus
där Schweiz spelar ett slags huvudroll. I
den numera mytomspunna intervjun med
François Truffaut förklarar Hitchcock
att han och Bennett tidigt bestämde sig
för att vara sanna mot miljön. Vad finns i
Schweiz? frågar han retoriskt. Choklad
mjölk, alperna och sjöar. Alla dessa
nationella ingredienser är invävda i filmen.
”The lakes should be used for drowning,
the alps for falling off and the chocolate
milk …”. Hur chokladmjölken användes får
förbli osagt, men bara Hitchcock kan spela
in slutscenen i en chokladfabrik och få oss
att sitta spända och skratta samtidigt.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Madeleine Carroll, Robert Young,
Peter Lorre, 1936, Storbritannien,
1 tim 27 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
11 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kaly Halkawt
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Alfred Hitchcock

Värdshuset Jamaica
Jamaica Inn

Mordiska skeppsplundrare plågar Cornwalls kust i 1800-talsdrama efter romanförlaga
av Daphne du Maurier. När den unga Mary upptäcker att hennes morbror är plundrarnas
ledare dras hon in i ett förrädiskt dubbelspel som involverar traktens domare.
1937 ringde producenten David O.
Selznick och erbjöd Alfred Hitchcock ett
kontrakt i Hollywood. Men då det inte
skulle börja gälla förrän något år senare
hade regissören tid att göra en till film
i Storbritannien. Valet föll på att filmatisera den populära författaren Daphne
du Mauriers roman Värdshuset Jamaica
(1936). Så småningom skulle Hitchcock
filmatisera ytterligare två av hennes verk;
Rebecca (1940) och Fåglarna (1963).
Mayflower Productions, som startats
av skådespelaren Charles Laughton och
Erich Pommer med sina filmrötter i den
tyska expressionismen, producerade
filmen. Den blev en kassasuccé med den
omåttligt populäre Laughton i rollen
som domare Pengallan och den unga
upptäckten Maureen O’Hara som Mary.
Hitchcock var dock inte överförtjust i
Laughtons insats. I François Truffauts
intervjubok berättar han hur Laughton
under de första dagarna av inspelningen
endast ville bli filmad med närbilder
eftersom han ännu inte hade hittat sin
karaktärs gångstil. Tio dagar senare kom

Laughton tillbaka och sa att han hade
kommit på stegen, de skulle följa en tysk
valsmelodi som han började vissla på
medan han gick runt i rummet.
Amerikanska Independent Exhibitors
Film Bulletin skrev att filmen

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Charles Laughton, Maureen O’Hara,
Robert Newton, 1939, Storbritannien,
1 tim 48 min, engelska, utan text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

kombinerar det bästa hos det brittiska mystiska dramat och det amerikanska rafflet. Den
underhåller en kritiker på ett sätt han sällan
upplevt under de senaste veckornas förhandsvisningar av Hollywoodfilmer […]. Eftersom
det är en brittisk produktion borde ingen
visningsaktör betrakta den som en film med
begränsad publik.1

I lokaltidningen Cornish Telegraph
fick filmen bland annat beröm för sina
utmärkta stormscener,2 vilket skulle
motsäga Truffauts påstående i sin intervju
med Hitchcock att allt i Storbritannien är
”anti-cinematiskt”, så även vädret.3

Text: Olga Ruin

1) Independent Exhibitors Film Bulletin (7 oktober, 1939).
2) ”Local Scenes in Jamaica Inn” i Cornish Telegraph (3 augusti 1939).
3) François Truffaut, Samtal med Hitchcock (1992).
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Alfred Hitchcock

Rebecca
Rebecca

Alfred Hitchcocks första Hollywoodfilm blev Rebecca, en gotisk berättelse med
Joan Fontaine och Laurence Olivier i huvudrollerna. Filmen framhålls ofta som en
av Hitchcocks bästa filmer, och belönades också med två Oscars när den kom, men
producenten David O. Selznick gjorde flera grova ingrepp i den slutgiltiga filmen.
Öppningsscenen i Alfred Hitchcocks
Rebecca är lika gripande som vacker. Vi
möts av en kvinnlig röst som grubblar
bedrövat över det förflutna, och i hennes drömlika betraktelse introduceras vi
till det mytomspunna Manderley – den
stora herrgården som tillhör Maxim de
Winter, en man som är kallare och mer
tillbakadragen än den blyga och oerfarna
namnlösa protagonist som senare blir
kallad för den andra Mrs. de Winter. Kort
efter deras ”meet cute” i Monte Carlo
bestämmer sig Maxim för att fria till den
unga kvinnan och tar med henne till sitt,
till synes, hemsökta hem i Cornwall.
Det kroppslösa namnet Rebecca förblir
ett plågsamt mysterium för den andra Mrs.
de Winter såväl som för åskådaren. Den
unga bruden är tagen av Maxims föregående fru, Rebecca de Winter, och hennes
fortsatta inflytande på Manderley, vilket
är fullt förståeligt då den andra Mrs. de
Winter medvetet och omedvetet rivaliseras
med den bortgångna – särskilt av Manderleys skötare Mrs. Danvers, som knappt
kan dölja sitt förakt för herrgårdens nya
dam. Växlingarna mellan de två Mrs. de

Winter – varav en utmålas som antagonist
och anledningen till de spänningsfyllda
momenten, och den andra som offer utan
större handlingsfrihet – sker elegant. I
vissa stunder tycks de vara en och samma
människa – eller motsatta inkarnationer.
Rebecca är baserad på Daphne du Mauriers gotiska roman med samma titel. Den
anses vara en Hollywood-klassiker, vare
sig man använder termen för att ”utvärdera meriter” i branschen eller för att
signalera kommersiell framgång i världen,
som filmforskaren Patricia White skriver.1
Filmen är Alfred Hitchcocks enda Oscarvinnande titel i kategorin Bästa film, även
om den på sätt och vis har överskuggats
av hans senare verk.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Joan Fontaine, Laurence Olivier,
George Sanders, 1940, USA,
2 tim 10 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Anthia Nibitegeka

1) Patricia White, Rebecca (2021).
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Alfred Hitchcock

Utrikeskorrespondenten
Foreign Correspondent

Året är 1939 och journalisten Jones åker från USA till London för att luska ut mer om
det väntande världskriget. När han blir vittne till ett mord leds Jones in i ett politiskt
rävspel. Utrikeskorrespondenten släpptes fyra månader innan USA gick in i andra
världskriget och har kallats för Alfred Hitchcocks mest politiska film.
Alfred Hitchcocks flytt från den brittiska
filmindustrin till Hollywood dateras till
1939. Det blev en rivstart då hans två
första filmer nominerades till bästa film
på Oscarsgalan samma år. Statyetten för
bästa film gick till Rebecca (1940), medan
Utrikeskorrespondenten var nominerad
i fem andra kategorier men gick hem
utan vinst.
Utrikeskorrespondenten har kallats för
Hitchcocks mest politiska film. Det är
framför allt en av slutscenerna, när Jones
ger ett nationalistiskt brandtal, som gör
att den brukar beskrivas som en pro-amerikansk propagandafilm. I François Truffauts intervjubok berättar Hitchcock att
Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels lär ha varit imponerad över filmens
förmåga att påverka masspubliken till att
omfamna den egna nationen. Utrikeskorrespondenten släpptes bara fyra månader
innan USA gick med i andra världskriget.
Om man ser till filmens form är den
en påminnelse om att Hitchcock var
en regissör som inte lämnade något åt
slumpen. Produktionsdesignern William
Cameron Menzies bidrog till att förhöja
filmens visuella uttryck. Menzies har en
lång meritlista av både stumfilmer och
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tidiga färgfilmer. Med grafikerns blick
skapade han filmiska illusioner genom
olika objekt framför kameran. I en mästerlig scen där karaktärerna misstänker
att mördaren gömmer sig i en väderkvarn
leker filmen med scenografin för att skapa
illusioner om avstånd och närhet. För att
inte tala om hur Rudolph Matés svartvita
foto skänker ett romantiskt och spänningsrikt skimmer över bilderna. Trots att
dess propaganda kan kännas platt, så gör
den visuella lekfullheten och sprängkraften att Utrikeskorrespondenten ändå är en
Hitchcock-film väl värd att se.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Joel McCrea, Laraine Day, Herbert
Marshall, 1940, USA, 1 tim 54 min,
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kaly Halkawt
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Alfred Hitchcock

Lika barn leka bäst
Mr. and Mrs. Smith

I Alfred Hitchcocks första och enda riktiga screwballkomedi får paret Smith
veta att deras äktenskap, på grund av en byråkratisk miss, aldrig varit giltigt.
När David inte friar igen på direkten kör Ann ut honom och återtar flicknamnet
Krausheimer. Men ingen av dem kan riktigt släppa taget om den andra.
”Fröken Krausheimer, vi förstod det
som att ni var ensamstående. På grund
av arbetslöshetskrisen är det vår policy
att inte anställa gifta kvinnor.” Varuhus
chefens replik sammanfattar på många
sätt essensen i 1930- och 40-talets
screwballfilmer, som skämtade om äktenskapsnormer och könsroller i en tid då
kvinnor börjat komma ut på arbetsmarknaden. David ifrågasätter triumfatoriskt
var hustrun Ann ska få pengar ifrån när
han inte längre tänker försörja henne,
bara för att upptäcka att hon har blivit
anställd som butiksbiträde över en natt.
Carole Lombard var genrens största
stjärna och ansåg komedi vara mer
utmanande att spela i än drama. ”I en
dramatisk roll reagerar du som du skulle
ha gjort i verkligheten. I en komedi måste
du göra något oväntat.”1
Filmen sticker ut bland Alfred Hitchcocks verk, samtidigt återfinns regissörens igenkännbara förmåga att bygga
spänning i scenerna. För att slippa undan
sin jobbiga dejt på en överfylld klubb
dit David gått för att göra Ann svartsjuk

försöker han få sig själv att börja blöda
näsblod. Filmforskaren Dana Polan har
beskrivit scenen som: ”sexualitet som en
blickens kamp; det offentliga rummet som
en agonisk plats där massan förvandlas
till mobb […]; jaget som till slut inte blir
något annat än utsatt materialitet.”2
Tyvärr blev Lika barn leka bäst Lombards sista film hon fick se färdigställd då
hon omkom i en flygolycka 1942. I François
Truffauts intervjubok återger Hitchcock en
anekdot från inspelningen. Lombard hade
velat reta honom för hans uttalande att alla
skådespelare är boskap och hade därför
på första dagen av inspelningen låtit ta dit
tre kor. De bar varsin skylt om halsen på
vilken hon hade skrivit sitt eget och sina
två manliga motspelares namn.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Carole Lombard, Robert Montgomery,
Gene Raymond, 1941, USA, 1 tim 34 min,
engelska, utan text, 35 mm, bildformat,
1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från La Cinémathèque de Toulouse.

Text: Olga Ruin

1) Larry Swindell, Screwball, The Life of Carole Lombard (1975).
2) Dana Polan, ”The Light Side of Genius: Hitchcock’s Mr. and Mrs. Smith in the Screwball Tradition” i Andrew Horton (red.), Comedy/Cinema/Theory (1991).
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Alfred Hitchcock

Illdåd planeras?
Suspicion

Oskuldsfull ung kvinna gifter sig med en charmig men spelberoende ungkarl
som hon senare börjar misstänka för brott. Alfred Hitchcocks thriller med
melodramatiska tendenser skapades i turbulens, med konflikter mellan
Hitchcock och produktionsbolaget såväl som mellan huvudrollsinnehavarna.
Den förmögna och oerfarna Lina gifter
sig med den charmerande ungkarlen
Johnnie, inte nödvändigtvis av kärlek,
utan snarare av rädsla för att hon – som
hennes föräldrar misstänker – kommer
tillbringa resten av sitt liv som nucka.
Johnnie, som är både stilig och framåt,
blir en perfekt väg ur profetian. Efter
en kort uppvaktning och ett lika hastigt
giftermål börjar Lina dock misstänka att
allt inte står rätt till. Hennes nya man
visar sig vara både pank och spelberoende. I takt med att hon lär känna fler av
Johnnies mindre charmanta sidor växer
sig misstankarna starkare. Hur långt kan
han egentligen vara villig att gå för att
livnära sin dekadenta livsstil?
Filosofen Mladen Dolar argumenterar
för att åskådarens uppfattning av filmen
är bunden till den kvinnliga huvudpersonens passiva blick.1 Åskådaren ser det
Lina ser, men blir inte tilldelad någon
allvetande blick som kan bekräfta eller
dementera hennes upplevelser. Ju mer
man ser, desto mer tvivel skapas. Åskådaren sätts i samma sits som Lina, men vet
att filmen måste sluta på ett eller annat

sätt. Det är med denna vetskap som spänningen skapas.
Filmens produktion kantades av
konflikter. Cary Grant var profilerad
som romantiker – att han skulle spela en
mördare var inte uppskattat varken av
honom eller av produktionsbolaget RKO.
Slutet var inte bestämt när produktionsperioden började, och kom att skrivas
om flertal gånger. Huvudrollsinnehavarna
var vidare oense om vem av dem som
var filmens stjärna, då Grant ansåg att
Joan Fontaine gavs förmånsbehandling
av Alfred Hitchcock – en känsla som inte
avtog när hon belönades med en Oscarsstatyett för sin roll i filmen.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Joan Fontaine, Cary Grant, 1941, USA,
1 tim 39 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd

1) Mladen Donar, ”A Father Who Is Not Quite Dead” i Slavoj Žižek (red.), Everything You Always Wanted to Know About Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock) (2010).
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Alfred Hitchcock

Bon Voyage / Aventure Malgache
Bon Voyage / Aventure Malgache

Efter att ha kritiserats för att under andra världskriget inte engagera sig nog i krigs
insatsen återvände Alfred Hitchcock till Storbritannien för att, på uppdrag av det brittiska
ministeriet, producera propagandafilmer. Resultatet blev propaganda med en tvist – något
som placerade Hitchcock i limbo mellan propagandafilm och hans vanliga auteurskap.
Alfred Hitchcock blev vid sin flytt till
USA år 1939 kritiserad för att ha övergett sitt hemland, något som förstärktes
av att han gjorde det vid en tidpunkt då
engelsmännen kan ha ansetts behöva
honom som mest. En av de högljudda
kritikerna var hans tidigare chef, producenten Michael Balcon, som i en tidningsartikel beskrev Hitchcock som en
politisk rymling som med sitt nyvunna
kändisskap frånsagt sig ansvaret att bidra
till den nationella krigsinsatsen. Kanske
delvis på grund av den starka kritiken
återvände Hitchcock till Storbritannien
för att under första hälften av 1940-talet
regissera propagandafilmer. Resultatet av
en månads arbete blev två halvtimmes
långa filmer – Bon Voyage och Aventure
Malgache. I Bon Voyage skildras en räddningsaktion av en skotsk soldat ur två helt
olika perspektiv som tillsammans skapar
en gemensam bild av vad som hände. I
Aventure Malgache delar en s kådespelare
med sig av sina erfarenheter som aktiv
i den franska motståndsrörelsen på
Madagaskar.
Filmerna är de enda i Hitchcocks
produktion som kan anses vara
ren propaganda: andra filmer hade
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propagandistiska eller politiska inslag,
men var i första hand underhållningsfilmer. Ironiskt nog blev de två filmerna
aldrig distribuerade i den mån som
ursprungligen var planerat då de inte
ansågs hyllande nog. Av de brittiska myndigheterna förbjöds de att visas eftersom
de ansågs vara subversiva. Filmerna var i
British Film Institutes ägo fram till 1993,
då de släpptes för offentligheten.

Text: Carolina Toresson Nöjd

Bon Voyage. Regi: Alfred Hitchcock,
medverkande: John Blythe, Janique
Joelle, 1944, Storbritannien, 27 min,
franska och engelska, engelsk text,
35 mm, bildformat 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
British Film Institute.
Aventure Malgache. Regi: Alfred
Hitchcock, medverkande: Paul Bonifas,
Paul Clarus, Jean Dattas, 1944, Stor
britannien, 30 min, franska, engelsk text,
35 mm, bildformat 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från British
Film Institute.
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Trollbunden
Spellbound

I Trollbunden är Ingrid Bergman och Gregory Peck ett fördömt kärlekspar som, med
psykoanalysen som grund, försöker fria den andra från mord. ”Will he kiss me or kill
me” är frågan som Bergman, med skräckblandad förtjusning, ställer sig själv i thriller
med drömsekvens skapad av Salvador Dalí.
Det är kärlek vid första ögonkastet när
Constance Petersen och Anthony Edwardes först får syn på varandra. Hon är
psykiatriker, han hennes nya chef – eller,
påstår sig i alla fall vara det. När det fram
kommer att Dr. Edwardes egentligen är
spårlöst försvunnen blir mannen som
tagit hans plats en främling vars identitet
är ett mysterium även för honom själv.
Han har minnesförlust och kommer
varken ihåg vem han är eller hur han
hamnade i Dr. Edwardes roll: det enda
han minns är att han har mördat honom.
Övertygad om hans oskuld, tillika fascinerad av det psykiska tillstånd han verkar
befinna sig i, bestämmer sig Constance för
att gömma honom från polisen och samtidigt hjälpa honom att återfå sitt minne.
Filmen var ett försök av Alfred Hitchcock att skapa ”den första filmen om
psykoanalys”. Central för hans vision är
en surrealistisk drömsekvens signerad
Salvador Dalí, där bedragarens återkommande drömmar visualiseras. Scenen är
inte bara en representation av karaktärens
förträngda sexuella fantasier utan även
nyckeln till filmens upplösning. Hitchcock

ville att Dalís sekvens skulle vara den
skarpaste punkten i filmen, detta för att
undgå tendensen att porträttera drömmar
som suddiga, och i stället göra drömmen
till någonting som faktiskt går att tyda.
Den starka, om än något snedvridna,
tolkningen av psykoanalys utgör på
samma gång grunden till kritiken av
filmen; tematiken var ojämn och splittrad
enligt vissa, och ansågs av andra förvirrad
i sin hantering av ämnet. Hitchcock var
själv kritisk till filmens handling som han
senare kom att beskriva som ”ännu en
flykthistoria, inlindad i pseudo-psykoanalys”.1 Samtidigt är den en stilren och
spänningsfylld film om kärlek och mord.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Ingrid Bergman, Gregory Peck, 1945,
USA, 1 tim 52 min, engelska, svensk
text, 35 mm, bildformat 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd

1) François Truffaut, Samtal med Hitchcock (1992).
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Främlingar på tåg
Strangers on a Train

Två främlingar möts av en slump på ett tåg. Den ene är en advokat och lovande
tennisstjärna, den andre ett rikt, labilt societetslejon. Bägge har en person i sitt liv de
önskar bli av med. Tillsammans (på den enas initiativ och den andres skämtsamma
medhåll) sluter de en pakt: de två ska utföra mord åt varandra. Skuld och dualism
står i fokus i Alfred Hitchcocks fortsatta fascination för det perfekta mordet.
På François Truffauts fråga om hur
han förhåller sig till sina litterära förlagor svarade Alfred Hitchcock att han
enbart ögnar igenom boken för att sedan
fokusera på att ”skapa film”. Möjligtvis
var så fallet även för Främlingar på tåg,
vars bakgrundshistoria hämtades från
Patricia Highsmiths roman med samma
namn. Hitchcock tog bokens ramverk och
anpassade det efter sina egna stilistiska
tendenser. Ett mord plockades bort och
mer fokus lades på filmens antagonist
Bruno Antony, som tillskrevs en vänhet
lika förförisk som skrämmande. Trots
att Raymond Chandler står som huvudförfattare till filmens manus var stora
delar av det färdiga manuset inte skrivet
av honom. Hitchcock och Chandler hade
svåra samarbetsproblem: Chandler tyckte
att Hitchcock lade för lite tid på karaktärernas inre drivkrafter medan Hitchcock
ville att filmens övergripande teman
skulle få störst utrymme.
I den slutgiltiga versionen är huvudpersonerna varandras dubbelgångare och
antiteser: en representerar gott, en ont.

Det är två till synes olika karaktärer i vitt
skilda sinnestillstånd, med ett gemensamt
begär som sakta men säkert gör dem
kapabla till samma sorts våldsutövande.
I en artikel i Dagens Nyheter föreslår Stig
Björkman att det är just därför filmen kan
anses vara en lyckad adaption av dess
litterära föregångare:

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Farley Granger, Robert Walker, Ruth
Roman, 1951, USA, 1 tim 41 min,
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Främlingar på tåg är nog också den film som
trots Hitchcocks och manusförfattarnas radikala ändringar kommer närmast Highsmiths
intentioner, där tvivlet och fruktan och maktlösheten sakta och smygande söker överlista
och besegra all rationalitet och klarsynthet.1

Text: Carolina Toresson Nöjd

1) Stig Björkman i Dagens Nyheter (27 februari 2000).
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Jag bekänner
I Confess

Montgomery Clifts katolska präst anklagas för mord, men hamnar i en rävsax när han
inte kan rentvå sitt namn utan att bryta sin tystnadsplikt. Det mörka spänningsdramat Jag
bekänner, efter Paul Anthelmes pjäs, frossar i falska anklagelser, skuldkänslor, utpressning
och förbjudet begär. Ett klassiskt Hitchcock-recept i något annorlunda format som skar sig
med samtida kritiker, men i efterhand har filmen stämplats som bortglömt mästerverk.
Premissen är klassiskt hitchcocksk med
en falskt anklagad man i centrum. Skruven
är att mördaren biktat sig för den anklagade, Montgomery Clifts stiliga präst, som
i sin tur inte kan rentvå sitt namn utan att
bryta tystnadsplikten. Dessutom har prästen inte sett mördaren med egna ögon.
På 1930-talet ska Alfred Hitchcock ha
fastnat för Paul Anthelmes pjäs Nos deux
consciences (1902). Förproduktionen av
Jag bekänner var utdragen och rörig, med
flera byten av manusförfattare. Först var
det tänkt att den ungerska pjäsförfattaren
George Tabori skulle bearbeta Anthelmes
pjäs, men berättelsen – av Tabori tänkt
som en allegori över McCarthyismen –
blev för mörk för producenternas smak.
Tabori ska senare ha avfärdat Hitchcock
som en underhållare, och Jag bekänner
som raka motsatsen till den europeiska
film som pjäsförfattaren växte upp med,
berättar Philip Oltermann i en del av Guardians ”My Favourite Hitchcock”-följetong.

Even without Tabori’s final touches, I Confess
is Hitchcock’s most European film: continental
arthouse with a dash of British humour, barely
touching the American gothic that became
Hitch’s trademark.1

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Montgomery Clift, Anne Baxter, Karl
Malden, 1953, USA, 1 tim 35 min,
engelska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från British Film Institute.

Filmen utspelas i franskkanadensiska
Québec, där filmen också spelades in.
Spänningen byggs upp med dramatiska
stadsbilder och skuggor, med utpressning och intriger kopplade till prästens
flickvän, spelad av Anne Baxter. Hennes
roll var först tänkt för Anita Björk, som
Hitchcock hade sett i Fröken Julie (1951),
men när hon väl anlände till Hollywood
med sin familj vände Warner Bros. ryggen
till regissörens förstahandsval.
Filmen mottogs kyligt vitt och brett,
men omvärderades så småningom. Innan
Oltermanns tidigare nämnda artikel stack
Éric Rohmer ut hakan i Cahiers du cinéma
genom att utnämna filmen till ett modernt
mästerverk.

I can tell why Tabori might have said that, but
I also reckon couldn’t have been more wrong.

Text: Sebastian Lindvall

1) Philip Oltermann, ”My Favourite Hitchcock: I Confess” i The Guardian (8 augusti 2012).
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Fönstret åt gården
Rear Window

Fotografen L.B. ”Jeff ” Jefferies är temporärt instängd i sin lägenhet på grund av ett brutet
ben. Han fördriver tiden med att snoka på grannarna genom fönstret. Ett plötsligt skrik får
honom att undra om ett mord begås på andra sidan gården. James Stewart och Grace Kelly
strör oförglömlig Hollywood-glans över Alfred Hitchcocks mest voyeuristiska film.
”The master of suspense” används ofta
för att förklara det som utmärker Alfred
Hitchcocks filmkonst, och regissören
menade att det viktigaste för att skapa
spänningsfyllda filmer ligger i att förstå skillnaden mellan överraskning och
spänning. Hans pedagogiska exempel kan
sammanfattas så här: ett sällskap sitter
och äter middag. En bomb ligger under
bordet. Vill filmskaparen överraska så
exploderar bomben utan förvarning. Vill
filmskaparen däremot skapa spänning så
avslöjar filmen med små visuella detaljer
att en bomb ligger under bordet, utan
att ge ledtrådar till när eller om bomben
kommer explodera. Genom att ge tittaren
lite information så aktiveras åskådaren till
att själv fylla i luckorna.
Ett skolboksexempel på att Hitchcock
är en mästare på att skapa spänning, inte
minst genom att rikta sig till åskådarens
törst efter mysterier, utgörs utan tvekan
av Fönstret åt gården. Hitchcock har valt
att göra åskådaren lika instängd som Jeff
är, och den begränsade synvinkeln ger
åskådaren lagom många detaljer för att
misstänka mord, och lagom många luckor
för att själv börja spekulera kring möjliga
scenarier. Utöver mordmysteriet finns
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det också en kärlekshistoria i filmen.
”How long does a girl have to go before
you notice her?” säger en suktande Grace
Kelly som längtar efter att bli friad till.
Fönstret åt gården är en film som utforskar allt det stökiga med blickens politik.
Utan att moralisera vänder sig Hitchcock
till de etiska aspekterna med att titta och
bli sedd. Vad är det för begär som driver
människor att spionera på varandra? Vem
sätter gränserna för när tittandet ska upphöra? Hur mycket ska vi kompromissa för
att bli sedda av den vi åtrår?

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
James Stewart, Grace Kelly, Wendell
Corey, 1954, USA, 1 tim 51 min,
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat 1.66:1, tillåten från 11 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kaly Halkawt
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Ugglor i mossen
The Trouble with Harry

En kropp hittas på en kulle i landsbygdens Vermont – en oläglighet om du frågar tre
av stadens invånare, som alla misstänker att de själva är involverade i mannens bortgång.
För att undvika polisinblandning går de samman för att så snabbt och diskret som möjligt
göra sig av med kroppen. Alfred Hitchcock fick i Ugglor i mossen helt fria tyglar, något som
resulterade i en svart komedi som han själv höll kär, men som mottogs ljummet av publiken.
Mitt på en kulle i det vackra Vermontlandskapet ligger en död man, Harry.
Hans död utgör ingen sorg utan snarare
en börda. Tre bybor har nämligen anledning att tro att de själva ligger bakom
hans död: en tror sig ha råkat skjuta
honom under en kaninjakt, en har slagit
till honom med sin klacksko, och en
annan har drämt en mjölkflaska i huvudet
på honom. De tre är överens om att liket
måste försvinna.
Harrys lik är en MacGuffin, ett av
Alfred Hitchcocks återkommande
berättarknep där ett objekt är centralt för
karaktärerna, men irrelevant för publiken.
I filmen är byborna plågade av den döda
kroppens existens, men för publiken är
intrigerna som uppstår det intressanta.
Det är från denna något morbida utgångspunkt som Hitchcocks komedi vecklar ut
sig. Filmen kombinerar två av regissörens
favoritelement: mörk humor och skuld –
men tar detta annars allvarsamma ämne
med en klackspark. François Truffaut
observerar, i sitt samtal med Hitchcock,
att ”all humor i filmen kommer av en enda

mekanism, hela tiden densamma, en slags
överdriven flegma, man talar om liket
som om det var ett paket cigarretter”.1
Samtidigt görs även de mest vardagliga
företeelserna till något komiskt. I Ugglor i
mossen blir det anmärkningsvärda banalt,
medan det banala blir märkvärdigt.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Edmund Gwenn, Shirley MacLaine,
John Forsythe, Mildred Natwick, 1955,
USA, 1 tim 40 min, engelska, svensk
text, 35 mm, bildformat 1.85:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Carolina Toresson Nöjd

1) François Truffaut, Samtal med Hitchcock (1992).
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Fel man
The Wrong Man

Henry Fonda spelar en jazzmusiker och familjefar anklagad för en serie rån han inte begått.
Fel man är baserad på en verklig historia, något som Alfred Hitchcock lägger stor emfas på.
I stället för sin vanliga cameo dyker Hitchcock endast upp i filmens introduktion, där han
direkt riktar sig till åskådarna och informerar dem om att allt de kommer att få se är sant.
Jazzmusikern Manny Balestrero har,
trots dålig ekonomi, allt han behöver: en
älskad fru, fina barn och nära vänner. Men
när en dyr tandläkarräkning behöver betalas och den låga inkomsten från klubbspelningarna blir alltför kännbar försöker
han ta ut pengar från sin frus livförsäkring. Det visar sig vara ett ödesdigert misstag, då han identifieras som gärningsman
till två tidigare rån på försäkringsbolaget
– brott som han inte begått.
Trots ett fast grepp om radbandet
utsätts Manny för otaliga orättvisor.
Hur han än försöker bevisa sin oskuld
framstår han, i andras ögon, fortfarande
som skyldig. Filosofen Slavoj Žižek
säger att filmens handling ”personifierar
Hitchcocks vision av en ondsint, outgrundlig och självisk Gud, som leker med
mänskliga öden på ett sadistiskt vis”.1
Samtidigt kan Manny ses som en sorts
kristusgestalt, en orättvist straffad man
som bara kan räddas av ett gudomligt
ingripande. Alfred Hitchcocks intresse för
dualiteter tar här form i en förväxling, där
en vanlig familjefar blir en kriminell mans

dubbelgångare. Mannys kriminella kopia
är egentligen oväsentlig för historien –
deras likhet är en av många faktorer som
bidrar till huvudpersonens öde, orsakad av en större, mer ogripbar form av
orättvisa.
Hitchcock tar avstamp i ett mer dokumentärt filmskapande, men låter kameran
agera i symbios med huvudpersonens
upplevelser. Kritikerna var oense huruvida det dokumentära utgjorde en svaghet
eller styrka – på ett sätt tog den udden av
spänningen, på ett annat gav den filmen
en gripande verklighetsförankring. Oavsett ståndpunkt är den ett, för Hitchcock,
ovanligt verklighetsbetonat verk som
sticker ut i hans filmografi.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Henry Fonda, Vera Miles, 1956, USA,
1 tim 35 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat 1.66:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Carolina Toresson Nöjd

1) Slavoj Žižek,”’In His Bold Gaze My Ruin Is Writ Large’” i Slavoj Žižek (red.), Everything You Always
Wanted to Know About Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock) (2010).
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Mannen som visste för mycket
The Man Who Knew Too Much

Mer fart, fläkt, färg och humor i Alfred Hitchcocks amerikanska nyversion av sin brittiska
nagelbitare från 1934. James Stewart och Doris Day spelar paret vars trevliga familjesemester
i Marocko får ett abrupt avslut när sonen kidnappas. ”Låt oss säga att den första versionen
gjordes av en talangfull amatör och den andra av ett proffs”, menade filmskaparen själv.
Jämförelser mellan original och nyinspelningar har blivit allt vanligare, men i
Alfred Hitchcocks fall sträcker sig diskussionen ända till 1950-talet. Redan 1930
spelade han in två versioner av samma
film: den engelskspråkiga Mord och den
tyskspråkiga Mary. Men i fallet Mannen
som visste för mycket finns anledning för
starkare meningsskiljaktighet.
Trots gemensamma språknämnare
och återvunnen premiss är filmerna
väldigt olika verk. I 1934-versionen reser
make, fru och dotter på skidsemester i
Schweiz, medan det i 1956-versionen rör
sig om make, fru och son på solsemester i
Marocko. Väl på semestern är dramatiken
densamma: föräldrarna får nys om ett
mord i London och deras barn kidnappas
för att tvinga paret till tystnad.
Den brittiska versionen har möjligen
mer glimt i ögat, men den amerikanska är
en betydligt mer raffinerad och nervpirrande spänningsfilm som demonstrerar
Hitchcocks finslipade hantverk. ”Personligen är jag dock svag för James Stewart/
Doris Day-upplagan”, skrev Bernt Eklund
i Expressen (21 november 1989). ”Just för

att den är ovanligt proffsig – till och med
för Hitchcock. Perfekt balanserad spänning kring ett musikstycke där cymbalen
är symbolen för terror och död.” Även
Andrew Sarris, för Village Voice 12 juni
1984, föredrog den amerikanska.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
James Stewart, Doris Day, Brenda de
Banzie, 1956, USA, 2 tim, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

1956 års version är betydligt mer kraftfull
och en mer utstuderat konstruerad thriller.
När kidnappningsdramats snara dras åt […]
kommer ett vildsint våld upp till ytan. I synnerhet Stewart gör sig gång på gång skyldig till
överdriven våldsamhet. […] Den nya versionen
av Albert Hall-sekvensen är mer spännande
och mer hysterisk än den första, men medan
Bests skrik är resultatet av ett moraliskt uppvaknande, verkar Days skrik vara effekten av en
känslomässig explosion […] Stewart är som en
tjur i en porslinsbutik, en amerikan som löper
amok i Afrika och Europa, en otyglad kraft från
den Nya Världen som släppts loss i den Gamla.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Andrew Sarris i Village Voice (12 juni 1984).
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Psycho
Psycho

Marion tar in på Bates Motel efter att ha stulit 40 000 dollar. Motellet drivs
av Norman Bates och hans sjuka mamma, och bakom dess alldagliga fasad
bubblar det av kusligheter. Psycho är ett av Alfred Hitchcocks mest kända verk
och har gått till historien som en av skräckfilmens mest nydanande filmer.
Det finns mycket att säga om varför
Psycho har en orubblig plats i filmhistorien, och varför den hör till de mest diskuterade och analyserade filmerna någonsin. Dock skrevs det knappt något om
filmen innan den haft premiär, då Alfred
Hitchcock förbjöd besök, pressbilder och
intervjuer under inspelningen. Allt detta
var del av en anti-publicitetskampanj som
gick ut på att skapa publicitet genom att
inte avslöja något som helst om filmen
på förhand.
Desto mer har skrivits om filmen i
efterhand. Ta till exempel den slovenske
filosofen Slavoj Žižeks freudianska analys
där motellets tre våningar symboliserar
den brokiga dynamiken i detet-jaget-överjaget. Eller kulturjournalisten Johan
Hiltons idéhistoriska queertolkning som
argumenterar för att filmen är en allegori över förtryckt homosexualitet. Den
feministiska teoretikern Camille Paglia
ser filmen som ännu ett exempel på det
erotiska våld som är återkommande i
Hitchcocks filmer och frågar sig vad vi ska
göra av regissörens terroriserade kvinnor,
medan marxistiska analyser har hävdat att
filmen visar hur klass, kapital och pengar
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är centrala begrepp för att förstå vansinnet i Norman Bates odödliga karaktär.
Att tolkningarna eventuellt skulle slå
ut varandra spelar ingen roll. Det som
gör Psycho till en filmhistorisk juvel är
Hitchcocks klarsynta vision som inte
bara genomsyrar varje scen utan hela
produktionsprocessen. 1960 präglades
den amerikanska filmindustrin ännu av
Hays-koden, med regler om hur droger,
sex, våld och nakenhet fick skildras. Där
andra såg begränsningar såg Hitchcock
en utmaning att leka med filmens form.
Psycho är en film som fullkomligt dryper
av våld och sex, men då bilderna bara
antyder någonting explicit släpptes den
igenom censuren och kom att bli både en
av regissörens största kassasuccéer och
därtill ett av skräckfilmens största verk.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera
Miles, 1960, USA, 1 tim 49 min,
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kaly Halkawt
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Marnie
Marnie

Marnie blir påkommen med att stjäla varpå den förälskade Mark tvingar
henne att gifta sig med honom för att bota hennes patologiska kriminalitet.
”You Freud, me Jane?” säger Tippi Hedren till Sean Connery i det psykologiska
spänningsdramat som blev ett av Alfred Hitchcocks mest omdebatterade verk.
Vid premiären mottog filmen blandad
kritik. Recensenterna klagade bland annat
på den slarviga tekniken; ridscenerna såg
alltför konstgjorda ut och de röda färg
inslag som symboliserar Marnies panik
attacker stack i ögonen. Alfred Hitchcocks
ambition att göra en karaktärsstudie
fick många att peka på naiviteten i det
psykologiska porträttet – fallet Marnie
var alldeles för enkelt och schematiskt för
att kunna bli taget på allvar. Auteurdrivna
kritiker som Robin Wood menade i stället
att det som såg ut som brister i själva
verket var en mästares mycket medvetna
konventionsbrott.
Den feministiska filmkritiken som
började ta form på 1960-talet var i ännu
högre grad än Hitchcock influerad av
psykoanalytisk teori. Trots dess kontroversiella våldtäktsscen landade filmen aldrig
i någon entydig psykoanalytisk tolkning.
Efter oenigheter om gestaltningen av ovan
nämnda scen lämnade manusförfattaren
Evan Hunter projektet. Hitchcock över
talade i stället Jay Presson Allen att hjälpa
till. Presson Allens humoristiskt vassa dialog och skarpa replikskiften mellan Marnie

och Mark laddar filmen med de inre motsättningar och den komplexitet som gjort
att kritiker har fortsatt att diskutera den
långt senare. Robin Wood skrev:
Jämte Studie i brott är Marnie (även om den
något prekärt förblir inom den ”populära

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Tippi Hedren, Sean Connery, Diane
Baker, Alan Napier, 1964, USA,
2 tim 4 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

underhållningens” sfär) Hitchcocks tydligaste
närmande till art house-filmen, vilket bekräftar
den inte längre ovanliga åsikten att Hitchcock
var en ”modernist” som i flera hänseenden
bör ställas jämte Antonioni och Bergman
lika mycket som med andra ”kommersiella”
Hollywood-regissörer. Marnie är säkerligen
hans svåraste film, och dess krav på åskådaren
blir tydligare ju fler gånger man ser filmen.1

Text: Olga Ruin

1) Robin Wood, Hitchcock’s Films Revisited (2002).
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Alfred Hitchcock

En läcka i ridån
Torn Curtain

En läcka i ridån klandrades för att ha ett bristande manus och en utebliven gnista.
Åsikterna går isär, men för några högst minnesvärda scener och skandinaviska
miljöer förblir denna spionfilm bakom järnridån likväl sevärd.
Med en rad framgångar i bagaget och
delvis inspirerad av den sanna berättelsen
om den brittisk-sovjetiska dubbelagenten
Guy Burgess tog sig Alfred Hitchcock an
en spionthriller med kalla kriget-stämning. Men produktionen av En läcka i
ridån fick en dålig start, och den store
auteuren blev dessutom påtvingad två
stjärnor av studion: Paul Newman var ett
av de hetaste namnen i Hollywood, och
Julie Andrews hade precis gjort succé i
Mary Poppins (1964) och The Sound of
Music (1965).
Ett skepp lastat med forskare på konferens glider längs de norska fjordarna. I
en hytt ligger fysikern Michael Armstrong
tätt omslingrad av sin medarbetare tillika
fästmö Sarah Sherman. Michael får ett
mystiskt telegram, och påstår att han
måste till Stockholm på ett brådskande
regeringsärende. Sarah anar ugglor i
mossen och följer efter. Snart ska de båda
befinna sig bakom järnridån i Östberlin,
och hamna i ett dubbelspel där atom
vapenhemligheter står på spel.
Filmen fick ett kyligt mottagande.
Kritikerna hittade fel i manuset, tempot
och den sviktande kemin mellan de två
stjärnorna. Paul Newman tillämpade
metodskådespeleri, och ifrågasatte
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ofta sin karaktärs motivation och inre
liv. Hitchcock uppfattade detta som
oförskämt och arrogant, och sade
senare i en intervju om filmen: ”Jag
har alltid sagt att det svåraste att filma
är hundar, barn, motorbåtar, Charles
Laughton (Gud bevare hans själ) och
metodskådespelare.”
I efterhand har flera kritiker omvärderat En läcka i ridån. En särskilt berömd
scen med ett kusligt utdraget mord lyfts
ofta fram: Hitchcock menade att han ville
visa hur svårt det kunde vara att döda
en människa. För en svensk publik är
de skandinaviska miljöerna lustiga, och
förutom Hitchcocks egen cameo kan den
uppmärksamma skymta Jan Malmsjö i en
mycket liten roll alldeles mot filmens slut.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Paul Newman, Julie Andrews, 1966,
USA, 2 tim 7 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Julia Finnsiö
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Alfred Hitchcock

Arvet
Family Plot

Mystik och dolda familjehemligheter i Alfred Hitchcocks sista film, där
ett fuskande medium och en piprökande taxichaufför jagar familjen
Rainbirds försvunna arvinge. Gjord med gott humör och underbara
insatser av Bruce Dern och Barbara Harris i huvudrollerna.
Efter sejouren i Storbritannien med
Frenzy (1972) återvände Alfred Hitchcock
till Hollywood, och på spaning efter material till sin nästa film begravde han näsan
i travar med böcker som filmbolaget Universal hade skickat till honom. Slutligen
fastnade han för Victor Cannings Hök och
duva (1972), och gav Ernest Lehman –
som bland annat skrivit manus till I sista
minuten (1959) – uppdraget att anpassa
förlagan till film.
I likhet med I sista minuten hör Arvet
till Hitchcocks mer lättsamma verk, och
uppvisar en fin komisk kemi mellan Bruce
Dern och Barbara Harris i rollerna som
de amorösa amatördetektiverna. Under
en seans hos en åldrande dam – den sista
ur den förmögna familjen Rainbird – blir
mediumet Blanche utlovad en belöning på
10 000 dollar om hon kan finna dennes
bortadopterade systerson, tillika familjens
enda arvinge. Tillsammans med den yvige
partnern George tar hon sig an uppdraget.
Hitchcocks hälsa var sviktande, och
större delen av filmen spelades in i och
kring filmbolaget Universals studio. An
vändandet av bakprojektion under filmens
bilscener kritiserades för att vara föråldrat,
men i övrigt fick Arvet övervägande fin
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kritik i USA. Dagens Nyheters Hanserik
Hjertén var mindre imponerad och undrade om den visade på en ”världsmästare i
utförsbacken”. I slutändan uteblev publiken, till regissörens stora besvikelse.
Arvet kom att bli den då 76-åriga Alfred
Hitchcocks sista film. Den räknas sällan
till hans främsta verk, men är likväl ett
fint exempel på regissörens förmåga att
föra in spänningselement i en vardag av
hamburgermiddagar och relationsgnabb.
En filmisk värld där varje litet sammanträffande och varje liten detalj kan vara
början på ett mysterium, en mordgåta,
ett äventyr.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Bruce Dern, Barbara Harris, William
Devane, Karen Black, 1976, USA,
2 tim 1 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

Text: Johannes Hagman
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Främlingar på tåg (1951).
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En djävulsk fälla (1958).

En sensation (1941).
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Orson
Welles
En charlatans poesi

Orson Welles inledde sitt filmskapande i 1940-talets
Hollywood, men var oförmögen att leverera så tyglade
och lukrativa filmer som studion önskade. För många
problem, för stort ego, för mycket poesi. Han var en
konstnär bland hantverkare. Således for han i väg
till Europa för att finna land och frihet. Även om han
lyckades skapa film där var han aldrig på säker mark,
och tvingades att konstant skramla ihop stöd och pengar.
Han var en charlatan, en fördömd filmskapare, en legend.

Svenska Filminstitutet
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Orson Welles

En djävulsk fälla (1958).

François Truffaut karakteriserade Orson
Welles som ”en poet som skulle älska att
skriva prosa”.1 Ett provocerande påstående, inte sant? Som om en av de största
filmskaparna i historien inte var medveten
om sin egen konstnärliga röst. Samtidigt finns det något träffande i Truffauts
uttalande. Åtminstone om vi med ”prosa”
menar något med en tyngdpunkt på berättande, och med ”poesi” något med tyngdpunkt på rytm och melodi. Welles, den
passionerade försvararen av teater och
litteratur, försökte göra en berättande film
i enlighet med den klassiska dramaturgins
konventioner. Men så kröp poesin in, med
radikala rytmer, oförutsägbart bildspråk
och idiosynkratiska produktionsmetoder.
Från den visuella flärden och de inkännande behandlingarna av barndom och
familjerelationer i En sensation (1941)
och De magnifika Ambersons (1942) till
de expressionistiska filmatiseringarna av
Kafka och Shakespeare, så förblev Welles
en förklädd drömmare – ”som låtsades
att vara berusad för att bli lämnad i fred”,
enligt Jean Cocteaus beskrivning.2 Men
precis som rollfigurerna i sina filmer
kunde han inte undkomma sig själv:
poeten Orson Welles.
Welles är utan tvekan en av de mest tolkade och diskuterade filmskaparna i historien. Hans filmer fortsätter att granskas av
både cinefiler och forskare. Och med goda
skäl. Oavsett om du ser Welles filmer för
första eller tionde gången så tycks upplevelsen vara den samma: en upplevelse av

Lady från Shanghai (1947).

skönhet, råhet och – än viktigare – intimitet. När man ser hans filmer så glömmer
man snabbt den karaktär av larger-thanlife och den kanoniserade position som
de innehar i filmhistorien, och i stället
framstår de intensivt levande. Det kvarstår
arbete att göra, saker att upptäcka, dolda
djup och oanade ytor att förnimma. Nya
dokumentärer om Welles, som Morgan
Nevilles They’ll Love Me When I’m Dead
(2018) och Mark Cousins The Eyes of Orson
Welles (2019), samt det postuma färdigställandet av Welles The Other Side of the Wind
(2018), vittnar om det.
För varje nytt ord som sägs om fenomenet Welles riskerar man att trassla in sig
i myten Welles. Han bidrog tveklöst själv
till detta, med sin nästan tvångsmässiga
drift att mytologisera sitt eget liv. Welles
inledde sin konstnärliga bana genom att
ljuga sig in på en teater i Dublin vid 15 års
ålder, och påstod att han var 22 år och
redan en etablerad skådespelare i USA.
Det är i alla fall något han själv sade.
Legenden Welles är sprungen ur att han
inte bara var en bildskapare, utan också
själv en bild – och medverkade i nästan
alla sina filmer. Varje ord han yttrar har
en sådan frodighet, en sådan grace och
charm att det är svårt att inte fängslas av
den poetiska kraften i Welles oratoriska
berättande och excessiva framföranden.
Han spelade megalomaner och genier,
skurkar och en sanningens alkemister.
Han älskade rollfigurer som kunde ändra
namn vilket ögonblick som helst, som bar

masker, talade med kluven tunga, lade ut
rökridåer. I denna värld av charlataner
och fördrivna såg Welles uppriktigt nobla
människor och gester.
Legenden Welles utgörs också av alla de
filmer han inte gjorde, de filmer han ville
göra och nästan gjorde, men som aldrig
färdigställdes. Ska dessa projekt betraktas
som misslyckanden? Inte nödvändigtvis.
Welles stod aldrig still, han fortsatte att
försöka få finansiering för sina filmer, han
filmade scener och sekvenser så fort han
hade råd. Han agerade i andra filmskapares verk, medverkade i reklamfilmer och
var involverad i flera biografier och memoarer (somliga som aldrig blev färdiga)
– allt för att få finansiering för sina egna
filmer. Det vore fel att betrakta de ofullbordade projekten som blott misslyckanden, de vittnar snarare om Welles oförvitliga kamp för att behålla sin vision intakt.
”Våra sånger kommer att tystna, men vad
gör det? Fortsätt sjunga”, säger Welles
sobert i B som i bluff (1973). Allt måste nå
sitt slut, både för dem som triumferar och
de som inte gör det. Men oavsett, fortsätt
sjunga. Och Welles sånger ljuder än.

Läs mer: Orson Welles och Peter
Bogdanovich, This is Orson Welles (1992).

Kuraterat av Stefan Ramstedt.
Text: Oscar Pedersen

1) François Truffaut, ”Foreword” i André Bazin, Orson Welles, (1972).
2) Jean Cocteau, ”Profile” i André Bazin, Orson Welles (1972).
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»Han älskade rollfigurer som kunde ändra
namn vilket ögonblick som helst, som bar masker,
talade med kluven tunga, lade ut rökridåer. I denna
värld av charlataner och fördrivna såg Welles
uppriktigt nobla människor och gester.«

Processen (1962).
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Orson Welles

En sensation
Citizen Kane

Tidningsmanseposet En sensation gjordes av en blott 25-årig Orson Welles. Urpremiären
komplicerades av att huvudpersonens inspirationskälla – mediemogulen William Randolph
Hearst – satte in offensiven. Någon publiksuccé blev det inte, men med tiden letade sig
geniförklarade Welles långfilmsdebut till toppen av listorna över tidernas bästa film.
Berättelsen om tidningsmannen Charles
Foster Kane, delvis baserad på William
Randolph Hearst, är en självklarhet i
toppskiktet bland listor över tidernas
bästa filmer. Upphovspersonen var den
då blott 25-åriga Orson Welles (även
filmens medförfattare, producent och
huvudrollsinnehavare).
Sinnebilden av det unga, manliga
geniet? Inte enligt Pauline Kael, som i sin
kontroversiella bok Raising Kane (1971)
framställde manusförfattaren Herman
J. Mankiewicz som verkets sanna auteur.
En liknande teori framfördes senare i
David Finchers Mank (2020).
Fotografen Gregg Tolands användning av djupfokus var ingen ny uppfinning, eller ens den första gången Toland
använde det (se John Fords Den långa
resan hem från året innan). Men nog
spelar det en särskild roll i framhävandet
av hyperrealistiska scenografier, med
höj- och sänkbara golv som gjorde det
möjligt att synliggöra tak ur dramatiskt
låga vinklar.
Welles berättar med hjälp av journalistiska metoder – intervjuer, vittnesmål,

rappa montage – som ger sken av att
presentera oss en sanning. Stig Björkman
beskriver En sensation som en film be
stående av ”en serie avslöjanden”:
I filmen erbjuds nycklar till hemliga rum och
sekretessbelagda handlingar. Welles poängterar

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, Joseph Cotten, Agnes
Moorehead, Dorothy Comingore, 1941,
USA, 1 tim 59 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

detta genom att han skapat synvinklar som är
förbehållna ”Gud och kameran”, för att citera
en fransk kritiker. Sådana bilder är Kanes död,
sedd genom skärvorna från den glaskula som
liknar en spåkvinnas hjälpmedel. Det visar
också det närmast teleskopartade intrånget
genom fönstret till det annars så välbefästa
Xanadu eller de båda introduktionsbilderna till
Susan Alexanders berättelse. Kameran bryter
sig här in genom neonskylten och takfönstret
till nattklubben El Rancho där Susan arbetar.
Dessa bilder uttrycker också en kritik. Bilden
speglar samma sorts övergrepp som vissa
reportrar betraktar som legitimt gentemot
personer i officiell ställning. Kameran gör verkligen intrång i lokalen och tvingar sig på Susan
på samma sätt som journalisten.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Stig Björkman, ”Varför Citizen Kane” i Chaplin nr. 2 (1973).
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Orson Welles

De magnifika Ambersons
The Magnificent Ambersons

För sin andra film valde Orson Welles att filmatisera Booth Tarkingtons roman
om en borgerlig familj i det sena 1800-talet som vägrar att erkänna den nya
världsordningen. Studion tog filmen ifrån Welles händer och filmade ett nytt
slut. De magnifika Ambersons är ett lemlästat mästerverk, ett löfte om något
som kunde bli, en vacker ruin genom vars sprickor Welles vision kan skymtas.
De magnifika Ambersons ekar av Welles
första långfilm, En sensation (1941). Fotografen Gregg Tolands nydanande djup
fokusbilder plockas här upp av fotografen
Stanley Cortez, och kameran lyckas fånga
de långa skuggor som kastas längs de
djupa hallarna i det viktorianska hus där
filmtitelns familj bor. Samtidigt vidareutvecklas temat kring barndom och familj
från En sensation. Welles etablerar en
balzacsk bild av det sena 1800- och tidiga
1900-talets socioekonomiska strukturer, med Amberson-familjens vardagsliv
och deras intima relationer som filmens
känslomässiga kärna. François Truffaut
skrev att ”om någon någonsin skulle
skapa en katalog över sensibilitetens film,
skulle De magnifika Ambersons finnas där
bredvid Jean Vigo”.1
Welles är själv filmens berättare. Hans
trösterika och djupa röst sköljer över
bilderna, vilket gör att denna berättelse
om förlorad kärlek och föränderliga tider
stundtals känns som ett svunnet minne
som blossar upp.

På grund av dålig respons efter en test
visning tog studion filmen ifrån Welles.
De klippte om den och spelade in ett nytt
slut. Inte mindre än 45 minuter av Welles
originalversion togs bort och förstördes
vid ett senare skede, vilket gjorde De magnifika Ambersons till en av filmhistoriens
heliga graaler. Filmen blev måhända inte
det mästerverk som Welles hade tänkt sig,
men ett mästerverk icke desto mindre.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Joseph Cotten, Dolores Costello, Anne
Baxter, Tim Holt, Agnes Moorehead,
Ray Collins, Erskine Sanford, 1942,
USA, 1 tim 28 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Oscar Pedersen

1) François Truffaut, ”Foreword” i André Bazin, Orson Welles (1972).
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Orson Welles

Främlingen
The Stranger

Nagelbitarnoir där Orson Welles är en nazistisk krigsförbrytare som antagit rollen som
charmig helyllelärare i en amerikansk småstad. Han är lyckligt förlovad, men lyckan lever
på lånad tid – hack i häl har han Edward G. Robinsons utredare. Även om Welles främst
gjorde Främlingen för att vinna tillbaka det branschförtroende som han hade förlorat
med De magnifika Ambersons fungerar filmen utmärkt som hantverksskicklig spänning.
Främlingen blev en succé för Orson Welles, som gick in för att verka inom strikt
professionella och enligt honom själv
opersonliga ramar. I samtal med Peter
Bogdanovich i This is Orson Welles (1992)
berättar Welles om hur han kallades in för
att filma någon annans manus – en lyckad
tur i studiosystemet, men efteråt vill han
inte göra något liknande igen.
Welles gör själv titelrollen som nazistisk krigsförbrytare som antagit en ny
identitet som charmig småstadslärare i
Connecticut. Han är förlovad med ett justitieråds dotter (spelad av Loretta Young)
och livet leker, men han måste ta till allt
desperatare medel när det förflutna –
först i form av en annan nazist, sedan
Edward G. Robinsons nazistjagande utredare – kommer i kapp och hotar att blotta
hans rätta jag.
Orson Welles spelar på sin sinistra
charm och lyckas göra sin nazist till en
människa av kött och blod. ”Du är alltid
så sympatisk i dina skurkroller”, menade Bogdanovich i ovan nämnda bok.
”I Främlingen upptäcker jag att jag håller
på dig i stället för på Robinson, vilket ger
filmen en viss dubbeltydighet.” Annat
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tyckte Bosley Crowther i New York Times
(11 juli 1946), där han dömde ut Welles
insats som ”boyishly bad”.
Även om naziberättelsen förhåller sig
relativt försiktigt till Förintelsen, skjuter
Welles in korta dokumentära bilder från
koncentrationsläger som ändå ger en akut
verklighetskänsla i en annars polerad
studioproduktion. Den rättframma filmen
var det närmsta Welles kom en kassasuccé. Efter att han gjort pengapersonerna osäkra med De magnifika Ambersons (1942), som gick över budget och
spelade in småslantar, blev Främlingen
hans chans att visa sig pålitlig. Även om
resultatet inte hör till regissörens storverk
är det en högst effektiv och hantverksskicklig spänningsfilm. Welles position i
branschen blev stabilare – om än för en
kort stund.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, Edward G. Robinson,
Loretta Young, 1946, USA, 1 tim 35 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Sebastian Lindvall
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Orson Welles

Lady från Shanghai
The Lady from Shanghai

Lady från Shanghai är en noir med en invecklad intrig mellan en
sjöman, en femme fatale och hennes man. Welles film rör sig från den
ena oväntade platsen till den andra utan att bry sig om att förklara sin
logik, som likt rollfigurernas handlingar inte alltid är begriplig.
”Om jag hade vetat hur det skulle sluta så
skulle jag inte ha låtit något ens börja. Om
jag hade varit vid mina sinnens fulla bruk,
det vill säga. Men så fort jag hade sett
henne, var jag inte det.” De orden inleder
Lady från Shanghai. De uttalas av Orson
Welles, som spelar huvudrollen Michael
O’Hara, en något naiv irländsk sjöman.
På flera sätt liknar denna inledning den
fatalistiska tonen i flera noirfilmer gjorda
efter andra världskriget. Men till skillnad
från flera av dem är det inte bara rollfigurernas sinnen som är instabila, utan också
själva filmen. Både visuellt och strukturellt
är Lady från Shanghai insvept i mystik,
och filmen utvecklas på oväntade sätt.
Som åskådare ställer man lika många
frågor som Michael O’Hara gör medan han
luras in i romans, tricks och mord av den
förföriska Elsa Bannister (spelad av Welles
dåvarande fru Rita Hayworth).
Till skillnad från den typiska studioproduktionen filmades mycket av Lady
från Shanghai i autentiska miljöer. Welles
välkomnade den verkliga världens olyckor
och oväntade omständigheter, vilket kan
vara anledningen till filmens visuella
experimenterande. Djupfokus, optiska förvrängningar, dramatiska bildvinklar och
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överraskande klippning spelade alla en
viktig roll i skapandet av filmens obehagliga, bisarra värld. Filmen är framför allt
känd för dess ikoniska scen i en spegel
labyrint, men den visuella sinnrikedomen
löper igenom hela denna film som förblivit
ett av Welles mest olycksbådande verk.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Rita Hayworth, Orson Welles, Everett
Sloane, Glenn Anders, Ted de Corsia,
Erskine Sanford, Gus Schilling, 1947,
USA, 1 tim 27 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Oscar Pedersen
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Orson Welles

Macbeth
Macbeth

Suggestiv William Shakespeare-filmatisering gjord för lågbudgetbolaget
Republic under hårda förhållanden. Mottagandet var hårt och Orson Welles –
filmens regissör, manusförfattare och stjärna – var missnöjd, men sedan den
oklippta versionen släpptes på 1980-talet har filmen omvärderats.
Orson Welles tog sig an att bearbeta,
regissera och spela huvudrollen i denna
filmatisering av William Shakespeares
pjäs där Macbeth, en general under
den skotska kungen, träffar häxor vars
förutsägelser får honom att drömma om
makt och smida mordiska planer med sin
manipulativa fru.
Inspelningen av Lady från Shanghai
(1948) fick Welles att tröttna på de stora
studiornas inflytande. För Macbeth vände
han sig därför till lågbudgetbolaget Re
public, som visade sig vara minst lika kontrollerande som storasyskonen, med krav
på trimmad speltid och nyinspelad dialog.
”Of all the existing filmic versions of
Shakespeare’s Macbeth, Welles’s has been
considered one of the best because of
its stylistic and interpretative achievements, and one of the worst because of
its technical weaknesses (preposterous
cardboard decor, faked Scottish accents,
anachronistic costumes, ill-conceived
properties …)”, skriver litteraturvetaren
Cécile Marie Marti i sin avhandling
Shakespeare on Film: Film Editing and
Authorship (2005).

Inspelningen pågick under 23 dagar i
kvarlämnad westernscenografi i Republic
Studios. De skrala produktionsförhållandena är synliga, men filmen är inte utan
sina beundrare – däribland filmskaparen,
författaren och poeten Jean Cocteau.
”Orson Welles Macbeth har en sorts rå och
vanvördig styrka”, menade han. ”Klädda i
skinn som motormän vid sekelskiftet, och
med horn och pappkronor på huvudet, rör
sig skådespelarna genom gångarna i en
sorts drömlik tunnelbana, i en övergiven
kolgruva och i översvämmade källargångar.
Inte en bild är lämnad åt slumpen.”1
Själv ska Welles ha föreställt sig sin
Macbeth som en ”perfekt korsning mellan
Svindlande höjder och Frankensteins brud”,
men det mest frankensteinska med filmen
blev den hoplappning av delar som krävdes
för att slutföra filmen. Mottagandet av det
studiostympade resultatet var hårt, men
en omvärdering skedde när den oklippta
versionen såg dagens ljus på 1980-talet.
Det är denna version som visas.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, Jeanette Nolan, Dan
O’Herlihy, 1948, USA, 1 tim 46 min,
engelska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från UCLA.

Text: Sebastian Lindvall

1) Jean Cocteau, ”Profile” i André Bazin, Orson Welles (1972).
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Orson Welles

Othello
Othello

Othello var den första filmen Orson Welles gjorde efter att ha flyttat till Europa.
Med expressionistiska bildkompositioner och en minimalistisk mise-en-scène
undersöks William Shakespeares klassiska tragedi om giftermålet mellan den
moriska generalen Othello och den venetianska damen Desdemona.
Orson Welles hade ett starkt band
till William Shakespeares verk redan
innan han blev filmskapare. Vid 21 års
ålder hade han gjort en uppsättning av
Macbeth, ett verk som även låg till grund
för hans första Shakespeare-relaterade
filmprojekt 1948. Filmen fick negativ
kritik, men Welles passion för författarens
verk levde kvar. Efter att ha tillbringat en
stor del av 1940-talet i väntan på grönt
ljus från studiorna i Hollywood, flyttade
Welles slutligen till Europa. Othello blev
hans första projekt, och det filmades i
både Europa och norra Afrika. Filmen
tog tre år att färdigställa, då en stor del av
finansieringen kom från Welles medverkan i andra projekt, och filmens minimala budget spelade en stor roll för dess
estetik. Som Welles berättade för Peter
Bogdanovich: ”Jag hade en trupp på 50
personer i norra Afrika men inte pengar …
Hur kan man filma Othello utan kostymer? Det var så jag fick idén till att spela
in två akter i ett turkiskt bad, eftersom
människor inte bär kläder i turkiska bad.”1
Enligt Welles handlar Othello om en
utböling vars värld kollapsar. Stilistiskt

återspeglas detta av Welles genom en desorienterande struktur och abstrakta rum.
Med en skarp känsla för geometriska
inramningar och klippning omformar
Welles autentiska miljöer till artificiella
– avgränsade rum där svartsjukan och
hängivenhet tar plats. Vissa sekvenser är
inspelade i obrutna tagningar som fångar
skådespelarnas reaktioner i realtid, och
kraften i dessa sekvenser förstärks av
deras kontrast till Welles i övrigt fragmenterade stil.
Welles spelar själv rollen som Othello.
På gott och ont tonar han ned blackface-
sminkningen och det exotiska, som
framträder mer markant i andra filmatiseringar av Shakespeares pjäs, och kanske
kan vi betrakta det som ett sätt för honom
att undvika det specifika och understryka
det generella i temat främmandeskap.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, Micheál MacLiammóir,
Robert Coote, Suzanne Cloutier, Hilton
Edwards, Nicholas Bruce, 1951, Italien,
Marocko, 1 tim 33 min, engelska, utan
text, DCP (digitaliserad), bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Shout Factory.

Text: Oscar Pedersen

1) Orson Welles och Peter Bogdanovich, This is Orson Welles (1992).
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Orson Welles

Herr Satan själv
Mr. Arkadin

En detektivberättelse om en amerikansk smugglare som får i uppdrag att gräva i den
dementa miljardären Gregory Arkadins förflutna. I en dimmig kalla kriget-atmosfär
utspelas en kaninhålsliknande nedstigning i en värld där inget är vad det verkar
vara. Filmen hyllades av Cahiers du cinéma som en av historiens bästa filmer.
Orson Welles spelar titelns Mr. Arkadin,
den kanske mest welleska av hans rollfigurer. En larger-than-life-persona, en
flyktig charmör, en naturbegåvad historieberättare, en charlatan som är din vän
fram till dess att han inte är det. Robert
Ardens olycksdrabbade amerikan Guy
Van Stratten får erfara Mr. Arkadins alla
sidor när han anställs för att följa honom
på en resa i Europa för att sammanställa
en rapport om Arkadins förflutna. Men
varje gång en ledtråd tycks få Van Stratten
att närma sig sanningen så blir han lurad
och halkar än längre bort från något slags
sammanfattning.
Welles filmar sin berättelse om hemligheter och invecklade historier med den
fragmenterade och expressionistiska stil
som karakteriserar hans europeiska period.
Berättelsens och berättarstilens mystiska natur återspeglas i filmens egen
tillkomsthistoria. Åtminstone sex olika versioner existerar, men ingen kan betraktas
som den slutgiltiga. Welles refererade till
Herr Satan själv (också känd under titeln
Confidential Report) som den mest sönder
trasade av hans filmer – varav de flesta
numera existerar som skuggor av deras riktiga jag. Filmens producent tog bort Welles
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från produktionen under klippningsarbetet. Men vem behöver en slutgiltig film när
de glimtar av skönhet är så kraftfulla som i
Welles uppstyckade bilder?
Vi visar den längsta existerande versionen av filmen. Den sammanställdes av
Filmmuseum München utifrån fem tidigare versioner, för att så nära som möjligt
återskapa Welles ursprungliga vision.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, Robert Arden, Michael
Redgrave, Patricia Medina, Akim
Tamiroff, Mischa Auer, Paola Mori,
Peter van Eyck, 1955, Frankrike,
Spanien, Schweiz, 1 tim 33 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Filmmuseum
München.

Text: Oscar Pedersen
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Orson Welles

En djävulsk fälla
Touch of Evil

En bilbomb placeras ut och en av filmhistoriens mest ikoniska öppnings
sekvenser vecklas ut. Med en snårig, oavbruten kameraåkning som skildrar
ett attentatsförsök välkomnar Orson Welles åskådaren till en samvetslös
och vibrerande värld vid gränsen mellan USA och Mexiko.
Med En djävulsk fälla återvände Orson
Welles till Hollywood efter att ha tillbringat ett drygt årtionde i Europa.
Ursprungligen var Welles bara tänkt att
spela rollen som den dubiösa polisen
Hank Quinlan, men filmens stjärna,
Charlton Heston, insisterade på att Welles
även skulle regissera filmen. Welles skrev
om manuset (då med titeln Badge of Evil),
och under filmens gång fortsatte han att
ändra detaljer, hitta på nya rollfigurer
och bjuda in skådespelare som Marlene
Dietrich att medverka utan att informera
studion om det.
Heston spelar Welles motpart, den
mexikanska advokaten Miguel Vargas
som intresserar sig i utredningen av en
bilbomb på den amerikanska sidan av
gränsen mot Mexiko. Welles skapar en
svettig, klaustrofobisk atmosfär med
långa kameraåkningar, klärobskyr och ett
levande, detaljerat ljudlandskap.
Welles singulära regimetod hade sina
konsekvenser. Som så ofta plockades
Welles bort från produktionen då studion
ville reda ut vad de betraktade som
oklara, outredda vändningar i berättelsen.
Efter att ha sett studions version skrev
Welles ett 58 sidor långt dokument med
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förslag på ändringar, men det var inte
förrän 1998 som klipparen och ljud
designern Walter Murch – som bland
annat arbetat på Avlyssningen (1974) och
Apocalypse Now (1979) – satte samman
filmen på nytt efter Welles kommentarer, och det är den versionen som ingår i
denna retrospektiv.
Welles andra Hollywood-period
började och slutade med En djävulsk
fälla, och han skulle tillbringa 1960talet i Europa där han filmatiserade sina
litterära hjältar, Miguel Cervantes, Franz
Kafka och William Shakespeare.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Charlton Heston, Janet Leigh, Orson
Welles, Joseph Calleia, Akim Tamiroff,
Joanna Moore, Marlene Dietrich, 1958,
USA, 1 tim 51 min, engelska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, til�låten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Oscar Pedersen
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Orson Welles

Processen
Le Procès

Utan kompromisser och i kamp mot starka studioviljor fick Orson Welles äntligen
chansen att släpa lös sin kreativitet. Hans filmatisering av Franz Kafkas bokklassiker
Processen är en svindlande, smått kvävande och demoniskt intensiv upplevelse.
Fantastisk, barock, demoniskt intensiv, virtuost artistisk och behärskad. Så
beskriver kritikern Henning Jørgensen
Orson Welles stil – en som i Processen,
en filmatisering av Franz Kafkas otäcka
bokklassiker, får storslaget uttryck.
Det är en intensiv upplevelse, med kraftiga vidvinkelbilder, väldiga inspelningsmiljöer och dramatisk ljussättning. Och
så Anthony Perkins, Psycho-stjärnan som
här gör en utomordentlig insats som Josef
K., den stackars banktjänstemannen som
häktas på sin 30-årsdag och hamnar i en
svindlande labyrint av obegriplig byråkrati.
När Welles intervjuas i Paris av Stig
Björkman närmar sig samtalet filmskaparens kompromisstyngda karriär och hur lite
han ”lyckats färdigställa efter egna intentioner”, som Björkman formulerar det.

i veckan. Vidare har jag något utvidgat Fräulein
Pittls roll och dessutom förekommer i filmen en
elektronhjärna. Det är en modernisering som
inträffat på det stora ämbetsverket. […] Det
finns ingenting i filmen som inte har samband
med verkligheten. Men jag ställer föremålen och
personerna i en orealistisk belysning. Alltsammans är ju en dröm – en mardröm. Någon lär

Regi: Orson Welles, medverkande:
Anthony Perkins, Jeanne Moreau,
Romy Schneider, Orson Welles, 1962,
Frankrike, Västtyskland, Italien,
1 tim 58 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

ha påstått, att jag velat göra Anthony Perkins
så opersonlig som K., att alla skall kunna identifiera sig med rollen. Det är inte sant. K. är en
normal, tänkande och kännande människa och
Perkins är utmärkt i rollen.1

Text: Sebastian Lindvall

Men Processen har jag kunnat göra exakt som
jag vill ha den, från den första tagningen till det
sista klippet. Jag har skrivit hela scenariot själv
och det följer boken så långt det är möjligt. Jag
har bara tillåtit mig ett par små ändringar. Min
Fräulein Bürstner är ett sammandrag av två
personer, bokens Fräulein Bürstner och kabaretflickan som K. regelbundet besöker en gång
1) Stig Björkman, ”My name is Orson Welles: Anteckningar kring ett temperament” i Chaplin nr. 9 (1962).
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Orson Welles

Falstaff
Campanadas a medianoche

Orson Welles är storartad som antihjälten Falstaff, i lekfullt och experimentellt hopkok av flera
Shakespeare-pjäser som av många anses vara Welles mästerverk. Svenska Filminstitutets
35 mm-kopia användes häromåret som referens när Filmoteca Española restaurerade filmen.
Falstaff var Orson Welles tredje och
sista försök att filmatisera William
Shakespeare – och enligt regissören själv
hans bästa. Efter lågbudgetversionen av
Macbeth (1948) och den utdragna och
komplicerade inspelningen av Cannes
prisade Othello (1952) skulle det dröja
ända till 1960-talet innan Welles ännu en
gång tog sig an barden från Avon. Denna
gång med ett lekfullt och experimentellt
hopkok av Henrik IV, Henrik V, Richard II
och Muntra fruarna i Windsor.
Welles spelar själv den rundlagda
antihjälten Sir John Falstaff, en dryckesglad och tämligen feg följeslagare till den
unga prins Hal – den blivande Henrik V
av England.
Filmen spelades in 1964–1965 i Spanien. Stjärnorna Jeanne Moreau, John
Gielgud och Margaret Rutherford dikterade inspelningsschemat, och avbrott
gjordes för att fylla på produktionskassan.
Även när bössan ekade som tommast
ska Welles ha tackat nej till pengar som
erbjöds med motkrav på att filma i färg i
stället för svartvitt.
New York Times Vincent Canby har
kallat Falstaff ” den bästa Shakespeare-film

som någonsin gjorts” (2 mars 1975). Även
om Welles ofta talade om hur han hellre
hade sluppit skådespeleri för att kunna
ägna sig helt åt regi gör han här en oförglömlig insats, fint beskriven av Michael
Anderegg för Current:

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, John Gielgud, Jeanne
Moreau, 1965, Frankrike, Spanien,
Schweiz, 1 tim 56 min, engelska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, til�låten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

In a partly self-referential gesture – he was
always struggling with his weight – Welles
goes out of his way throughout the film to
emphasize Falstaff’s sheer mass, his huge
figure often dominating the frame. […] Welles’s
star performance as Falstaff is one of his finest,
tempering an unfettered exuberance with
touching vulnerability, his facial expressions
and the modulations of his voice projecting a
cunning watchfulness at one moment and an
openness to all of life’s possibilities the next.1

Svenska Filminstitutets 35 mm-kopia
användes som referens när Filmoteca
Española restaurerade filmen 2012.

Text: Sebastian Lindvall

1) Michael Anderegg, ”Chimes at Midnight: Falstaff Roars” på Current (1 september 2016).
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Orson Welles

B som i bluff
F for Fake

En essäfilm om fakta och fiktion, en berättelse om konstförfalskaren Elmyr de Hory,
svindlaren Clifford Irving, miljardären Howard Hughes, kvinnojägaren Pablo Picasso och,
självklart, Orson Welles själv. På ett vettlöst, collageliknande sätt rör sig Welles genom konst
förfalskningens värld, och frågar: vad är fejk, vad är sann konst och vem bestämmer det?
Från Hollywood till Ibiza och vidare mot
Chartres. B som i bluff, Orson Welles första
dokumentära långfilm, är en kosmopolitisk
essä om konstförfalskning. Med en egenartad klippning mellan parallella spår skapar
Welles inte bara ett dokument över andras
förfalskningar, utan väver även själv samman trådar av sanning och illusion.
Filmens kärna utgörs av konstförfalskaren Elmyr de Hory och hans livstecknare Clifford Irving, som själv anklagats
för bedrägeri. Welles utgår från deras
berättelser för en diskussion om intresset
för konstnärers namn och ”expertens”
problematiska funktion. Är måleri konst
på grund av måleriet eller signaturen?
B som i bluff är också en film om dess
egen tillblivelse. Bakom ett klippbord
sitter Welles och kommenterar bilderna
på de Hory och Irving. Likt en magiker
gör Welles det tydligt att han bara visar
oss det han vill att vi ska se. Han tar
bilder från olika tider, filmade av olika
människor, och sätter dem i ett nytt
sammanhang. Han får bilder att tala med
varandra. Pablo Picassos liv förs samman
med Welles genom ett enda klipp. Welles
är inte intresserad av de rätta svaren, utan
söker en större sanning än den som är
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sprungen ur solida fakta. Han är en charlatan, en skådespelare, en sanningssägare
som ber oss att tro på honom medan han
ler och blinkar.
Även om Welles inte gjorde någon
ytterligare film med samma hektiska
energi som B som i bluff så arbetade han
vidare med essäfilmens fria form i Filming
Othello (1978), den aldrig färdigställda
Filming the Trial (1981) och den postuma
The Other Side of the Wind (2018).

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, Oja Kodar, Elmyr de Hory,
Clifford Irving, François Reichenbach,
1973, Frankrike, 1 tim 29 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Oscar Pedersen
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Orson Welles

En odödlig historia
Une histoire immortelle

Welles sista spelfilm var också hans första i färg: en filmatisering av Karen Blixens
novell, där en åldrad handelsman i kolonialtidens Macao blir besatt av att förvandla
en sjömanssägen till verklighet. Tät stämning och teatralt smink i Welles kanske
stramaste verk, där handlingen ackompanjeras av Erik Saties pianomusik.
Jag ägnade fyra år åt att skriva ett kärleksbrev
till henne, men hon dog innan jag hann färdigt.
Och jag reste till Danmark för att träffa henne,
stannade i tre dagar, men hade inte modet att
besöka henne.1

I en intervju med filmhistorikerna Peter
Cowie och Felix Bucher berättar Orson
Welles om sin hängivna beundran för
författaren Karen Blixen, vars novell Den
odödliga historien (1958) utgjorde förlagan
till hans sista spelfilm. Tanken var att den
skulle bilda ena halvan av en tudelad film
baserad på Blixens verk, men inspelningen av Syndafloden över Norderney
ställdes in, och En odödlig historia lanserades i stället som en fristående titel, först
på fransk tv och sedermera på biografer.
Den teatersminkade regissören spelar
själv rollen som den förmögne handelsmannen Clay, som hatar sagor och vars
sista önskan är att se en gammal sjömanshistoria han själv fascinerades av
som yngling gå i uppfyllelse. Med hjälp
av bokhållaren Levinsky finner han och
anställer de två medverkande som krävs

för att ge berättelsen kött och blod – en
vacker kvinna samt en naiv ung sjöman.
Clay är ännu en av Welles maktmänniskor på dekis; likt Charles Foster Kane
i En sensation (1941) framlever han slutet
av sitt liv som en skugga av sitt forna jag,
ensam i det tomma palats som hans framgångar skänkt honom. Filmen spelades
in i Spanien – varav flera scener i Welles
egen bostad utanför Madrid – och blev
trots regissörens uttalade skepsis hans
första färgfilm. Tillsammans med den
koncentrerade handlingen, den avskalade
inramningen och den återhållsamma
spelstilen, gör detta En odödlig historia till
ett unikt verk i Welles brokiga filmografi.

Regi: Orson Welles, medverkande:
Orson Welles, Jeanne Moreau,
Roger Coggio, Norman Eshley, 1968,
Frankrike, 50 min, franska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från
11 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Johannes Hagman

1) Peter Cowie, The Cinema of Orson Welles (1973).
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Kärlek efter noter (1933).
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Marion
Davies
I skuggan av en sensation

Den begåvade komediennen Marion Davies var en av
de starkast lysande stjärnorna i början av Hollywoods
guldålder. Hennes omskrivna privatliv var motorn
i ett väloljat PR-maskineri, som kom att bli hennes
förbannelse. När hon orättvist gjordes till åtlöje i Orson
Welles En sensation hade hennes prestationer på vita
duken redan hunnit blekna i publikens minne.
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Marion Davies

»Hon blev misstrodd, föraktad och via verk som
Orson Welles En sensation (1941) förlöjligad.«

Under 1920-talet och i början av 1930talet var Marion Davies en av de bäst
betalda och mest omskrivna filmstjärnorna i Hollywood. Trots att hennes
karriär överlevde steget till ljudfilm och
varade längre än en rad andra samtida
skådespelares är hon idag i stort sett bortglömd, och få har sett hennes filmer. Som
älskarinna till stormrika mediemogulen
William Randolph Hearst var hon dömd
på förhand. Hon blev misstrodd, föraktad
och via verk som Orson Welles En sensation (1941) förlöjligad.
På senare år har Davies fått viss upprättelse. Några av hennes filmer, framför
allt de eleganta King Vidor-komedierna
från det sena 1920-talet, visas på cinematek och arkivfilmsfestivaler runt om
i världen, och i David Finchers Mank
(2020) beskrivs Davies som självständig,
smart och begåvad – en motbild till En
sensations Susan Alexander Kane, roll
figuren som alla förutsätter vara baserad
på Davies – eftersom Charles Foster Kane
så uppenbart är en bild av Hearst – men i
själva verket inte är det.1
Susan Alexander Kane är en medioker
sångerska som får stå på scen tack vare
Kanes pengar, och makens tidningar
skriver fantastiska recensioner av hennes
framträdanden trots att de i själva verket
är usla. Men Davies var inte usel. I själva
verket var hon en begåvad aktör – och en
alldeles lysande komedienn.
Plågad av dåligt samvete över att ha
ställt Davies i dålig dager bidrog Welles
1975 med förordet till hennes memoarer.
Han klandrar sig själv, men ännu mer
Hearst, för att ha fällt en skugga över
skådespelerskans karriär och menar att
pengarna som Hearst delfinansierade
Davies filmer med och spenderade på
hennes överdimensionerade marknads
föring mer stjälpte än hjälpte henne:

Hearst put up the money for many of the movies
in which Marion Davies was starred and, more
importantly, backed her with publicity. But this
was less of a favor than might appear. The vast
publicity machine was all too visible; and finally,
instead of helping, it cast a shadow – a shadow
of doubt. Could the star have existed without

var Davies en fantastisk imitatör, vilket
hon ger prov på i Vidors Kvinnan på
sjutton år (1928) och Han ligger aldrig i lä
(1928). Hearst ville dock helst att älskarinnan skulle göra romantiska oskuldsfulla
Mary Pickford-roller, gärna i storslagna
och påkostade epokfilmer.

the machine? The questioned darkened an
otherwise brilliant career.
As one who shares much of the blame for
casting another shadow – the shadow of Susan
Alexander Kane – I rejoice in this opportunity to
record something which today is all but forgotten except to those lucky enough to have seen a
few of her pictures: Marion Davies was one of
the most delightfully accomplished comediennes
in the whole history of the screen. She would
have been a star if Hearst had never happened.2

Marion Cecilia Douras (född i New York
1897) tog precis som sina äldre systrar
artistnamnet Davies när hon tidigt i livet
gav sig in i vaudevillen. Redan 1916 var hon
en del av beryktade Ziegfeld Follies, och
året därpå skrev hon själv manus till filmdebuten Runaway Romany (1917). Hearst
såg filmen och kontrakterade Davies under
sitt produktionsbolag Cosmopolitan Pictures. Det stora genombrottet kom med Då
ridderskapet stod i blom (1922) i vilken hon
gör en av alla de ”dubbelroller” som kom
att bli hennes signum.3
I mitten av 1920-talet flyttade Davies
och Cosmopolitan till östkusten, skrev
kontrakt med Metro-Goldwyn-Mayer,
där hon fick chans att arbeta med prisade
manusförfattare som Frances Marion
och framgångsrika regissörer som Lloyd
Bacon, Raoul Walsh, och inte minst med
Vidor, som hon gjorde sina bästa och
mest kritikerrosade filmer med.
Till skillnad från Hearst förstod Vidor
att Davies främsta talang låg inom komedin. Hennes mimik och kroppsspråk lämpade sig utmärkt för fars och slapstick,
vilket medförde att hon i pressen ofta
nämndes i samma andetag som Norma
Talmadge och Mabel Normand. Dessutom

Under 1930-talet dalade Davies stjärna.
Dock inte, som för så många andra
aktörer vid tiden, på grund av ljudfilmens intåg. Trots att hon stammade, och
tvärtemot hennes egna förväntningar,
var Davies övergång till ljudfilm mycket
lyckad. Efter åren på Broadway kunde
hon såväl dansa som sjunga, och i slut
ändan var hon en av få stjärnor som fick
förnyat kontrakt hos MGM.
När En sensation – filmen som blev
hennes förbannelse – hade premiär 1941
hade Davies redan dragit sig tillbaka från
rampljuset.4 Hon och Hearst var uppskakade över innehållet men tröstade sig med
att Welles film, gjord för independent
bolaget RKO, gick dåligt på biograferna
och snabbt skulle försvinna ur folks medvetande. Föga anade de att En sensation
skulle få ett längre och mer uppburet liv
än kanske något annat verk i filmhistorien.
Davies egna filmer bleknade dock snabbt
i publikens minne. Redan mot slutet av
1940-talet var hennes karriär och komiska
förmåga bortglömd. Kvar stod bara Susan
Alexander Kane. Mot slutet av sitt liv –
starkt påverkad av andras förljugna bild
av henne – betvivlade till och med Davies
själv sin begåvning: ”I won’t say that I was
successful, because I don’t know whether
I was successful or not. I don’t think anybody actually knows.”5

Läs mer: Marion Davies, The Times
We Had: Life with William Randolph
Hearst (1975); Fred Lawrence Guiles,
Marion Davies (1972).

Kuraterat av Tora Berg.

1) Enligt Orson Welles, i en intervju med Peter Bogdanovich, är rollfiguren Susan Alexander Kane inspirerad av affärsmannen
Harold Fowler McCormicks andra fru Ganna Walska, vars operakarriär sponsrades av maken.
2) Orson Welles i förordet till Marion Davies, The Times We Had: Life with William Randolph Hearst (1975).
3) Marion Davies dubbelroller kunde bestå av att spela två olika rollfigurer, som tvillingarna i Lights of Old Broadway (1925), som kvinna stundom
utklädd till man – till exempel i När New York var ungt (1923) – eller så var filmerna askungesagor likt Peggys miljoner (1933).
4) Davies sista film Ever Since Eve kom 1937.
5) Marion Davies, The Times We Had: Life with William Randolph Hearst (1975).
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Marion Davies

Lights of Old Broadway
Lights of Old Broadway

Tvillingar separerade vid födseln växer upp i diametralt olika förhållanden i
1880-talets ”förgyllda ålder” i New York. Kärlek, elektricitet, jig och aktier i Marion
Davies första film för MGM, smyckad med några underbara färgscener i tidig
Technicolor, varav en när Broadway för första gången lyses upp av elektriskt ljus.
Nyfödda tvillingsystrar blir föräldralösa
då deras mamma dör i barnsäng ombord
på ett skepp som ska ta familjen till
Amerika. Systrarna separeras och bort
adopteras till två olika New York-familjer
– den ena, den dansanta Fely, hamnar hos
en fattig irländsk familj och den andra,
Anne, hamnar hos förmögna familjen De
Rhondo. Under ett irländskt stadsupplopp
hamnar Annes fosterbror Dirk de Rhonde
mitt i hetelden och får hjälp av Fely att
undkomma den arga mobben. Dirk blir
blixtförälskad då Fely påminner om hans
älskade syster.
Lights of Old Broadway var Marion
Davies första film för filmbolaget MetroGoldwyn-Mayer, som önskade göra en
uppföljare till epokfilmen När New York
var ungt (1923) med vilken Davies hade
rönt stora framgångar. I Laurence Eyres
pjäs Merry Wives of Gotham (1924) hittades ett lovande underlag, och för att knyta
an till föregångaren ändrades titeln till
Lights of Old Broadway.
Davies, vars signum var att som i
Lights of Old Broadway göra olika typer av

”dubbelroller”, hyllades av tidningarna,
som lyfte fram hennes komiska talang:
”Marion Davies in the gamin role is excellent,
while as the rich girl she is suitable enough, but
it is in playing rough slapstick that she excels,

Regi: Monta Bell, medverkande:
Marion Davies, Conrad Nagel, Frank
Currier, 1925, USA, 1 tim 10 min,
engelska mellantexter, 35 mm, 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Library of Congress.

for her make-ups are good and the comedy,
although rough, is effective with the audience.
[…] This film aimed at a high mark and struck
the bull’s eye. Little more need to be said.”1

Förutom en rad roliga biroller, som till
exempel Theodore Roosevelt och Thomas
A. Edison, innehåller Lights of Old Broadway en mängd anspelningar på historiska
begivenheter. Filmens klimax – en händelse som nyligen tillägnats ett helt avsnitt
i HBO-serien The Gilded Age – är när
Broadway för första gången lyses upp av
elektriska lampor, i filmen skildrat genom
en tidig färgsekvens i Technicolor.
I Library of Congress restaurering från
2018 har filmens olika färgprocesser i tvåfärgs-Technicolor, Handschieglteknik och
tintning återskapats på ett vällyckat sätt
som påminner om originalversionens.

1) Signaturen Sisk i Variety (4 november 1925).
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Marion Davies

Kvinnan på sjutton år
The Patsy

Marion Davies imiterar Mae Murray, Pola Negri och Lillian Gish i försök att
förföra sin systers pojkvän. Den första av tre komedier som Davies gjorde med
regissören King Vidor är bland hennes allra mest lyckade och uppskattade filmer
– en elegant screwballkomedi utan ljud, med slagkraftiga textskyltar.
Marion Davies är yngsta systern Patricia,
”Pat”, i en medelmåttig familj präglad av
en dominant mamma som favoriserar den
äldre systern, vars giftermål hon hoppas
ska låta familjen klättra i den sociala
hierarkin. Pat är dock hopplöst förälskad
i systerns fästman och jobbar hårt på att
han ska lägga märke till henne.
King Vidor var i början av 1930-talet
på toppen av sin karriär och hade rönt
stora framgångar med rosade filmer som
Den stora paraden (1925) och En av de
många (1928). Mediemogulen William
Randolph Hearst älskade Vidors filmer
och övertalade Metro-Goldwyn-Mayer att
kontraktera regissören till att göra filmer
för hans produktionsbolag Cosmopolitan
Pictures med Davies i huvudrollen.
Det visade sig att Vidor och Davies
hade en utmärkt kemi och de kom att
göra tre briljanta komedier ihop, alla
rosade och några av deras absolut bästa
filmer. I Kvinnan på sjutton år, deras första
samarbete, fick Davies ta ut de komiska
svängarna till fullo, och hon tilläts lysa i
sin paradgren – imitationer. I en recension av filmen i Variety, som kallade
filmen ”an excellent laugh picture”, menade skribenten att publiken till och med
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brutit ut i en spontan applåd efter Davies
mycket lyckade imitation av Lillian Gish.
Vidare påpekades att det kanske nu var
ett bra tillfälle för Hearst – som konstant överöste älskarinnan Davies och
hennes filmer med överdimensionerad
marknadsföring – att ta ett steg åt sidan
och låta Davies vara en stjärna i sin egen
rätt: ”… a good opportunity for the soft
pedaling of the customary Hearst hokum
publicity to see if the picture and the star
cannot stand up and get by without the
bolstering”.
Också i Sverige uppskattades filmen,
i synnerhet Davies. I Stockholms-
Tidningen 1929 skrev signaturen E.H
hjärtligt om skådespelerskans rollprestation: ”En intelligent skådespelerska av
trevlig gamintyp, dollarrik, oberoende,
full av sjutton och kärlek till upptåg och
utkläderi. Hennes parodier på Mae Murray, Lillian Gish och Pola Negri äro pärlor
– äkta pärlor.”

Regi: King Vidor, medverkande:
Marion Davies, Marie Dressler, Dell
Henderson, 1928, USA, 1 tim 24 min,
engelska mellantexter, 35 mm, 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Library of Congress.
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Marion Davies

Han ligger aldrig i lä
Show People

Naiv slapstickbegåvning från Savannah blir superstjärna och glömmer bort sina
vänner i Hollywoodsatir där en rad av tidens filmstjärnor, bland andra Charlie Chaplin
och Douglas Fairbanks, gästspelar som sig själva. Marion Davies sista stumfilm är inte
bara en av hennes utan också en av regissören King Vidors bästa filmer.
Peggy Peppers blåögde pappa tar med
sig dottern till Hollywood för att göra
henne till filmstjärna. När pengarna tar
slut får Peggy hjälp av en komediaktör att
ta sig in i slapstick-branschen där hon gör
succé. Det är bara det att Peggy, trots sin
komiska talang, hellre vill spela melodram
mot stjärnor som John Gilbert. Snart har
hon tagit sig in i Hollywoods A-lag, bytt
namn till Patricia Pepoire och övergett
sina gamla humorvänner. Men livet på
toppen är inte alltid så kul.
Han ligger aldrig i lä, Marion Davies
sista stumfilm, är det andra samarbetet
med hyllade regissören King Vidor och
är det verk för vilket Davies är bäst
ihågkommen idag. Filmen är en kärleksfull satir över Hollywood, och en rad av
tidens filmstjärnor, som Charlie Chaplin,
John Gilbert, Douglas Fairbanks och
Elinor Glyn, dyker upp som sig själva. Till
inspiration för manuset sneglade Vidor på
Gloria Swansons karriär, vilket passade
imitationsdrottningen Davies utmärkt.
I sin självbiografi A Tree is a Tree minns
Vidor processen:

There was a comedy, I think it was called Polly
Preferred. It was terrible, but they had bought
it and it was theirs. Stallings and I rewrote it,
taking inspiration from the life of Gloria Swanson who, starting as one of Mack Sennett’s
bathing beauties, had become first a star and

Regi: King Vidor, medverkande:
Marion Davies, Dell Henderson,
William Haines, 1928, USA, 1 tim 22 min,
engelska mellantexter, 35 mm, 1.20:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Library of Congress.

then Marquise de la Falaise de la Coudraye, so
when she returned to Paramount studios she
was treated with great honor. […]. We did the
same with Marion Davies, and out of it came
Show People, which makes the most of Davies’
abilities as an impersonator and comic actress:
and in my opinion she is truly fabulous in this
film. […] I filmed in Mack Sennett’s studio,
which no one used anymore, before they tore it
down. All the comical scenes were filmed there.
We even worked with Mack Sennett’s actors.
Then we moved to Metro-Goldwyn-Mayer, as
Davies’ career gradually took off. Then I redid a
scene from The Big Parade, with Marion Davies
in the part that Renée Adorée had played and
me in the part of the director.1

1) King Vidor, A Tree Is a Tree (1953).
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Marion Davies

Peggys miljoner
Peg o’ My Heart

I William Randolph Hearsts personliga favoritfilm med Marion Davies ärver
en fattig irländsk fiskardotter två miljoner pund av en avliden morbror, men
pengarna kommer med ett krav: hon måste lämna sin älskade pappa och
flytta till den snorkiga, snofsiga släkten i London.
Irländsk fiskardotter med ovårdat språk
ärver två miljoner pund av sin avlidne
morbror, men pengarna kommer med ett
villkor: hon får aldrig mer träffa sin älskade pappa, och måste flytta till morbroderns otrevliga familj i London som, utan
hennes vetskap, får betalt för att förfina
henne. Tack och lov lyckas hon få med
sig byrackan Michael, till Londonsläktens
stora förtret.
Peggys miljoner, som bygger på en
Broadwaysuccé av J. Hartley Manners från
1912, hade redan filmatiserats två gånger,
bland andra av Marion Davies gamla parhäst King Vidor, innan William Randolph
Hearsts produktionsbolag Cosmopolitan
Pictures och Metro-Goldwyn-Meyer
satte tänderna i den. För manuset stod
välrenommerade Frances Marion som på
uppdrag av Hearst skrev totalt sju filmer
för Davies. Såväl historien som person
galleriet tycks stundom hämtade från en
roman av P.G. Wodehouse (som de facto
arbetade som manusdoktor för MGM
under några år i början av 1930-talet). För
regin anlitades Robert Z. Leonard, känd
för bland annat Den stora Ziegfeld (1936).

Peggys miljoner var Hearsts personliga
favoritfilm med Davies och han bedrev en
hetsig kampanj i sina tidningar för att hon
skulle Oscarnomineras för sin insats. Det
gjorde hon inte, men låten ”Sweetheart
Darlin”, som hon sjunger i filmen, blev en
stor hit och hon förärades en hel del god
kritik, bland annat i The New Tork Times:

Regi: Robert Z. Leonard, medverkande:
Marion Davies, J. Farrel MacDonald,
Irene Browne, 1933, USA, 1 tim 27 min,
engelska, utan text, 35 mm, 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Library of Congress.

In this current offering, Marion Davies is entrusted with the role of the buoyant colleen and
the mirth and sympathy of an audience yesterday afternoon was a sure testimonial to her
successful performance. […] It was evidently
a part to Miss Davies’s liking and she gives a
whole-souled portrayal, always devoting more
thought to Peg than to any idea of making
herself especially attractive. Peg indulges in
pigtails and wears trousers while working
bare-footed aboard her father’s fishing boat
somewhere on the west coast of old Ireland.1

1) Mordaunt Hall i The New York Times (20 maj 1933).
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Marion Davies

Kärlek efter noter
Going Hollywood

Marion Davies uttråkade fransklärarinna följer förälskat efter Bing
Crosbys skönsjungande schlagerstjärna till Hollywood och sätter hans
snorkiga franska flickvän på prov. En lång rad örhängen i Raoul Walshs
trevliga musikal, delvis inspelad i regissörens egen trädgård.
”Music, life, love. That’s what I need. And
that’s what I’m going to get!” Efter att ha
hört en smäktande kärleksballad med
Bill Williams (Bing Crosby) på radion tar
Marion Davies okonventionella fransklärarinna – som hellre steppar än går på möten
– mod till sig och lämnar flickskolan för
gott. Hon söker upp Williams, för att tacka
honom för modet och eftersom han är på
väg till Hollywood beslutar hon sig för att
följa efter. Då Williams kurtiserar en snorkig fransk aktris erbjuder sig den forna
lärarinnan att utbilda honom i franska.
Manusförfattaren Frances Marion, som
på uppdrag av mediemogulen William
Randolph Hearsts produktionsbolag Cosmopolitan Pictures skrev flera filmer för
Marion Davies, hade i sin byrå underlag
till Hollywoodsatiren Paid to Laugh, som
i händerna på sedermera svartlistade
Donald Ogden Stewart – som skrivit En
friare i societén (1938) och En skön historia
(1940) – utvecklades till lättsamma musikalen Kärlek efter noter. Från Fox lånades
mångfasetterade regissören Raoul Walsh,
som beslutade sig för att spela in filmens
exteriörer i sin egen trädgård.

Till filmen anlitades också kompositörerna och låtskrivarna Arthur Freed
och Nacio Herb Brown. Några av deras
mest älskade låtar används i filmen, bland
annat ”Beautiful Girl” och ”Temptation”
som båda återkommer i Singin’ in the Rain
(1952) – storfilmen som helt baserats på
duons sånger.
Kärlek efter noter, som nominerades till
bästa utländska film vid filmfestivalen i
Venedig, fick blandade recensioner vid
premiären. Trots att flera filmkritiker
hade invändningar mot filmens manus
och lätt fåniga handling föll de flesta
pladask för Crosbys lena stämma, och
förvånades likt signaturen Bige i Variety
(26 december 1933) över hur väl Davies
trots allt kunde steppa:

Regi: Raoul Walsh, medverkande:
Marion Davies, Bing Crosby, Fifi
D’Orsay, Ned Sparks, 1933, USA,
1 tim 18 min, engelska, utan text,
35 mm, 1.37:1, barntillåten. Visnings
material från Library of Congress.

”From start to finish Crosby is constantly
singing. It must be good singing because it
doesn’t get tiresome, despite that it’s laid on so
heavy. Miss Davies dances a few times, mostly
taps, and while it won’t make Eleanor Powell1
worry it may surprise some in the audience.”

1) Eleanor Powell var en amerikansk dansare och skådespelare, känd för sina steppdansnummer i musikfilmer från 1930- och 1940-talet.
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Marion Davies

Den bortrövade Venus
Page Miss Glory

Snurrig städerska får extraknäcka som skönhetsdrottning när den äkta
varan visar sig vara förfalskad. Filmen var Marion Davies första hos Warner
Bros. efter att hon och Cosmopolitan Pictures lämnat MGM i förtid.
Marion Davies vimsiga lantlolla tar jobb
som städerska på ett hotell för de bättre
förmedlade. På hotellet bor några skojare
som spelat bort sina pengar och inte kan
betala notan. Just som de är på väg att bli
utsparkade får de nys om en skönhetstävling i radio där man kan vinna 25 000
dollar. De förfalskar ett foto med den perfekta kvinnan, ”Dawn Glory” – en kombination av Greta Garbo, Jean Harlow och
Marlene Dietrich – och ror hem prispengarna. Men, när radio och tidningar önskar
intervjua den undersköna vinnaren har de
bara ursäkter att komma med. I alla fall
tills en viss städerska i smyg provar Miss
Glorys vackra klänning.
Den bortrövade Venus – en askungesaga
i farsformat producerad av Davies – var
skådespelerskans första film hos Warner
Bros. efter att hon och William Randolph
Hearsts produktionsbolag Cosmopolitan
Pictures lämnat Metro-Goldwyn-Mayer
i protest mot att producenten Irving
Thalbergs fru Norma Shearer fick alla
bra roller.1
Vid premiären var kritiken ljummen,
men många ansåg likt The New York
Times Andre Sennwald (29 augusti

1935) att filmen hade ett rasande raskt
tempo: ”The film has been gagged and
wise-cracked to the hilt, and it scarcely
stops racing for a minute. In its unsubtle
way it is sufficiently madcap to keep an
audience awake.”
I Variety (4 september 1935) uppskattade signaturen Abel såväl Davies som
hennes mycket trovärdiga sminkning:
”She avails herself of everything coming
her way, looking well and believable (in a
farcial manner) as the transitioned beaut.
Her getup as the chambermaid is severe
and in itself a highlight on makeup. While
not sparing herself, the buildup, via the
clothes and hairdress, makes the transition convincing.”
På sedvanligt Warner Bros.-manér följdes filmen året därpå av animerade Merrie
Melodies-versionen Page Miss Glory (Tex
Avery, 1936), som förutom titeln har lite
gemensamt med föregångaren. Filmens
ledmotiv, som i Davies-filmen sjungs av
skådespelaren Dick Powell, förekommer
dock frekvent i Averys kortfilm.

Regi: Mervyn LeRoy, medverkande:
Marion Davies, Dick Powell, Mary
Astor, 1935, USA, 1 tim 33 min,
engelska, utan text, 35 mm, 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Library of Congress

1) Till exempel rollen som Elizabeth Barrett i Lågor i Dunklet (1934), en roll Hearst hade önskat för Davies.
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Marion Davies

Kom så gifter vi oss
Cain and Mabel

I Marion Davies näst sista film spelar hon Broadwaystjärna som på agentens begäran
paras ihop med framgångsrik boxare för att ge båda god publicitet. Det är bara det att
de avskyr varandra. Spektakulära dans- och sångnummer i Davies andra film med
Clark Gable som här ses utan sin karakteristiska mustasch.
Marion Davies flitiga servitris Mabel
sparkas för att ha försökt muntra upp en
avlagd journalist med ett par stekta ägg.
Den före detta skribenten bestämmer
sig omgående för att sadla om till agent
och lyckas trots blunder få upp Mabel
på scen. Under nattliga dansrepetitioner
på sitt hotellrum lyckas Mabel reta upp
den aspirerande boxaren Cain i rummet
nedanför. Cain, liksom Mabel, röner snart
stora framgångar, men när ingen av dem
lyckas bli särskilt folkkära övertalas de att
spela ett nyförälskat par – något de högst
motvilligt går med på.
Davies näst sista film är hennes andra
med Clark Gable, som här ses utan den
karakteristiska mustasch som senare
blev hans signum. Kom så gifter vi oss är
en nyinspelning av stumfilmen The Great
White Way (1924), också den producerad av
William Randolph Hearsts filmbolag Cosmopolitan. Till H.C. Witwers humoristiska
historia tillfogades en rad storslagna sångoch dansnummer, och Hearst spenderade
själv en förmögenhet för att bygga om en
av Warner Bros. studios för att få plats med
den spektakulära och kolossala scenografin.

Vid 1937-års Oscarsgala nominerades
koreografen Bobby Connolly och filmen
för ”Bästa dansregi”, en uppgift som det
från början var tänkt att Busby Berkeley
skulle stå för. För personregin stod Lloyd
Bacon som tidigare arbetat på en mängd
produktioner med just Berkeley, och
Kom så gifter vi oss påminner i mångt och
mycket om deras samarbeten i 42:a gatan
och Footlight Parade (båda från 1933).
Kom så gifter vi oss floppade på biograferna och filmkritikerna tyckte att
varken Davies eller Gable kändes speciellt
trovärdiga:

Regi: Lloyd Bacon, medverkande:
Marion Davies, Clark Gable, Roscoe
Karns, Ruth Donnelly, 1936, USA,
1 tim 30 min, engelska, utan text,
35 mm, 1.37:1, barntillåten. Visnings
material från Library of Congress.

Marion Davies as an ingenue star of musical
shows, and Clark Gable, as a price fighter, are
woefully miscast. Gable being out of place in
an additional burden, on a feeble plot, and Miss
Davies shortcomings in the song and dance line
make it difficult for the production numbers.1

Trots det var kritikerna överens om att
filmen innehöll en hel del finstämd humor
och sensationella musiknummer. Bara till
numret ”Thousand Love Songs” användes 225 dansare.

1) Signaturen Bige i Variety (21 oktober 1936).
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En enda natt (1939).

En natt (1931).
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Gustaf
Molander
Svensk films drömfabrikör

Med 69 regisserade filmer samt manus till några av
svenska guldålderns centrala verk är Gustaf Molander
en av landets största regissörer. Med sin bredd och
hantverksskicklighet var han under en längre period
Svensk Filmindustris främsta regissör, och med sin
stora och breda produktion skänkte han svensk film en
internationell touch under folkhemskulturens era.
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Den osynliga muren (1944).

Fasters millioner (1934).
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Gustaf Molander

»Molander var en prestigelös prestigeregissör vars arbete dikterades av
bolagets ledning. Även om det finns återkommande motiv och stildrag
hos honom så är det kanske snarare mängden och bredden i hans
arbete som gör honom till ett unikum i den svenska filmhistorien.«

Efter att ha skrivit manus till filmer som
Victor Sjöströms Terje Vigen (1917) och
Mauritz Stillers Herr Arnes pengar (1919)
gjorde Gustaf Molander sin första film
med Bodakungen (1920). Det var ett verk
i stil med filmer gjorda under guldåldern,
och när Sjöström och Stiller lämnade
Sverige för Hollywood så lämnade de
plats åt Molander. Filmhistorikern Rune
Waldekranz beskriver Molander som ”den
plikttrogne förvaltaren”, men även om
han förblev trogen SF under större delen
av sin karriär, så var han långt ifrån enbart
en förvaltare av guldålderns arv.1 Hans
1920-tal fortsatte med de kontinental
romantiska Synd och Parisiskor. Efter ljudfilmens genombrott gjorde han flertalet
salongskomedier och melodramer; under
kriget antinazistiska filmer, och därefter
regisserade han manus av en ung Ingmar
Bergman, medan filmografin avslutas med
en återgång till filmatiseringar av litterära
verk med vilka han inledde sin karriär.
I det dåtida mottagandet beskrevs
Molander ofta som en stabil och sofis
tikerad regissör. Den senare kritiken har
lyft fram Molanders personregi och hans
samarbeten med Tutta Rolf, Inga Tidblad
och Ingrid Bergman, medan själva film
erna har beskrivits med liknande ord
som tidigare. Ett exempel är filmkritikern
Jurgen Schildts artikel från 1970, där han
diskuterar Molanders 1930-tal:

Schildt understryker att det finns en
”istadighet” i hans vision, men han anser
att den är för konventionell. Samtidigt kan
man ställa sig frågan om det är rimligt att
kräva av en regissör som Molander –kontrakterad att skapa tre filmer om året – att
uttrycka och utveckla en personlig vision.
Filmkritikern Frieda Grafe har skrivit om
problematiken i att tvinga in studiofilmskapare i detta slags auteurmodell:
Folkkonsten […] är oavhängig den fetisch kring
auteurnamnet som gör det svårt för oss att
förstå en Hollywood-karriärs upp- och nedgångar. Det är viktigare för dem att arbeta än
att skapa filmer som passar deras personlighet.
Den kreativa individen som önskar uttrycka
sina idéer om världen utgör inte kärnan i deras
verk. Därför är dessa filmer så öppna. De är
självklara, bara man är villig att överge den
europeiska kulturens idealistiska normer.3

Molander var en prestigelös prestige
regissör vars arbete dikterades av bolagets
ledning. Även om det finns å
 terkommande
motiv och stildrag hos honom så är det
kanske snarare mängden och bredden i
hans arbete som gör honom till ett uni
kum i den svenska filmhistorien. I sin
självbiografi beskriver Molander sin
arbetsplats, Filmstaden, som:

som under sin snart femtioåriga verksamhet
producerat mer än fyrahundra drömmar, sagor

ytelegansens och de sentimentala förvecklin

av alla de slag, vackra eller roliga, naiva och

garnas främste utövare i Sverige. Han kom

enfaldiga. Jag själv är skyldig till sextiotre av

att dominera årtiondet kvantitativt, med 23

dessa sagor och en del av dem vill jag helst

inspelade filmer. I viss mån också kvalitativt,

förbigå med tystnad.4

slarvade inte. Han hade ”stil”. Återstår frågan
vad han använde stilen till.2

Läs mer: Bengt Forslund, Molander,
Molander, Molander (2003); Jurgen
Schildt, ”En svan bland hermelinerna”
i Chaplin vol. 5, nr. 12 (1970).

Kuraterat av Stefan Ramstedt.

om vi med kvalitet avser hantverkskännedom,
30-talsregissörer slarvade, Gustaf Molander

Eftersom han arbetade flitigt från sent
1910-tal till 50-tal så är Molander nästan
omöjlig att särskilja från den svenska
filmhistorien, och den svenska filmhistorien från Molander. Såsom filmskapare
har Molander däremot sällan lyfts fram,
även om hans filmer ofta visas då han
arbetade med några av landets största
filmarbetare. I urvalet till denna serie har
därför flera kända titlar valts bort till förmån för mindre kända filmer som ger ett
nytt perspektiv på Molanders filmkonst
och dess obestridliga plats i den svenska
filmhistorien. Men kanske den blir synlig
först när vi, som Grafe skriver, överger
våra idealistiska normer.

en hetsigt arbetande fabrik, en drömfabrik,

På 30-talet blev Molander salongskomediernas,

puts, teknisk fläckfrihet. Talrika svenska

spirituella komedier”.5 Visst finns det
affiniteter mellan dessa två filmskapare,
men Lubitsch var bara en influens i
mängden. Under hela sin karriär översatte
Molander berättelser och stilgrepp från
andra länders filmkultur till den svenska.
På grund av sin arbetstakt blev Molander
därtill en filmskapare som präglades av en
yrkesskicklighet och effektivitet som är
sällsynt i Sverige men ofta förekommande
i Hollywood, och som möjliggjorde den
öppenhet som Grafe beskriver. På flera
sätt tillförde Molander alltså en internationell touch till den då folkhemskulturella filmproduktionen.

Kanske var Molanders reflektion väl självkritisk? Om sina 1930-talsfilmer sade han
en gång att han velat ”skapa en svensk
motsvarighet till Lubitschs eleganta och

1) Rune Waldekranz, Filmens historia: De första hundra åren. Del 2, Guldålder 1920–1940 (1986).
2) Jurgen Schildt, ”En svan bland hermelinerna” i Chaplin vol. 5, nr. 12 (1970).
3) Frieda Grafe, ”Es war einmal ein Ford” i Süddeutsche Zeitung (1972).
4) Gustaf Molander, Jag minns så gärna (1970).
5) Gustaf Molander i Aftonbladet (29 januari 1935).
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Den tyska stjärnan Lil Dagover, känd från den expressionistiska Doktor Caligaris
kabinett, medverkade i en av flera internationella samproduktioner som Gustaf
Molander regisserade. Filmen är en melodram som rör sig mellan metropoler och
norrländsk landsbygd, och kan betraktas som den första riktigt molanderska filmen.
Hans engelska fru inleds med ett kortspel mellan två män i London. Den ena
vinner, den andra förlorar, och det som
står på spel är en rik änka. Kvinnan gläds
åt följderna av kortspelet men avbryter
bröllopsplanerna då hon kommer på
honom med en annan kvinna. Dramat tar
ytterligare en vändning då det visar sig
att familjens tillgångar har sinat, vilket
tvingar dem att åka till norra Sverige för
att göra en överenskommelse med en
svensk träpatron.
Gustaf Molander förenar här de två
primära miljöerna i hans 1920-talsfilmer:
den svenska landsbygden som återfinns
i manusen han skrev för Victor Sjöström
och Mauritz Stiller samt i Molanders egen
regidebut, och de mondäna, borgerliga
miljöer som ofta återkom i hans senare
filmer. I Hans engelska fru ställs dessa
världar mot varandra, men även om detta
på sätt och vis var Molanders avsked till
landsbygden så tar han inte storstadens
parti. Landsbygdsbefolkningen må framställas som inskränkt, men storstadsbefolkningens lättja och världsfrånvändhet,
vars nöjen består av välgörenhetsbasarer

med rasistiska undertoner (vilka filmen
gör komiska poänger av), ställer dem inte
i bättre dager.
Hans engelska fru var en av flera internationella samproduktioner som Molander regisserade. Vid tiden hade finansmannen Ivar Kreuger räddat SF, och
en filmproduktion med internationella
ambitioner inleddes. I recensioner återkom också jämförelser med den amerikanska filmen, som i denna text signerad
Herbert Grevenius: ”Det är psykologiskt
detaljarbete, som inger den uppriktigaste
beundran. Hur fjärran är man inte från
allt hafs, alla hastiga beslut och lika hastiga sinnesförändringar, som trängas i den
amerikanska genomsnittsschablonen.”1

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Lil Dagover, Gösta Ekman, Urho
Somersalmi, 1927, Sverige, Tyskland,
2 tim 15 min, svenska mellantexter,
35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

1) Signaturen Gvs (Herbert Grevenius) i Stockholms Dagblad (18 januari 1927).
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Gustaf Molanders tredje ljudfilm i långfilmsformat är ett udda verk i hans
filmografi. Med influenser från den sovjetiska montagefilmen berättar han en
historia som utspelar sig i en finsk by nära den ryska gränsen och kretsar kring
en familj som splittras på grund av oförenliga politiska övertygelser.
Manusförfattaren Ragnar Hyltén-Cavallius arbetade på flera av Gustaf Molanders 1920-talsfilmer. En natt var en av
de sista filmerna de gjorde tillsammans,
och den skiljer sig till stor del från deras
övriga filmer i det att influenserna här
är sprungna från den samtida sovjetiska
filmen snarare än från klassisk svensk
eller fransk litteratur. Det är dock troligt
att influenserna kom från regiassistenten
Gösta Hellström, en kritiker och blivande
filmskapare som hade studerat den sovjetiska filmen.
Influenserna tar sig uttryck i en rad
slagkraftiga sekvenser som är interfolierade med längre passager som till stilen
är mer konventionella men ändå vackert
poetiska – båda fotograferade av Åke
Dahlqvist, som med En natt fotograferade
sin första av totalt 39 Molander-filmer.
Denna tidiga ljudfilm av Molander är
alltså inte en ren montagefilm, men
stilgreppet är kongenialt inkorporerat sett
till filmens historia om en familj och ett
ungt förälskat par som splittras på grund
av ideologiska meningsskiljaktigheter
respektive ett rådande krig.

De sovjetiska influenserna diskuterades
flitigt i recensionerna av filmen, som
exempelvis av filmkritikern Bengt
Idestam-Almquist:
Om man ville kunde man peka ut förebilderna
till en rad effektfulla kamerainställningar och

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Gerda Lundequist, Uno Henning,
Karin Swanström, 1931, Sverige,
1 tim 16 min, svenska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.19:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

bildval. Eisensteins lilla ljudfilm och hans
Dagar som skakade världen [sic!] gå igen,
Pudovkins St. Petersburgs sista dagar och några
tyska filmer. Den rörliga kameran och den
hackiga ryska klippningen ha utnyttjats nästan
för mycket, verkan blir rörig och tröttande.
Men vad betyder detta mot det glada faktum att
en svensk filmfotograf äntligen visar kunskap
om den moderna filmens mästare.1

1) Signaturen Robin Hood (Bengt Idestam-Almquist) i Stockholms-Tidningen (15 september 1931).
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Bland de många komedier som Gustaf Molander gjorde tillsammans
med Tutta Rolf tillhör Fasters millioner ett av guldkornen. Här spelar hon
mot Adolf Jahr i en fars baserad på en fransk pjäs om de problem som
uppstår när en före detta kvinnokarl försöker att stadga sig.
Med en stark känsla för att gå både med
och emot ”typ” rollsatte Gustaf Molander
Adolf Jahr som en före detta kvinno
tjusare och Tutta Rolf som hans blivande
äkta maka. Filmen inleds med en sekvens
där paret är i färd med att möblera deras
lägenhet, en verksamhet som ideligen
störs av telefonsamtal från mannens
tidigare älskarinnor. Tutta Rolfs fästmö
anar oråd, vilket inte blir bättre av att
hennes make plötsligt försvinner på deras
bröllopsnatt – något som utlöser den
sängkammarfars som följer.
Gustaf Molander var känslig för
internationella tendenser, och har här
filmatiserat en farsartad pjäs av de
franska författarna Félix Gandera och
André Mouézy-Éon. Filmens mottagande
kretsade til stor del kring detta slags
nationella översättning, och i Svenska
Dagbladet påtalade recensenten Ariane
den ”svårighet vi redan ha att på scenen
fånga den specifikt franska lustspels
tonen”.1 Bengt Idestam-Almquist fastslog
dock att Molander hade lyckats, trots
”svenskarnas robusta kroppar och själar”

– och föga förvånande var det just Molanders ofta omtalade ”elegans” som banade
vägen för det:
Det är väldigt vad den svenska filmen rett upp
sig. För några år sedan var det med stilla bävan
man gick att se de svenska farsförsöken –

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Tutta Rolf, Adolf Jahr, Erik ”Bullen”
Berglund, 1934, Sverige, 1 tim 30 min,
svenska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visningsmaterial från Svenska Filminstitutets
filmarkiv.

särskilt om svenskarna försökt filma franska
sängkammarhistorier. Det är svårt att röra
sig i sängkammarmiljö, lotsa sig fram mellan
sängarna, utan att törna mot gavlarna med
dunder och brak, att tala om ömtåliga triangeloch kvadratsituationer utan att klumpa ner sig.
Svenskarnas robusta kroppar och själar passade inte alls. Men nu går det. Det har kommit
en elegans över bilderna, en lätthet i handlaget,
en otvungen naturlighet i rörelser, repliker. Vi
ha vuxit in i farsformen, gjort den till vår egen.2

1) Signaturen Ariane i Svenska Dagbladet (7 augusti 1934).
2) Signaturen Robin Hood (Bengt Idestam-Almquist) i Stockholms-Tidningen (7 augusti 1934).
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Gustaf Molanders filmatisering av Hjalmar Bergmans populära pjäs är en
stjärnspäckad historia där Gösta Ekman spelar huvudrollen som överhuvudet av
titelns familj, en familjefader som hoppas tilldelas Nobelpris för sina gärningar inom
fysiken, samtidigt som han dras med sin familj och deras ekonomiska problem.
Swedenhielms var den första av tre filmer
som Gustaf Molander gjorde tillsammans
med manusförfattaren Stina Bergman,
som senare kom att bli manuskriptchef
på SF. Filmen är baserad på en pjäs av
Bergmans make (Hjalmar Bergman),
som hade haft svensk premiär 1925 och
tillkommit efter att författaren gett upp de
fyra manuskript han då arbetade med för
filmen, och i stället skrev en komedi för
teatern.1 Pjäsen blev framgångsrik i hemlandet, och skickades därefter på turné
utomlands – då i Stina Bergmans regi.
Den centrala figuren i berättelsen må
vara professor Rolf Swedenhielm, men
både pjäsen och filmen är i huvudsak
ett verk för en ensemble där hela familjen (inklusive husa) utgör dess verkliga
huvudroll, och det är en huvudroll som
axlas av en stjärnbeströdd ensemble:
Gösta Ekman, Ingrid Bergman, Tutta Rolf,
Karin Swanström, Håkan Westergren och
Björn Berglund. Därtill spelar även Sigurd
Wallén en större roll i filmen. Ensemblen
är en högst eklektisk sådan som förenar
skådespeleri förknippat med allt från

högkulturell teater till revy och folklustspel. Att Molander ställer dem jämte
varandra gör filmen till ett intressant
tidsdokument, men det bidrar även till en
sällsynt dynamism och lekfullhet.
Det var i huvudsak skådespeleriet som
flera av filmens anmälningar kretsade
kring. Men recensenten Erik Wilhelm
Olson i Svenska Dagbladet menade även
att filmen, trots dess stoff, inte förmedlar
”en känsla av ’filmad teater’ i uttryckets
vanliga betydelse”, och att ”svensk filmproduktion för första gången på många
år icke blott [nått] internationell standard, utan till och med hög internationell
standard”.2

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Gösta Ekman, Tutta Rolf, Ingrid
Bergman, 1935, Sverige, 1 tim 32 min,
svenska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

1) Per Lindberg, Bakom masker (1949).
2) Signaturen EWO (Erik Wilhelm Olson) i Svenska Dagbladet (9 april 1935).
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Ingrid Bergman spelar en ung självständig kvinnlig filosofie licentiat i national
ekonomi, och Edvin Adolphson en tivoliarbetare med ett brokigt förflutet. Klass
och identitet turneras i Gustaf Molanders romantiska melodram En enda natt,
baserad på en roman av den danska författaren Harald Tandrup.
Ett kringresande tivolisällskap slår upp
sina tält på mark tillhörande en adlig överste som huserar där tillsammans med sin
skyddsling, en kvinnlig licentiat i nationalekonomi (Ingrid Bergman). Översten
intresserar sig för tivolit, och i synnerhet
för dess livsglada och bekymmerslösa
karusellskötare (Edvin Adolphson), som
är misstänkt lik grevens farfar – och, uppdagas det snart, ett resultat av ett amoröst
snedsteg som greven gjorde som ung. Den
i övrigt arvingeslösa greven ger sig i kast
med att försöka tämja sin folkliga oäkting,
vilket leder till motsättningar mellan
samhällsklasser, karusellskötarens olika
identiteter och mellan grevens protegés
idéer kring kärlek och äktenskap.
En enda natt var en av de melodramer
som Gustaf Molander gjorde under 1930talet, och det är med poetisk träffsäkerhet
som han skildrar filmens två huvudsakliga miljöer – herrgården och det kringresande tivolit, med dess gnisslande vagnar
och fylleslagsmål – som vackert fångas i
den sällan nämnda fotografen Elner Åkessons mjukt ljussatta bilder. Impressionistisk och sensuell, kallade Per Lindberg

filmen i sin recension i Dagens Nyheter,
där han i synnerhet h
 yllade Molanders
skildring av tivolimiljön och Adolphsons
rolltolkning (som han beskriver med för
tiden inte ovanliga exotiserande och rasistiska associationer):

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Ingrid Bergman, Edvin Adolphson,
Aino Taube, 1939, Sverige, 1 tim 30 min,
svenska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Svenska Filminstitutets
filmarkiv.

[Skildringen] av tivolilivet och vagabondglädjen är det som ger filmen dess friskhet. Edvin
Adolphson är i sitt ässe som tivolicharmör.
Smidig som en äkta zigenare, energisk som
ett äkta halvblod, grann både att se och höra,
romantiskt svart i ögonen, lika skicklig i att
sköta hästar, hundar, kvinnor och lejonungar
som att hålla svadan i gång.1

1) Per Lindberg i Dagens Nyheter (14 mars 1939).

200

Cinemateket hösten 2022

Sidoprogram

Gustaf Molander

Älskling, jag ger mig
Älskling, jag ger mig

Mellan Det brinner en eld och Den osynliga muren, två av Gustaf Molanders
starkaste och mest engagerande filmer gjorda under andra världskriget, regisserade
han en till synes banal komedi baserad på en pjäs som ställer det gamla mot det nya
i en berättelse om moral och skenhelighet i en småborgerlig miljö.
Sonja Wigert spelar en ung kvinna som
är mer intresserad av journalistik och
profession än romanser, vilket oroar
hennes annars så liberala och moderna
mor. Situationen intensifieras och en latent
konflikt blossar upp när en bekant till
modern kommer på besök i familjens villa,
vilket sammanfaller med att den unga man
som Wigert ändå håller av annonserar att
han ska åka till USA för att arbeta. Wigerts
Marianne föreslår då att de ensamma ska
åka ut till familjens sommarstuga – vilket
hennes mor vänder sig emot.
Älskling, jag ger mig gjordes under ett
brinnande världskrig, och mellan två av
Molanders antikrigsfilmer, Det brinner en
eld (1943) och Den osynliga muren (1944).
Det är en till synes banal komedi, men dess
galleri av rollfigurer och spetsiga, kvicka
dialog gör att filmen höjer sig över historien
den berättar. I och med premiären i Sverige
skrev Svenska Dagbladets kritiker Ellen
Liliedahl:

tacksamma situationerna med den snabbt
pärlande dialogen ha utnyttjats förträffligt av
regissören Gustaf Molander, och den spelsäkra
komediensemblen.1

Liksom de flesta av Molanders filmer är
den baserad på ett litterärt verk: en pjäs av
den amerikanska författaren Mark White
Reed som hade premiär i New York 1937,
på Dramaten i Stockholm året därefter,
och ett år senare filmatiserades av Warner
Bros. SF slöt avtal med Warner, och när
licenstiden gått ut förstördes negativet
samt alla kopior förutom en. 1966 förskaffades ett duplikatnegativ framställt
från den enda kvarvarande kopian, utifrån
vilket en ny visningskopia togs fram.

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Sonja Wigert, Erik ”Hampe”
Faustman, Ernst Eklund, 1943, Sverige,
1 tim 17 min, svenska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Ändå är det en bra upptakt i filmen, inte
särskilt originell men full av fart och humör
och på intet sätt stillastående. Och de
1) Signaturen Lill (Ellen Liliedahl) i Svenska Dagbladet (30 november 1943).
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Den osynliga muren var en av flera filmer som Gustaf Molander gjorde under
andra världskriget som explicit handlar om kriget. Berättelsen äger rum i ett
icke namngivet europeiskt land ockuperat av främmande makt, och tar sin
utgångspunkt i ett attentat där en av ockupationsmaktens officerare skjuts ihjäl.
Inga Tidblad samarbetade med Gustaf
Molander för första gången 1936 i Intermezzo. Därefter arbetade de tillsammans
i sex filmprojekt, däribland Den osynliga muren och Det brinner en eld – två
filmer som både filmades under kriget
och handlar om det. Den osynliga muren
utspelar sig i ett ockuperat land som
aldrig namnges. Filmens förlaga, Marika
Stiernstedts roman Attentat i Paris (1942),
gör det dock uppenbart vilket land som
avses. I filmforskaren och professorn
Jan Olssons Svensk spelfilm under andra
världskriget avhandlas filmen: romanen
publicerades som följetong i Folket i Bild
1943, och platsangivelsen hade redan försvunnit i och med att ”tyskarna ’anmält
en viss oro’” inför Dramatens uppsättning
av romanen.
Berättelsen har ett nav i en resebyrå
som fungerar som front för en verksamhet
som i själva verket ser till att människor
som hamnat i kläm med ockupationsmakten kan ta sig ur landet. Genom denna
byrå binds ett flertal människoöden
och berättelser om motstånd samman,
vilka bland annat förkroppsligas av Inga

Tidblads karakteristiskt neurotiska flykting, Stig Järrels resebyrådirektör samt
Olof Winnerstrands och Alf Kjellins något
outtalade men ändå uppenbart judiska
rollfigurer.
Jan Olsson sätter romanen i förhållande till en apokalyptisk tendens inom
litteraturen, och noterar att Stiernstedt
”valt att i romanform genomföra parallellen med Uppenbarelseboken och den
utveckling som initierats av nazismens
framfart”.1 Parallellen återfinns visserligen i Molanders film, men hans regi
skänker filmen ett socialt och politiskt
patos genom vilket frågan om förlusten i
en sådan pånyttfödelse utforskas.

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Inga Tidblad, Irma Christenson,
Karl-Arne Holmsten, 1944, Sverige,
1 tim 45 min, svenska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

1) Jan Olsson, Svensk spelfilm under andra världskriget (1979).
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Fästmö uthyres
Fästmö uthyres

Eva Dahlbeck axlar huvudrollen i en berättelse om en ung och företagsam kvinna som
mot sin egen vilja tvingas spela rollen som en icke-existerande fästmö åt en man som
har farit med osanning. Fästmö uthyres är en av Gustaf Molanders senare komedier,
och är baserad på en roman av den danska författaren Susanne Palsbo.
En mindre hederlig jurist blir dömd för
förskingring, vilket lämnar arbetarna på
hans firma utan sysselsättning. På initiativ av Eva Dahlbecks företagsamma sekreterare väljer de att starta en alltjänstfirma
vid namn Vi kan, i stället för att sålla
sig till ledet bland andra arbetssökande.
Verksamheten visar sig vara lukrativ, men
berättelsen får en ny vändning då en man
får upp ögonen för företaget och i den ser
en chans att undkomma ett äktenskap
genom att be Dahlbeck spela rollen som
uppdiktad fru. Hon vänder sig emot förslaget, men blir av en händelse indragen
i det ändå – med både affärsmässiga och
personliga följder.
Gustaf Molander var omskriven (ibland
i mindre smickrande ordalag) för att ha
gjort en mängd komedier under 1930talet. Hans senare filmer är till större delen
mer dramatiska och allvarsamma, men
Fästmö uthyres utgör ett undantag. Utifrån
den danska författaren Susanne Palsbos
roman från 1944 skrevs manuset av Gösta
Stevens, som Molander samarbetade med
i 28 projekt, och de båda drar nytta av

romanens rika persongalleri och de skåde
spelare som förkroppsligar dem.
Fästmö uthyres fick ett blandat mottagande, men i Aftonbladet lyftes filmens
relativt ovanliga (åtminstone sett till den
nationella filmproduktionen) kvaliteter
fram: ”en underhållande bagatell […] med
vars personer man gärna umgås”.1 Fästmö
uthyres präglas av en lätthet i spelet och
en högst självmedveten förståelse av
berättelsens banalitet. Samtidigt är filmen
en sällsynt skildring av faktiskt arbete,
och en som präglas av en känsla av solidaritet och yrkesstolthet. Därtill kan filmen
betraktas som högst aktuell i dag, med
tanke på en till synes aldrig upphörande
expansion av tjänstesektorn.

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Eva Dahlbeck, Karl-Arne Holmsten,
Olof Winnerstrand, 1950, Sverige,
1 tim 32 min, svenska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

1) Signaturen Monty i Aftonbladet (7 april 1951).
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Frånskild
Frånskild

Inga Tidblad spelar huvudrollen i film skriven av Ingmar Bergman och Herbert
Grevenius, där Tidblad blir lämnad av sin man som blivit intresserad av en kollega,
och inleder därefter ett inte helt oproblematiskt förhållande med en yngre man. De
för tiden kontroversiella frågorna kring skilsmässa och kärlek över generationsgränser avhandlas i Gustaf Molanders riviga men ändå städade melodram.
Ingmar Bergman regisserade sin första
film 1946, men skrev sitt första manus
som filmades av en annan regissör redan
1944 med Alf Sjöbergs Hets. Därefter skrev
han tre manus som regisserades av Gustaf
Molander, varav Frånskild är det sista.
Dessa tre filmer, och kanske i synnerhet
Frånskild, innebar i sig ett möte mellan
två generationer: Molanders äldre och
Bergmans yngre. Båda var dock mottagliga
för internationella strömningar, vilket tar
sig uttryck i filmens klassicistiska stil och
sociala innehåll, som liknar de i amerikanska filmer som John M. Stahls Min är
hämnden (1946) och Michael Curtiz Mildred Pierce – en amerikansk kvinna (1945).
I filmen återges en berättelse om ett par
i övre medelåldern som på mannens initiativ bestämmer sig att skiljas. Mannen
slår följe med en kollega, medan kvinnan
hyr in sig hos en äldre dam, vars yngre
son är förlovad sedan tidigare men som
hon inleder ett förhållande med. Händelseförloppet skildras utifrån kvinnans
perspektiv, och det råder – enligt genrens

alla regler – inga tvivel om var sympatierna ligger.
I sin recension i Svenska Dagbladet
skrev Ellen Liliedahl om Bergmans bidrag
till filmen och om hans vanliga skildring
av äldre människor som ”dåliga och
depraverade, ständigt hotande de ungas
lycka, parasiterande maskar i det fräscha
köttet”, men att han här skrivit ”vackert
och medkännande om den fyrtioåriga
kvinnan som manövrerats ut ur sin mans
hjärta”. Hon noterar slutligen att ”medförfattaren Herbert Grevenius och regissören
Gustaf Molander har nog ändå främst satt
sin prägel på filmen, givit den en höstlig,
sordinerad ton av resignerad klokhet”.1

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Inga Tidblad, Alf Kjellin, Hjördis
Petterson, 1951, Sverige, 1 tim 43 min,
svenska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

1) Signaturen Lill (Ellen Liliedahl) i Svenska Dagbladet (27 december 1951).
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Herr Arnes penningar
Herr Arnes penningar

Ulla Jacobsson och Ulf Palme spelar huvudrollerna i Gustaf Molanders nytolkning av
Selma Lagerlöfs berättelse, utifrån vilken han och Mauritz Stiller redan på 1910-talet hade
gjort ett av den svenska guldålderns största verk. Herr Arnes penningar var ett enormt och
påkostat projekt, men även en vördnadsfull honnör till Stiller från Molander.
Mot slutet av karriären återvände Gustaf
Molander till de berättelser som han
hade inlett karriären med; utöver Herr
Arnes penningar, efter Selma Lagerlöfs
roman, så gjorde han även en nytolkning
av Sången om den eldröda blomman – två
berättelser som Mauritz Stiller hade
filmat på 10-talet.
I Molanders film axlar Ulla Jacobsson
och Ulf Palme filmens två huvudroller:
Elsalill, den unga flickan som mirakulöst
klarade sig undan då Ulf Palmes sir Archie
tillsammans med två andra skotska adelsmän mördade hela hennes familj efter en
flykt från Gripsholms slott, och i hopp
om att komma över en silverskatt som
familjen sägs äga. Molanders film var en
särskilt påkostad produktion, inspelad i
färg och med massvis av statister.
Recensenten Carl Björkman skrev i
Dagens Nyheter:

penningar är visserligen ingen stort inspirerad
film, men den har inspirerade scener – ibland
inspirerade både av Selma Lagerlöf och av
pieteten för Stiller. Om man undantar en del
historiskt bråte i filmens begynnelse, så är det
en film utan longörer. En film berättad med en

Regi: Gustaf Molander, medverkande:
Ulla Jacobsson, Ulf Palme, Anders
Henrikson, 1954, Sverige, 1 tim 28 min,
svenska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

kultiverad röst, en målande stämma.1

I Herr Arnes penningar blir det dock tydligt
att dess upphovsperson är en rutinerad
traditionalist. Här arbetar han för första
gången med färg, och det är en fröjd att
se Molanders sobra användning av färger,
vilka återges livfullt i den restaurerade
kopia som Filminstitutet tog fram 2011.

Gustaf Molander har – med Jan Fridegård som
biträdande manuskriptförfattare och Oscar
Wieselgren som s.k. kulturhistorisk rådgivare – lyckats; eller åtminstone: lyckats bättre
än man haft anledning att frukta. Herr Arnes
1) Signaturen C B-n (Carl Björkman) i Dagens Nyheter (27 december 1954).
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Carlos
Serie Reygadas

Gustaf Molander

		Gustaf Molander gjorde närmare
70 filmer under ett drygt halvsekel,
och hans karriär som filmregissör
följer den svenska filmens ut
veckling från stumfilmstidens
pionjärår till den omläggning av
filmpolitiken som ledde fram till
Filminstitutets tillblivelse i mitten
av 1960-talet. På Filmarkivet. se
presenteras Molander med
filmer som kanske inte är de som
vanligtvis förknippas med honom.
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Allegro barbaro (1979).

Tystnad och skrik (1968).
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Miklós
Jancsó
Rörelser genom historien

När Miklós Jancsós Män utan hopp hade premiär i
huvudtävlingen i Cannes 1966 innebar det ett genom
brott för den ungerska regissören på den internationella
filmscenen. Det var tydligt att en ny typ av film hade trätt
fram – en där berättelser om förtryck och politik vävdes
samman på nya och visuellt slagkraftiga sätt.
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Miklós Jancsó

»Långa, grandiosa kamerapanoreringar sveper
över Ungerns enorma vidder och slätter, där kamper
om frihet och mot statsstyrt förtryck äger rum.«

Det är sällsynt att möta en filmkonst så
direkt igenkännbar som Miklós Jancsós.
Långa, grandiosa kamerapanoreringar
sveper över Ungerns enorma vidder och
slätter, där kamper om frihet och mot
statsstyrt förtryck äger rum. Jancsó
arbetar med både det specifika och det
generella. Hans filmer är konkreta, djupgående skildringar av olika tidsperioder i
Ungerns historia där soldater och andra
auktoritära figurer har utövat makt över
de som är utan den. Men dessa specifika
miljöer utvecklas alltid till det generella.
De vidöppna fälten blir till abstrakta rum
utan stabila strukturer – rum som visar
förtryckets mekanismer och den uråldriga
mänskliga erfarenheten av försvarslöshet.
Därutöver kan Jancsós filmer förstås
som parabler eller allegorier över hans
egen samtid och det politiska klimatet i
ett Sovjetstyrt Ungern. Angående Män
utan hopp, som skildrar efterdyningarna
av den ungerska revolutionen 1848,
nämnde Jancsó att ”innan jag fick lov
att skicka filmen till Cannes så var jag
tvungen att göra ett uttalande om att
filmen inte hade något att göra med den
ungerska politiken eller det ungerska
samhället. Alla visste att det inte var sant.
De visade till och med filmen i Ryssland.”1
Det allegoriska i Jancsós filmer hjälpte
honom utan tvivel att kringgå den censur

och svartlistning som andra östeuropeiska
filmskapare erfor under 1960-talet (Miloš
Forman i Tjeckoslovakien, Aleksandr
Ford och Jerzy Skolimowski i Polen,
Dušan Makavejev and Želimir Žilnik i
Jugoslavien, för att nämna några). Genom
att arbeta med allegorier kunde Jancsó
samtidigt blicka tillbaka i historien, gräva
djupt i människans fundamentala existens
och rikta den mot dess samtid.
Jancsó inledde sitt vuxna liv med att studera juridik, samtidigt som han närde ett
intresse för konsthistoria och etnografi.
Det var i synnerhet folkkonst och lokala
traditioner som fångade Jancsós öga. Det
är därför inget sammanträffande att flera
av hans filmer är fulla av sånger, riter
och dans. Hand i hand, ofta rörande sig i
cirklar, ser vi grupper – ibland bestående
av en handfull människor, ibland flera
hundra – som använder traditionell dans
och sång som ett slags motstånd mot
auktoriteten. Det bildspråk som springer
ur detta är inte mindre än slående, då
människogrupperna involveras i komplexa koreografier tillsammans med de
flytande kamerarörelserna. Även då ingen
sjunger – och då det inte finns något
annat än brutalt våld – skapar Jancsós
koreografi en känsla av en fritt flytande
musikalitet.

Landsmannen och kollegan Béla Tarr
har karakteriserat Jancsós koreografier
med kamera och människor som ett slags
intern klippning. ”Jancsó klipper i tagningar”, säger Tarr. Han ”klipper” inom
en bild genom tajming och rörelse snarare
än på redigeringsbordet. På senare tid,
med det digitala filmskapandet, har den
typen av långa tagningar blivit tillgängligt
och populärt. Jancsó däremot länkade
samman sin stil med temat i fråga och gav
det en sällsynt politisk vikt. Hans filmer
är än i dag lika aktuella som när de först
visades. ”Han lyckades vara en riktig
revolutionär”, säger Tarr.2
Medan Jancsós kamera dansar över
historiens slätter – precis som kameran
cirkulerar runt – ställs två frågor: kan
vi återgå till den punkt där vi startade,
kommer något att förändras?

Läs mer: Filmkollektiv Frankfurt (red.),
Liberty of Cinema: The International (Co-)
Productions of Miklós Jancsó (2015).

Retrospektiven anordnas i samarbete
med Ungerns ambassad.
Kuraterat av Danial Brännström.
Text: Oscar Pedersen

1) Miklós Jancsó, ”Interview: This Silly Profession,” Kinoeye vol. 3, nr. 3 (2003).
2) Béla Tarr i Sight & Sound vol. 18, nr. 4 (2008).
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Elektra (1974).

Röda och vita (1967).
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Miklós Jancsó

Kantat
Oldás és kötés

En existentialistisk studie om en ung man som återvänder till sina lantliga
rötter. Med inspiration från samtida strömningar låter Jancsó ett jazzigt ljud
spår ackompanjera mannens resa genom historiens och nuets landskap.
På väg till sjukhuset promenerar en
grupp unga läkare genom skogen. En
äldre läkare går förbi dem, så upptagen
av den bok han håller i att han inte ens
märker deras närvaro då de hälsar på
honom. En enkel men passande bild som
symboliserar två olika perspektiv på
världen. Kantat följer Ambrus, en läkare
i 30-årsåldern med ett modernt synsätt.
Han ifrågasätter de från ”den gamla
skolan”, det vill säga de som tror på den
individualistiska mentor/lärling-modellen där en överläkare har högre rang och
status än de andra. Enligt Ambrus borde
saker vara baserade på en kommunitarism. Men när den äldre chefskirurgen
lyckas rädda livet på en person som
Ambrus och hans grupp inte lyckades
rädda, tvingas Ambrus ifrågasätta hela
sin trosuppfattning.
Miklós Jancsós andra långfilm skiljer
sig från de efterföljande. Den imponerande svepande kameraföringen som
Jancsó ofta har hyllats för är inte fullt
utvecklad än. Medan Ambrus lämnar
sjukhuset efter operationen för att dränka
sin existentiella sorg i rusdrycker, jazz
och kvinnor så lutar sig Jancsó mot kompositioner med långt skärpedjup och en
kvick klippning för att skildra känslan av
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fluiditet som han senare fångade genom
kamerarörelser. Det är ingen slump att
filmen tematiskt har jämförts med Michelangelo Antonionis filmer. Likt Antonioni
vandrar Jancsós rollfigurer runt i en till
synes kall värld som består av tom konst
och arkitektur.
När Ambrus får reda på att hans fader
är sjuk så återvänder han till sin lantliga
hembygd. Skiftet av miljöer är slående.
Med en kraftfull klippning förs vi till de
ungerska vidderna, ett för-rationalistiskt
och för-borgerligt landskap – en rest från
ett svunnet liv, långt från samtidens fart
och vimmel.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
Zoltán Latinovits, Andor Ajtay, Béla
Barsi, Miklós Szakáts, Edit Domján,
Gyula Bodrogi, István Avar, Mária
Medgyesi, 1963, Ungern, 1 tim 34 min,
ungerska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum.
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Män utan hopp
Szegénylegények

Män utan hopp är inte bara en milstolpe inom den ungerska filmen, utan
även inom den modernistiska. Baserad på verkliga händelser under den
ungerska revolutionen 1848, undersöker Miklós Jancsó maktstrukturer
genom öde landskap och virtuosa kamerarörelser.
Den första av Miklós Jancsós filmer
med hans särpräglande stil och precisa
kamerarörelser är Män utan hopp. Filmen
orsakade en sensation när den hade
premiär i huvudtävlingen i Cannes 1966,
och gjorde Jancsó till en världskänd
filmskapare.
Filmen utspelar sig under 1860-talets
slut. Efter den misslyckade revolutionen
1848 kastas människor som misstänkts
för att stödja revolutionen i fångläger av
den habsburgska monarkin. Den ungerska militären torterar fångarna i hopp
om att få reda på var revolutionären och
gerillasoldaten Sàndor Rózsa håller till.
Jancsó är dock mindre intresserad av
Rózsa som historisk figur än som idé. För
Jancsó är det vad Rósza representerar för
de tillfångatagna människorna som driver
filmen framåt, inte själva personen. Rózsa
syns aldrig i filmen, men man hör hur
människorna talar om honom – han är
den kärna runt vilken filmen rör sig.
Jancsó visar upp enbart ett fåtal detaljer om dessa historiska händelser och
hans bilder kan beteckna förtryck och
maktmissbruk, oavsett politiskt sammanhang eller tidsperiod. Iscensättningen i
Män utan hopp hjälper till att understryka

Svenska Filminstitutet

denna dubbla rörelse mellan specificitet
och abstraktion. Filmen utspelar sig på
den ungerska pustan – de stora ungerska
grässlätterna, ett återkommande landskap i Jancsós filmer – där oidentifierade
människor hålls fångna i ett underligt
ruralt koncentrationsläger. Inget annat än
detta öde landskap och den obarmhärtiga
interneringen finns inom synhåll. Jancsós
dynamiska kamerarörelser rör sig ledigt
mellan fångarna och vakterna, in och ut
genom cellerna och ut i de öppna fälten,
vilket skapar en sensorisk och hypnotisk
förnimmelse av makt.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
Zoltán Latinovits, János Görbe, Tibor
Molnár, Gábor Agárdi, András Kozák,
Béla Barsi, József Madaras, János
Koltai, 1966, Ungern, 1 tim 30 min,
ungerska, engelsk text, DCP (digita
liserad), bildformat: 2.35:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Nemzeti
Filmintézet – Filmarchívum.
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Röda och vita
Csillagosok, katonák

Miklós Jancsós Röda och vita utspelar sig 1919 på floden Volgas stränder,
och skildrar inbördeskriget mellan de röda kommunisterna och de vita tsar
anhängarna då de utkämpar en obarmhärtig kamp för att ta över ett kloster.
Liksom flera av Miklós Jancsós filmer
skildrar Röda och vita ett historiskt
skeende. Men Janscsó närmar sig inte
materialet med ambitionen att översätta
det objektivt till bilder:
Jag går en hel del på bio och finner det löjligt
att se en film om en historisk händelse som
behandlar den i en realistisk stil. Detta eftersom alla vet att filmen inte är gjord under den
tid den utspelar sig, och den handlar om en
period som vi vet väldigt lite om. De filmer som

återger verkliga händelser utan i stället
poetiskt ställer sig frågan hur händelserna
ska tolkas.
Under slaget mellan de tsartrogna vita
och den röda armén får de sistnämnda
förstärkning av ungerska kommunistiska volontärer. Röda och vita beställdes
av Sovjetunionen för att fira minnet
av Oktoberrevolutionen inför 50-årsmarkeringen, men förbjöds till slut att
visas i Sovjet på grund av dess råhet
och ambivalens.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
József Madaras, Tibor Molnár, András
Kozák, Juhász Jácint, Anatoli Yabbarov,
Sergey Nikonenko, Mikhail Kozakov,
1967, Ungern, 1 tim 30 min, ungerska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Nemzeti
Filmintézet – Filmarchívum.

presenterar en historisk händelse på ett realistiskt sätt betraktar inte åskådaren som annat
än barn […], eller så berättar de historien som
om det vore en historiebok för grundskolan.1

Jancsós stil gör det uppenbart att han inte
var intresserad av en didaktisk pedagogik. I Röda och vita radikaliserar han
sin stil genom att förlänga varje tagning
(flera är mellan fem till åtta minuter
långa) och gör dem än mer virtuosa i sina
kamerarörelser. Detta blev för Jancsó ett
sätt att understryka det spektakulära,
och kameran blir till en komponent i sin
skildring av krigets teater. Det är en subjektiv och performativ kamera som inte
1) Miklós Jancsó, ”I Haven’t Changed, the World Has” i Kinoeye vol 3 nr. 4 (2003).
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Miklós Jancsó

Tystnad och skrik
Csend és kiáltás

Tystnad och skrik är den sista delen av Miklós Jancsós inofficiella trilogi, efter Män utan
hopp och Röda och vita. Filmen är en elliptisk skildring av antikommunistisk människojakt
och den kortlivade Ungerska rådsrepubliken och dess fall, som trots att den till stor del
utspelar sig på öppna grässlätter är en av Jancsós mest klaustrofobiska.
Liksom den föregående filmen, Röda och
vita, visar Tystnad och skrik den masslakt
av ungerska volontärer som skedde 1919,
under det ryska inbördeskriget. Det är en
historisk period som Miklós Jancsó återvänder till med Tystnad och skrik, och en
era som han själv kallade för ett ”speciellt
ögonblick i den ungerska historien”.1
Jancsó fyller efterkrigstidens ungerska
landskap med en atmosfär av rädsla och
terror. Ungerska rådsrepubliken har blivit
offer för en nationalistisk motrevolution
efter bara några månader av kommunistiskt styre. Soldater i den röda armén
befinner sig på flykt från det nationalgarde som tycks vara överallt. En ung
soldat, István Cserzi, har sökt asyl på
en gård som sköts av två kvinnor. De är
sympatiska gentemot hans sak, men bär
också på hemligheter.
Tystnad och skrik var den första filmen
där Jancsó samarbetade med filmfotografen János Kende. Tillsammans rör
de sig från den historiska händelsen
mot en större abstraktion. Inget i filmen
refererar till några verifierbara fakta om
den antikommunistiska människojakten.

Förföljelsen förblir mystisk under filmens
gång. Jancsó undanhåller information
som reducerar hans rollfigurer till enigmatiska kroppar i rörelse, som förvirrade
cirkulerar runt varandra och kameran.
Ljuddesignen i Tystnad och skrik är
även den skakande. En plågsam och
kuslig tomhet fyller ljudbilden – ingenting
förutom tystnad och skrik. Hundar skäller, nationalistiska vakter ger order, kvinnor viskar. Det är genom ljudläggningen
som filmen lyckas framställa de öppna
landskapen som starkt klaustrofobiska.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
Mari Töröcsik, Zoltán Latinovits, József
Madaras, Andrea Drahota, András
Kozák, István Bujtor, Ida Siménfalvy,
1968, Ungern, 1 tim 17 min, ungerska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Nemzeti
Filmintézet – Filmarchívum.

1) Miklós Jancsó, ”Interview: This Silly Profession” i Kinoeye vol. 3, nr. 3 (2003).
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Frihetens vindar
Fényes szelek

Frihetens vindar utspelar sig 1947, och skildrar universitetsstudenter som utmanar
katolska teologistudenter i en debatt om revolution och frihet. Med inspiration från
studentupproren 1968 porträtterar Jancsó den ungerska ungdomen med stor vigör.
I öppningsbilden av Frihetens vindar
blockerar en grupp studenter en poliskonvoj genom att forma en cirkel runt
den. I Miklós Jancsós tidigare filmer
skulle en sådan situation kunnat sluta i
ett blodigt slag, men i Frihetens vindar är
tonen annorlunda. Trots att de hör till en
antagonistisk grupp så ansluter sig polisen
till studenternas sång. Studenterna tvingar
därefter ner polisen i en damm, för att
sedan ta av sig kläderna och själva hoppa
ner i vattnet. Frihetens vindar var Jancsós
första färgfilm, och färgerna tycks i första
hand uttrycka kraften i detta studentuppror. Jancsó lyckas balansera en öppen lekfullhet med ett allvar gentemot revolutionen och upproret. Eller som filmkritikern
J. Hoberman har noterat: ”Frihetens vindar
är en låtsasutopi där politiken blir en källa
till njutning – eller åtminstone en lek.”1
Filmen utspelar sig 1947, då Kommunistpartiet hade tagit makten över Ungern.
Filmens huvudsakliga spår utgörs av två
pågående diskussioner. Den ena handlar
om revolutionär ideologi och sker mellan
universitets- och teologistudenterna, den
andra är en intern diskussion inom universitetsgruppens om deras strategier och

taktiker. Filmen inspirerades av 1968 års
studentuppror men även av Jancsós egen
biografi – han hade en katolsk skolgång
men gick med i partiet 1945.
Två miljöer dominerar i Frihetens
vindar: ett fält och ett torg i staden. Två
arketypiska offentliga rum inom vilka de
verbala debatterna förs. Om Jancsós tidigare (och senare) filmer använder så lite
dialog som möjligt, så kompenseras det
av dialogflödet i Frihetens vindar. Filmen
är en fritt svävande balett av ord och dans
– i frihetens och revolutionens namn.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
Andrea Drahota, Kati Kovács, Lajos
Balázsovits, András Kozák, András
Bálint, József Madaras, 1969, Ungern,
1 tim 20 min, ungerska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 2.35:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum.

1) J. Hoberman, The Red Atlantic: Communist Culture in the Absence of Communism (1998).
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Guds lamm
Égi bárány

Miklós Jancsó skildrar tiden i Ungern runt 1919 och de revolutioner och motrevolutioner
som följde efter upplösningen av dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Filmen är en av
regissörens mest experimentella, där hans ”kamerabaletter” når nya nivåer.
”Miklós Jancsó skapade en föregångare
till ’slow cinema’, men gjorde den full av
action”, skrev New York Times filmkritiker Richard Brody tidigare i år i en
hommage till den ungerska filmskaparen.
Det är ett självmotsägande uttalande
som trots det är helt korrekt. I synnerhet vad gäller Guds lamm, som kan vara
Janscós mest förfinade film, åtminstone
sett till dess berättelse. Det är en film där
rörelse och radikal stillhet kompletterar
varandra. Filmen har egentligen ingen
framåtrörelse, och händelser leder inte
nödvändigtvis fram till andra. I stället verkar Jancsó vara intresserad av att gräva
djupare och djupare i själva varat – i att
skapa en intensiv känsla av förvirring som
slutligen blir till ett kaos.
Jancsó återvände återigen till tiden
strax efter första världskriget – samma
period som även skildrades i hans två
föregående filmer, Röda och vita (1967)
och Tystnad och skrik (1968). På landsbygden skonar Ungerska rådsrepublikens
soldater en fanatisk präst, fader Vargha,
som återkommer senare i filmen tillsammans med motrevolutionärer. Józef
Madaras, som är en av de skådespelare
som arbetat mest med Jancsó, är otrolig
i rollen som fader Vargha. Han skänker
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en stark intensitet till rollen som en trons
man bland bödlar.
Revolutionen och motrevolution –
två sidor av samma mynt? Medan fader
Vargha vandrar längs det ingenmansland
som är den ungerska landsbygden jämte
olika soldater så blir det allt svårare att
tolka vilken sida som faktiskt är allierad
med landets folk. Maktens roller byts ut,
men förhållandet mellan förtryckt och
förtryckande tycks vara konstant. Sedd i
detta ljus blir Guds lamm en nästan absurdistisk skildring av hur makten byter händer, utan att något egentligen förändras.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
József Madaras, Daniel Olbrychski,
Márk Zala, Lajos Balázsovits, Jaroslava
Schallerová, Anna Széles, István Bujtor,
1971, Ungern, 1 tim 24 min, ungerska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Nemzeti
Filmintézet – Filmarchívum.
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Röd hymn
Még kér a nép

Röd hymn är en symbolisk berättelse om jordbruksuppror och böndernas
konfrontation med armén vid 1800-talets slut. ”En politisk musikal” kallade Miklós
Jancsó själv filmen, som är full av sånger och en slående kollektiv koreografi.
Med en struktur likt ett passionsspel hyllar Röd hymn de socialistiska
jordbrukarna och deras rörelser vid
1800-talets slut. När jordbrukarna kräver
rättigheten över både sina liv och sitt
arbete bemöts de av ridande soldater.
Som alltid hos Jancsó är Röd hymn en
dynamisk och nyanserad skildring av förhållandet mellan förtryckta och förtryckare, här skildrat i en berättelse om jordbrukarna och de beväpnade markägarna
– med rysliga sekvenser präglade av skrik,
gevärseld och brinnande vetesäckar.
Men Jancsó fokuserar inte enbart på
misären. Som titeln antyder låter Jancsó
kollektiv dans och sång utgöra en stor
del av filmen. Revolutionära folksånger
och melodier framförs av jordbrukarna,
som deltar i ständigt föränderliga rörelser
tillsammans med kameran. Filmen består
enbart av 30 tagningar, vilket gör Jancsós
långa tagningar och ”filmkoreografi” än
mer uppenbara. Tillsammans rör sig rollfigurerna och kameran över de ungerska
slätterna, och använder gemenskapen och
sångerna som motståndsakt.

Enligt filmkritikern Raymond Durgnat
arbetade Jancsó med skådespelare på ett
flytande sätt.1 Ofta visste skådespelarna
inte om de var i eller utanför bild, eller
om tagningen skulle sluta med en närbild
på dem. Filmen spelades in utan ljud
och synkroniserades i efterhand. Jancsó
kunde därför tala med skådespelarna
under själva inspelningen. Han uppfann
koreografierna under själva inspelningen,
och balanserade därmed ett extremt
noggrant planerande med en öppen och
improviserad regi. Röd hymn är en ”imponerande hopsmältning av form och innehåll, politik och poesi”, som filmkritikern
Jonathan Rosenbaum med rätta note
rade.2 Välförtjänt belönades också Jancsó
med pris för bästa regi under festivalen i
Cannes 1972.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
István Bujtor, Tamás Cseh, György
Cserhalmi, Andrea Drahota, Gyöngyi
Bürös, 1972, Ungern, 1 tim 27 min,
ungerska, engelsk text, DCP (digi
taliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum.

1) Raymond Durgnat, ”Red Psalm” i Rouge nr. 8 (2006).
2) Jonathan Rosenbaum i Geoff Andrew (red.), Film: The Critics’ Choice (2001).
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Elektra
Szerelmem, Elektra

En tvåtusen år gammal grekisk myt försatt till 1900-talets Ungern. Sömlöst blandar
Miklós Jancsó dåtid, nutid och framtid i en berättelse om den förtryckta Elektra och
tyrannen Aigisthos. Elektra består enbart av tolv tagningar och är en av Jancsós mest
hyllade filmer, som än en gång ger prov på hans unika filmkoreografi.
Miklós Jancsó omplacerar och omarbetar
myten om Elektra och förlägger berättelsen till den ungerska pustan. Elektra är ett
verk med en storartad ornamentering, där
varje bakgrund tycks överträffa den föregående i dess rika dekor och visuella överflöd. Stora grupper av människor – marscherande, dansande, ridande – cirkulerar
konstant runt huvudfiguren Elektra. Men
det öde, leriga landskapet koncentrerar
varje handling så att de känns väsentliga, och framkallar en kraftfull dynamik mellan rörelserna i förgrunden och
bakgrunden.
Jancsós intresse för ritualer och performativa traditioner är uppenbart i Elektra,
där nakna kvinnor och galopperande
män förkroppsligar sina respektive roller
i den klassiska hämndmyten. Elektra
förtrycks av Aigisthos, mannen som har
mördat hennes far och hennes älskade
mor. Genom de ceremoniella händelserna
utvinner Jancsó fundamentala sanningar
om diktaturens strukturer. För Varietys filmkritiker Gene Moskowitz är det
just Jancsós omarbetning av en välkänd
berättelse som gör att hans hantverk

faller på plats, och på en och samma
gång förhöjer både form och innehåll.1 På
bara sjuttio minuter – berättade med tolv
genomarbetade tagningar – rör sig Jancsó
genom det förflutna, nuet och framtiden,
och visar vad som händer när tyrannin
konfronteras med rebelliska akter. Filmen
är en visuellt hypnotisk film, medan den
tematiskt aldrig släpper Elektras indignation. Elektra är en film av ren poesi och
ett stridsrop.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
Mari Töröcsik, György Cserhalmi,
József Madaras, Mária Bajcsay,
Lajos Balázsovits, Tamás Cseh, 1974,
Ungern, 1 tim 10 min, ungerska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Nemzeti
Filmintézet – Filmarchívum.

1) Gene Moskowitz i Variety (5 mars 1975).
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Ungersk rapsodi
Magyar rapszódia

En reflektion över Ungerns 1900-talshistoria berättad genom István Zsadányis liv.
Ungersk rapsodi inspirerades av Endre Bajcsy-Zsilinszky, en politiker som först var
en talesperson för högern innan han gick med i oppositionen mot nazismen.
Den inledande sekvensen i Ungersk
rapsodi visar hästar och vagnar som stannar i en paviljong på ett fält. Här hänger
sig samhällets högre klasser (officerare,
politiker, gentlemän och fashionabla
damer) åt dans. Anledningen till firandet
är valet av en markägare som parlamentsmedlem för Nationella partiet. Medan de
teatrala festligheterna fortskrider driver
markägarens son, István Zsadányi, längre
och längre ifrån sina nära och kära.
Jancsó preciserar aldrig den miljö
som filmen utspelar sig i. I stället kastas
åskådarna rakt ut i ett komplext historiskt sammanhang som Jancsó enbart
ger en hint om. ”Medan filmen projiceras
anstränger sig åskådaren för att försöka
ordna sakerna hon eller han ser”, sade
Jancsó en gång i en intervju där han
berättade om sitt sätt att distansera åskådarna från det historiska material som
hans filmer skildrar.1 Reflektioner och
skildringar av nationalism och socialism
vävs samman på oförutsägbara sätt;
kroppar skiftar betydelse i och med att
de rör sig in i och ut ur bild. Åskådaren
förblir distanserad.

Ungersk rapsodi inspirerades av Endre
Bajcsy-Zsilinszky, som ursprungligen
hyste liberala åsikter och var fientligt
inställd till förkrigstidens bonderörelser.
Under 1930- och 40-talen ledde dock
Bajcsy-Zsilinszkys parti kampen mot
nazismen, då tillsammans med socialisterna. Som forskaren Peter Hames har
noterat försätter Jancsó berättelsen om
Bajcsy-Zsilinszkys politiska och ideologiska utveckling till ett symboliskt plan
som kretsar kring Ungerns historia.2 Filmen är den första av två delar i en trilogi
som aldrig färdigställdes.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
György Cserhalmi, Lajos Balázsovits,
József Madaras, Udo Kier, István
Bujtor, Gábor Koncz, 1979, Ungern,
1 tim 43 min, ungerska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum.

1) Miklós Jancsó, citerad i Roy Armes The Ambiguous Image: Narrative Style in Modern European Cinema (1976).
2) Peter Hames, ”The denial of oppression” i Kino-eye vol. 3, nr. 3 (2003).
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Allegro barbaro
Allegro barbaro

Den andra delen i Miklós Jancsós aldrig färdigställda trilogi om Ungerns historia, från
1900-talets början fram till andra världskriget, berättar en historia om ett socialistiskt
jordbrukskooperativ och en markägarson i konflikt med sin nationalistiska far.
Berättelsen om István Zsadányi, som
inleddes med Ungersk rapsodi (1979), fortsätter i denna film. Inspirerad av Endre
Bajcsy-Zsilinszkys liv skildrar Miklós
Jancsó en ideologisk resa från höger till
vänster. Även om filmen aldrig avslöjar en
precis kronologi, så utspelar sig Allegro
barbaro flera år efter Ungersk rapsodi, då
Hitler har tagit makten i Tyskland. Konflikten mellan höger och vänster i Ungern
är immanent. István har alienerats från
sin familj och deras politiska hållning.
Likt den föregående filmen inleds även
Allegro barbaro med ett firande. Denna
gång rör det sig dock om en bröllopsfest
bland bönderna, som Jancsó skildrar
med en påtaglig känsla för rörelse, djup
och rymd. En stor del av filmen utspelas
på Istváns gård, och även om det aldrig
explicit uttalas, så är gården en bas för ett
socialistiskt jordbrukskooperativ.
Abstraktionen har alltid varit den lins
genom vilken Jancsó skildrar historien.
I Allegro barbaro skjuter han in element
som fördunklar ens känsla för kronologisk tid. Enligt forskaren Peter Hames
fungerar Jancsós blandning av dåtid,

nutid och framtid som en ”symbol för
revolutionens beständighet”.1
När filmerna spelades in var Ungersk
rapsodi och Allegro barbaro de två dyraste
filmerna som någonsin hade gjorts i Ungern. Filmerna fick dock ett dåligt mottagande av både kritiker och publik, varför
Jancsó aldrig färdigställde den sista delen
av trilogin, Concerto. Jancsós filmer från
det sena 1970-talet och framåt har ofta
förbisetts av kritiker och historiker, vilket
bland annat Allegro barbaro tydligt visar
har varit orättvist. Filmen är en mästerlig
vidareutveckling av Jancsós arbete kring
historia, politik och film, samt förhållandet dem emellan.

Regi: Miklós Jancsó, medverkande:
György Cserhalmi, Czinkóczi Zsuzsa,
Györgyi Tarján, Lajos Balázsovits,
István Bujtor, József Madaras, 1979,
Ungern, 1 tim 13 min, ungerska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Nemzeti Film
intézet – Filmarchívum.
Svartvit bild från färgfilm.

1) Peter Hames, ”The Denial of Oppression” i Kinoeye vol. 3, nr. 3 (2003).
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Julietta och andarna (1965).
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Sektion

Serie

Sagor om en blek mystisk måne efter regnet (1953).

Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland (1926).
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För
evigheten
Historier om Filminstitutets filmsamlingar

Cinematekets uppdrag är att kuratera Svenska
Filminstitutets filmsamlingar. Under denna åter
kommande rubrik uppmärksammar vi samlingarna,
som är tänkta att bevara det kollektiva minne den
rörliga bildens historia utgör – för evigheten.
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Avskedet (1982).

Film och rörlig bild är på en och samma
gång en konstform, en industriell marknadsvara och historiska dokument över
ett samhälle i förvandling. Få uttryckssätt
har kommit att prägla mänskligt liv och
tänkande så mycket som film under de
senaste 125 åren.
Svenska Filminstitutets arkivsamlingar
utgör därför en del av vårt kollektiva
minne och det nationella kulturarvet,
som är värt att föra vidare till kommande
generationer. Filminstitutets arkiv
samlingar har sitt ursprung i bildandet av
Svenska Filmsamfundet 1933, vilket gör
Filminstitutets arkiv till ett av de äldsta
ännu existerande i världen. Till en början
samlade samfundet mestadels in böcker,
tidskrifter, manuskript, stillbilder och
affischer, men så småningom också filmer.
Samfundets samlingar fick en självständig
ställning 1940 under namnet Filmhistoriska samlingarna, vilka inhystes på
Tekniska museet. 1964 donerades allt
material till det då nybildade Svenska
Filminstitutet, och samlingarna fördes
sedermera fysiskt över till Filminstitutet
när Filmhuset stod klart 1971.
Fokus för samlingarna har alltid
varit svensk film, särskilt original- och
bevarandematerial som kan användas
till att framställa nya kopior, och som
inte finns bevarat på annat håll i världen.
Självklart samlades också visningskopior
av svensk film in redan från början, inte
minst från pionjärtiden, eftersom tanken
med att samla in filmer också var att
kunna tillgängliggöra filmarvet genom
biografvisningar.
Men redan från starten omfattade filmsamlingarna även utländsk film som biografvisats i Sverige, och alltsedan dess har
definitionen av svenskt filmarv inbegripit
film som har visats på bio i Sverige, och
därmed inte bara den nationella produktionen. De första filmerna som inför
livades i samlingen inkom genom enskilda
donationer och depositioner från privatsamlare, biografägare och bolag, och det
var först när huvudmannaskapet för samlingarna gick över till Filminstitutet som
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De försvunna (1979).

regelbunden deposition av visningskopior
från distributörer etablerades, vilket lade
grunden till den visningsverksamhet som
i dag sker i Cinematekets regi. Förutom
från produktions- och distributionsbolag
har depositioner och donationer genom
åren också inkommit från kulturinstitutioner och enskilda filmare.
Till skillnad från tryckt material har
det i Sverige aldrig funnits en plikt
exemplarslagstiftning för film i originalformat: att producenter juridiskt skulle
vara bundna att lämna in filmmaterial till
Filminstitutet. I avsaknad av en sådan
lagstiftning inrättade Filminstitutet från
och med 1980 ett system för kontraktsbunden leverans, det vill säga bolag som
erhåller någon form av produktionsstöd
från Filminstitutet har alltsedan dess
genom avtal förbundit sig att leverera
så kallat säkerhetsmaterial (i huvudsak
material som kan användas som underlag
för nya kopior) till Filminstitutet för att på
så sätt garantera att så mycket som möjligt av den nationella produktionen finns
bevarad för framtida generationer.
Eftersom Sverige är ett litet land, med
relativt begränsad filmproduktionsmiljö, har Filminstitutet tack vare goda
relationer med branschen även fått in

»Svenska Film
institutets arkiv
samlingar utgör därför
en del av vårt kollektiva
minne och det natio
nella kulturarvet,
som är värt att föra
vidare till kommande
generationer.«

originalmaterial till svensk film från bolag
som inte erhållit produktionsstöd. Detta
förhållande till filmbranschen speglar inte
bara Filminstitutets tillkomst, som ju var
resultatet av en överenskommelse mellan
staten och den kommersiella branschen,
utan utgör också en naturlig fortsättning
från tiden för Filmhistoriska samlingarna,
vars existens under många år tryggades
av bidrag från svenska produktions- och
distributionsbolag.
Samlingarna har genom åren vuxit
inte bara på grund av depositioner,
donationer och avtalsenlig leverans av
säkerhetsmaterial, utan också genom
restaureringar och omkopieringar, då
nya negativ, mastrar och biografkopior
framställts. Fram till början av 1950talet förelåg all film som införlivades i
samlingarna på nitratfilmsbas, en lätt
antändlig och brandfarlig filmsort. För att
säkra bevarandet började viss nitratfilm
redan i slutet av 1950-talet att omkopieras
till acetatfilm, en annan typ av film som
inte är brandfarlig, och för att göra det
möjligt att tillgängliggöra filmerna när
visningar av nitratfilm av säkerhetsskäl
började fasas ut.
Men det aktiva bevarandet i form av
omkopiering och analog restaurering tog
riktig fart först när Filminstitutet tog över
samlingarna, och fokus låg till en början
på svensk spelfilm från stumfilmstiden
och från 1930- och 1940-talen. I början av
1980-talet fick filmarkivet utökade anslag
för det aktiva bevarandet, och kunde då
också på allvar sätta igång att omkopiera
kort- och dokumentärfilm. Alltsedan dess
har merparten av de filmer som bevarats
genom restaurerings- och omkopieringsinsatser varit dokumentära kortfilmer,
vilket också inkluderar journalfilmer samt
reklamfilmer och andra typer av beställningsfilmer. I mitten av 1970-talet började
det komma internationella larmrapporter
om att filmer inspelade på färgfilms
negativ under 1950-, 1960- och 1970talen i hög grad drabbades av kemiska
nedbrytningsprocesser om de förvarats i
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Den stora illusionen (1937).

undermåliga klimatförhållanden, och efter
många års påtryckningar fick Filminstitutet i mitten av 1990-talet extra anslag för
att inventera status och skick på negativ
till svensk spelfilm från den aktuella tidsperioden, och under en tioårsperiod togs
nya bevarandematerial och visningskopior
fram på hundratalet långfilmer.
Fram till början av 2010-talet utfördes
i huvudsak all restaurering på externa
laboratorier runt om i Stockholm, men på
grund av teknikskiftet i produktion, distribution och visning från analoga till digitala format upphörde det sista fullskaliga
analoga laboratoriet med sin verksamhet
2011. Sedan dess har Filminstitutet bedrivit analog filmrestaurering i egen regi, och
fokus har varit att säkra de filmer som
fortfarande endast föreligger på nitratfilm,
vilket i huvudsak är unik, internationell
film från filmmediets allra första decennium, samt svensk kortfilm från 1920-,
1930- och 1940-talen.
Sedan mitten av 2010-talet har Film
institutet också sin egen digitala restaureringsverksamhet, vilken resulterat i att ett
allt större antal svenska filmer nu också
finns tillgängliga i digitala format, både
för biografvisning och för andra visningsfönster. Den digitala tekniken har också
medfört att vissa filmer som tidigare
restaurerats på analog väg nu restaurerats
på nytt, eftersom det i dag finns möjligheter att komma till rätta med skador och
problem som tidigare inte gått att åtgärda.
Teknikskiftet i början av 2010-talet innebar också att material till ny film numera
inkommer till samlingarna i form av digitala filer, och till produktionsstödda filmer
levereras numera såväl mastermaterial
som digitala visningskopior.
Dock har teknikskiftet inneburit att den
tidigare frivilliga depositionen av biografkopior från distributörer i det närmaste
har upphört. För att arkivet även framöver ska få in åtminstone en del av den
utländska film som biografvisats i Sverige
utökades 2017 den kontraktsbundna
leveransen av film till att omfatta även
distributörer som erhållit import- och/
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God afton, herr Wallenberg (1990).

eller distributionsstöd från Filminstitutet,
och sedan dess får arkivet återigen in
svensktextade visningskopior.
Filmhistoriska samlingarna blev 1948
medlemmar i den internationella film
arkivfederationen FIAF, och inom ramen
för FIAF har filmarkivet idkat ömsesidigt
samarbete vad gäller lån av filmer för
visningar och restaureringar, och kunnat
införskaffa kopior av utländska klassiker,
antingen genom byten eller via inköp.
Berikandet av samlingarna genom aktiva
förvärv från andra arkiv var särskilt starkt
förekommande under 1960-talet. I tider
av gynnsamma ekonomiska förutsättningar har Filminstitutet emellanåt
kunnat fylla luckor i samlingarna också
genom inköp från utländska producenter
och rättighetsinnehavare.
Ett arkiv kan också betraktas utifrån det
som inte finns – det som saknas. Dels
det som aktivt valts bort genom insamlingspolicy och definition av uppdrag:
Filminstitutets arkiv har traditionellt tagit
hand om det som visats på biograf, eller
underställts granskning av den svenska
censuren med avseende på biografvisning. Detta innebär att det inom arkivets
uppdrag rymts svensk och utländsk film,
spelfilm och dokumentärer, kort- och
långfilm, journalfilmer, reklamfilmer och
trailrar. Annan film, såsom konstfilm,
tv-film och olika typer av undervisningsoch beställningsfilmer, har därmed
fallit utanför definitionen av vad Film
institutets arkivsamlingar ska innehålla,
men tas om hand av andra aktörer på det
audiovisuella bevarandeområdet.
Men även inom ramen för det som
Filminstitutet ska ta hand om finns luckor
och glapp. Många av dessa luckor har
uppstått eftersom depositioner av filmer
historiskt sett i huvudsak varit frivillig.
Luckor har också uppstått för att film
är ett skört medium, som om det inte
bevaras på rätt sätt riskerar att gå förlorad
på grund av kemiska nedbrytnings
processer (analog film) och underlåtenhet
att migrera i tid (digital film), vilket

understryker vikten av att film inkommer
till Filminstitutets arkivsamlingar så
tidigt som möjligt.
Vad gäller den svenska spelfilms
produktionen från stumfilmsepoken
räknar man med att cirka 55 procent har
gått förlorad. Den enskilt mest avgörande
händelsen var branden i Svensk Filmindustris lokaler i Vinterviken utanför
Stockholm i september 1941, då i princip
alla negativ till svensk stumfilmsfiktion
gick upp i rök, och i de flesta fall har inte
kopior från negativen påträffats vare sig i
Sverige eller utomlands sedan dess.
Hur mycket av den totala stumfilms
produktionen som gått förlorad går
inte att uppskatta, eftersom det saknas
information om hur många journal-,
dokumentär-, reklam- och beställnings
filmer som faktiskt gjordes. I åter andra
fall finns endast kortare fragment kvar,
som ger en samtidigt fascinerande och
smärtsam föreställning om vad som
en gång faktiskt förelåg, och sågs och
uppskattades av dåtidens biograf
besökare. Vad gäller ljudfilmen finns
väsentligt större andel av den svenska
filmen bevarad – endast cirka tre procent
av de biografvisade långfilmer som
producerades under 1900-talet saknas.
När Filmhistoriska samlingarna fördes
över till Filminstitutet 1964 fanns drygt
600 filmer i samlingarna. I dag finns
material till cirka 31 000 filmer bevarade.
Ambitionen med den återkommande programpunkten ”För evigheten” är att med
tio visningar per termin lyfta fram det rika
och i flera fall unika filmarv som finns i
Filminstitutets arkivsamlingar, och genom
att programsätta såväl guldkorn som dolda
skatter spegla samlingarnas bredd, och ge
en så mångfacetterad bild av filmarkivets
uppkomst och utveckling som möjligt.

Kuraterat av Jon Wengström,
Senior Curator vid Svenska
Filminstitutets filmarkiv, i samarbete
med Stefan Ramstedt och Tora Berg.
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Den stora illusionen
La grande illusion

Erich von Stroheim och Jean Gabin gör sina livs roller i Jean Renoirs mästerverk
om nedskjutna franska stridspiloters flyktförsök under första världskriget. Den
tyska ockupationsmakten beslagtog originalnegativet till filmen, som senare
hamnade i Sovjetunionen och 1970 återlämnades till Frankrike.
Två franska officerare blir under första
världskriget nedskjutna av en tysk kapten.
De skickas till ett fångläger och blir snart
invigda i den flyktplan som de andra
krigsfångarna arbetat på i flera månader.
Ett starkt kamratskap utvecklas mellan
de inspärrade, trots skilda klass- och
nationstillhörigheter. En vänskap växer
också fram mellan den ene av officerarna,
Kapten de Boëldieu och hans tyske antagonist Kapten von Rauffenstein – en briljant Erich von Stroheim, iförd monokel
och ridstövlar – som visar sig ha gemensamma bekanta då de båda är medlemmar
av den europeiska aristokratin.
Den stora illusionen hade premiär 1937,
bara ett par år innan andra världskrigets
utbrott, efter det att den franska censuren
klippt bort några scener, och i oktober
1940 blev filmen totalförbjuden i det
ockuperade Frankrike. När filmen hade
nypremiär 1958 var det första gången som
filmen visades i en komplett version, som
framställts från franska, tyska och amerikanska duplikatnegativ.
Versionen vid nypremiären innehåller
också en fyra minuter lång prolog där
regissören Jean Renoir berättar om bak
grunden till filmen och dess aktualitet
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också för sin samtid. Denna version fick
svensk premiär 1959, och distributören
Wivefilm deponerade kopian till Film
institutets arkivsamlingar 1964.
I prologen berättar Renoir att filmens
originalnegativ hittades av den amerikanska arméns filmdetalj vid krigsslutet,
vilket dock inte är korrekt; det som återfanns var ett av de duplikatnegativ som
senare användes för att ta fram kopior
till nypremiären. Originalnegativet hade
redan 1940 tagits i beslag av tyskarna och
förts till Reichsfilmarchiv i Berlin. När
Berlin intogs av segrarmakterna hamnade arkivet i den sovjetiska sektorn, och
originalnegativet till Den stora illusionen
fördes till Moskva. I mitten av 1970-talet
överlämnades negativet till Cinémathèque
de Toulouse, vars dåvarande chef Raymonde Borde hade nära kontakter med
sina kolleger vid Gosfilmofond i Moskva.

Regi: Jean Renoir, medverkande:
Erich von Stroheim, Jean Gabin, Pierre
Fresnay, Dita Parlo, 1937, Frankrike,
1 tim 51 min, franska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg och Jon Wengström
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Pinochet: fascist, mördare, förrädare, imperialismens företrädare /
De försvunna
Pinochet: fascista, asesino, traidor, agente del imperialismo / Prisioneros desaparecidos

Relationen mellan Sverige och Chile har länge varit stark, framför allt efter Auguste
Pinochets militärkupp 1973, då många chilenare emigrerade till Sverige. Många
fortsatte, likt regissören Sergio Castilla, sin politiska kamp inom filmen. 2021
digitaliserades två av Castillas filmer för att tillgängliggöra dem för en chilensk publik.
I en välmående förort till Santiago de
Chile har Auguste Pinochets terrorregim
skapat en förhörs- och tortyrcentral i en
ståtlig villa. Villan bemannas av regimens
underhuggare som vid sidan av tortyr,
terror och förhör utför vardagligt rutin
arbete som städning och matlagning.
För de förhörda fångarna är verkligheten
mindre trivial, och under de tre dagar som
filmen utspelar sig bryts de av skräck,
stress och outhärdlig smärta ner till
bekännelse, likgiltighet och död – försvunna ur världens register.
”Huset är en bild av dagens Chile”
förklarar De försvunnas regissör Sergio
Castilla i en intervju med Anders Mellbourn i Dagens Nyheter 1979. ”Det kunde
vara mycket vackert. Alla förutsättningar
för ett rikt liv finns där. Men i stället har
det blivit ett helvete.”
Castilla kom till Sverige strax före
Auguste Pinochets militärkupp 1973 och
var, liksom flera andra exilchilenare,
verksam som filmare i Sverige under
1970-talet. Efter ett besök hos Svenska
Filminstitutet fick han pengar till råfilm
för att spela in Pinochet: fascist, mördare,
förrädare, imperialismens företrädare, en
kortfilm där texter ur motståndsmanifest
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läses upp till bilder av barnteckningar om
kuppen i Chile.
Långfilmen De försvunna (som hade
arbetstiteln Sex sanningar som exempel)
spelades in på Kuba och var en samproduktion mellan Filminstitutet, Haga-Film
och det kubanska filminstitutet ICAIC,
som bibehöll distributionsrättigheterna
för så kallade röda territorier i Östeuropa,
Afrika och Asien. Filmens negativ deponerades direkt från laboratoriet till Filminstitutet 1980, och kopian kom från filmens
svenska distributör Folkets Bio 1998.
Under 2021 råskannade Filminstitutet
originalmaterialet till dessa två filmer, och
ytterligare fem filmer gjorda av exilchilenare i Sverige under 1970- och 80-talen,
för våra FIAF-kollegor vid filmarkivet
Cineteca Nacional i Santiago, som
från filerna kommer att ta fram digitalt visningsmaterial så att filmerna för
första gången kan tillgängliggöras för en
chilensk publik.

Pinochet: fascist, mördare, förrädare,
imperialismens företrädare (Pinochet:
fascista, asesino, traidor, agente del
imperialismo). Regi: Sergio Castilla,
1973, Sverige, 4 min, spanska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
De försvunna (Prisioneros
desaparecidos). Regi: Sergio Castilla,
medverkande: Nelson Villagra, Leonardo
Perucci, Elizabeth ”Ely” Menz, 1979,
Kuba, Sverige, 1 tim 25 min, spanska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg och Jon Wengström
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Vi mötas i S:t Louis
Meet Me in St. Louis

Kärlek över tomtgräns i Vincente Minnellis första samarbete med Judy Garland, som
spelar dotter till storpamp i småstad, och som får anställning i New York. En nostalgisk
sekelskiftesmusikal i Technicolor baserad på Sally Bensons semisjälvbiografiska
noveller. Kopian som visas är deponerad av Sveriges Förenade Filmstudios.
Vi mötas i St. Louis följer familjen Smith
under ett år och fyra årstider fram till
invigningen av den stora världsutställningen i Louisiana 1904. I centrum står
systrarna Esther och Rose som båda har
kärleksbekymmer. Esther är olyckligt förälskad i grannpojken och Rose väntar otåligt på ett frieri som aldrig tycks komma.
När fadern en dag berättar att han fått
ett nytt jobb och familjen måste flytta till
New York raseras alla förhoppningar.
Vincente Minnellis tredje film, som
bygger på de korta självbiografiska historier som Sally Benson under rubriken
5135 Kensington (1941–1942) publicerade
i The New Yorker Magazine, var hans första i Technicolor och bär tydliga spår av
det som skulle bli hans visuella signum –
storslagna, färgsprakande och minutiöst
välkomponerade bilder med noga repeterade scenerier och åkningar: ”… gång på
gång frapperas man av hur fint regissören
Vincente Minnelli förstått att utnyttja
färgfilmens artistiska möjligheter – och
hur skickligt han fångat stämningen kring
denna trevliga familj. Han tar ut scenerna
och gör sig ingen brådska”, konstaterade
Nils Beyer i Morgon-Tidningen i samband
med den svenska premiären 1945.
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Efter europeiska förebilder etablerades
filmstudios på en rad orter i Sverige i slutet av 1940-talet för att erbjuda publiken
visningar av klassiker och annan film än
vad som fanns tillgänglig på den vanliga
biorepertoaren (studentfilmstudios på
universitetsorter hade dock tillkommit
redan på 20-talet). 1953 bildades central
organisationen Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), som började köpa in äldre
utländsk film och svensktexta dessa för
distribution. Redan under de första åren
kunde biografpubliken även på mindre
orter därmed se filmer av Sergej Eisenstein, John Ford, Roberto Rossellini och
andra betydande filmskapare. Genom
åren har SFF:s distribution haft stor
betydelse för spridandet av filmkultur i
Sverige, och när distributionsrättigheterna upphörde deponerades dessa kopior
till Svenska Filminstitutets filmarkiv, som
kopian av Minnellis musikalklassiker Vi
mötas i S:t Louis, deponerad i mitten av
1980-talet.

Regi: Vincente Minnelli, medverkande:
Judy Garland, Margaret O’Brien,
Mary Astor, Tom Drake, 1944, USA,
1 tim 53 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg och Jon Wengström
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High School
High School

I Frederick Wisemans uppmärksammade dokumentär om auktoritära
värderingar på en urtypisk vit medelklasskola i Philadelphia tränar unga tjejer
på att gå fint och pojkar drillas till att bli riktiga män. Ett praktexempel på
direct cinema där regissören själv valde sina distributionskanaler.
Dokumentärfilmaren Frederick Wiseman är känd för sina fluga-på-väggen-
dokumentärer som skildrar vardagen på
olika amerikanska institutioner. Utan att
kommentera sina ämnen synliggör regissören samhällets byråkrati, strukturer och
mönster, som i förlängningen mynnar ut
i omänsklighet och social orättvisa. Filmkritikern Pauline Kael skrev att:
Wiseman vidgar vår förståelse av vårt vardagliga liv på samma sätt som romanförfattarna
brukade – ett sätt som till stora delar har
övergivits av den moderna romanen och som
lämnats till journalisterna som dock inte ofta
anammat det. Det han gör är så enkelt och så
grundläggande att det blir som att återupptäcka
det vi redan visste, eller borde veta. Vi vill ofta
ha mer information om de medverkande och
deras predikament än vad han erbjuder men
det är kanske mindre en kritik av Wisemans
metod än ett vittnesbörd om hans förmåga att
få oss att bry oss om dessa människor.1

Wiseman slog igenom 1967 med legendariska Titicut Follies om ett mentalsjukhus i
Massachusetts. High School som kom året

därpå påminner i mångt och mycket om
föregångaren men tar fokus på de auktoritära värderingar som genomsyrar lärarkåren på Northeast High School, en vit
konservativ medelklasskola i Philadelphia.
Wiseman distribuerar sina egna filmer
via bolaget Zipporah Films, och utövar
mycket noggrann kontroll över var
kopiorna till hans filmer finns och hur de
används. Någon enstaka av Wisemans
filmer har visats på svensk television, men
ingen av dem har haft biografdistribution
i Sverige. 1982 förvärvade Svenska Filminstitutets arkiv 16 mm-kopior till tre av
regissörens filmer – High School, Welfare
(1975) och Model (1981) – genom att
också förvärva distributionsrättigheterna
till filmerna, som därefter förnyats med
jämna mellanrum. Till skillnad från
merparten av de drygt 31 000 filmerna i
Filminstitutets arkiv förfogar Filminstitutet därmed också över de immateriella
rättigheterna för Sverige, och kan visa
filmerna utan att inhämta vidare tillstånd.

Regi: Frederick Wiseman, 1968,
USA, 1 tim 15 min, engelska, utan text,
16 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg och Jon Wengström

1) Pauline Kael i The New Yorker (1969).
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Röda dagen
Röda dagen

Tidig ljudfilm efter Erik Lindorms framgångsrika pjäs om politiska stridigheter och
ytterligheter i högsommarens Stockholm, där bolsjevikdotter är förlovad med ledaren
för Svarta dagen, den fascistiska operation som skall förinta Röda dagens revolution.
Denna folklustspelsliknande komedi där
samhällsomstörtande revolution planeras
en sommardag i Stockholm bygger på en
framgångsrik teaterpjäs med samma namn
av Erik Lindorm. Pjäsen hade premiär
1929 och flera av de bärande rollerna i
filmen spelas av samma skådespelare
som uppträtt på scen, bland andra Sigurd
Wallén och Dagmar Ebbesen. Wallén
spelar snickarmästaren vars son är uttalad
bolsjevik och vars dotters fästman är en
lika övertygad fascist. På kommunistmötet
sjunger man ”Internationalen” och på fascistmötet ”Liv och blod för Sveriges ära”,
medan snickarmästaren stämmer upp i
”Helan går” och håller brinnande försvarstal för Hjalmar Branting. Filmens gestaltning av politiska ytterligheter kan i dag te
sig schematisk och programmatisk, men
är likväl en fascinerande skildring av en tid
i Sveriges inte alltför avlägsna historia när
den parlamentariska demokratin fortfarande var en förhållandevis ny företeelse,
och när lockelsen för såväl bolsjevism som
fascism var påtagliga realiteter.
Vid premiären framhöll många kritiker
pjäsens lyckade överföring till film och
menade likt signaturen Robin Hood i

Stockholms-Tidningen att talfilmen lyckosamt fångade den lindormska dialogen:
Man kunde njuta ordets kvickhet och valör på ett
sätt som man aldrig kan vid ett främmande språk.
Lugnt, naturligt. Man började förstå att även
talfilmen har sin charm, men man begrep också

Regi: Gustaf Edgren, medverkande:
Sigurd Wallén, Dagmar Ebbesen,
Sture Lagerwall, Lill-Tollie Zellman,
1931, Sverige, 1 tim 11 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

att charmen helt berodde av vad som sades. Här
var det Lindorms roliga fläkt över replikerna som
gjorde att man intresserades. Om Lindorm står
för svensk talfilm är det tydligen ingen fara.1

Av de 230 svenska långfilmer som producerades under 1930-talet finns i dag 205
bevarade i någon form, och 188 av dem
finns bevarade i komplett skick. Mycket
av det aktiva bevarandet utfördes under
1970- och 80-talen, då nya mastermaterial och visningskopior framställdes från
nitratfilmer som överlevt; ett arbete som
möjliggjort att en stor del av den svenska
30-talsfilmen fortsatt har kunnat visas på
bio och sändas i tv.
Visningskopian av Röda dagen framställdes från ett nytt duplikatnegativ år 1974.

Text: Tora Berg och Jon Wengström

1) Robin Hood i Stockholms-Tidningen (14 april 1931).
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Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland
Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland

I bildsköna snötunga skogar och fjällvyer möter vi Inka Länta och hennes familj i
en av de tidigaste svenska dokumentärerna om samiskt liv. Svenska Filminstitutet
har länge saknat visningskopior av Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland,
men tack vare en omfattande digital restaurering kan filmen åter möta en publik.
Med ackja och ren i Inka Läntas
vinterland är en av de tidigaste svenska
dokumentärerna om samiskt liv och
tillkom som en fristående fortsättning
på I fjällfolkets land: Dagar i Lappland
hos Inka Länta och hennes fränder (1923),
som hade rönt stora framgångar som
skolfilm. Precis som föregångaren gjordes
filmen i samarbete med samerna själva,
nomadskolinspektören Erik Bergström
samt erkände filmfotografen Gustaf Boge.
Autentiska upptagningar varvas med dramatiserade inslag för att skapa spänning,
men trots sin ålder och filmskaparnas
utifrånperspektiv upplevs skildringen av
det samiska som relativt rättvisande.
Vid branden i Vinterviken i september 1941 gick i princip alla negativ till
spelfilmer som producerats av Svenska
Biografteatern och Svensk Filmindustri
under stumfilmstiden upp i rök. Original
negativen till dokumentära filmer bevarades däremot på annat ställe, och ingick
sedermera i det paket med kort- och
journalfilmer som Svensk Filmindustri
sålde till Sveriges Radio 1964; ett paket
som alltså också innehöll material till
längre stumfilmsdokumentärer. Allt
material på brandfarlig nitratfilmsbas
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som ingick i paketet – cirka 5 500 rullar
– omkopierades till så kallad säkerhetsfilm på acetatfilmsbas av Sveriges Radio
under 1960- och 70-talen, med varierande
resultat. 2007 donerades hela samlingen
till Svenska Filminstitutet.
I samlingen ingick originalnegativet till
Med ackja och ren i Inka Läntas vinterland,
och det enda som till häromåret fanns
bevarat av filmen var svartvita kopior och
mastrar utan läsbara mellantexter. Filmen
restaurerades digitalt av Filminstitutet
2021, då det bevarade originalnegativet
skannades i hög upplösning.
Utifrån en textlista som bevarats i Statens biografbyrås handlingar på Riksarkivet kunde filmens textskyltar återskapas,
och med hjälp av en färgtintad nitratkopia
från tiden (bevarad hos EYE Filmmuseum
i Amsterdam) rekonstruerades filmens
ursprungliga färger, och filmen kan därmed efter närmare ett sekel återigen ses
som den en gång var tänkt att visas.

Regi: Erik Bergström, medverkande:
Inka Länta, Petter Länta, Anta Pirak,
Henrik Omma, 1926, Sverige, 66 min,
svenska mellantexter, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
Visas inom ramen för A Season of
Classic Film, organiserat av Association
des Cinémathèques Européennes.

Text: Tora Berg och Jon Wengström
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Segerns sötma
Sweet Smell of Success

Fulspel, skvaller och febrig jazzmusik i lysande film noir där ond New York-kolumnist
vill förstöra systerns romans. I rollistan finns både Burt Lancaster och Tony Curtis,
och filmmusiken skrevs av Elmer Bernstein. Svenska Filminstitutet köpte, tack vare
goda kontakter med filmbolaget MGM, in en ny kopia av filmen 2005.
J.J. Hunsecker, en framgångsrik skvallerkrönikör i New York tvekar inte att
använda fula metoder för att få som han
vill. När hans kära syster förälskar sig i
en jazzmusiker han inte tycker är henne
värdig anlitas lismande strebern Sidney
Falco för att förstöra förhållandet.
Segerns sötma var Ealing-regissören
Alexander Mackendricks första film i USA
och för det utsökta svartvita fotot stod
James Wong Howe, som beskrev inspelningen med följande ord:
Vi började halv fyra på eftermiddagen och jobbade
till sju nästa morgon. Jag har aldrig varit med om
en kallare februari. Vi höll på att frysa fingrarna av
oss, men skådespelarna var fantastiska!
Vi skulle ta en bild där man lastar av en
tidningsbunt i ett gathörn […]. Sandy sa: ”Jag
vill ha en inklippsbild där tidningarna landar
på trottoaren.” Men jag sa: ”Vet du vad, Sandy?
Låt mig ta en vidvinkelbild i stället, ur en lägre
vinkel. […] Jag vill att staden ska vara i bild hela

Ni förstår, det är staden det handlar om. Filmen
handlar om staden, och det är det man måste få
åskådarna att komma ihåg.1

Inte förrän mot slutet av 1960-talet
började Svenska Filminstitutet ta emot
regelbunden deponering av visnings
kopior från svenska distributörer. Detta
gör att många av de utländska filmer som
visades på svenska biografer innan dess
saknas i Filminstitutets arkivsamlingar.
Vid vissa tillfällen har ekonomiska resurser funnits för att genom aktiva förvärv
fylla dessa luckor. Under en period i
början av 2000-talet kunde Filminstitutet
köpa in ett antal filmer producerade av
United Artists tack vare goda k
 ontakter
med Hollywoodbolaget MGM, som tagit
över material och rättigheter till de United
Artists-filmer som producerades före
1986. En av de kopior som då köptes in
var Segerns sötma, som införlivades i arkivets samlingar 2005.

Regi: Alexander Mackendrick,
medverkande: Burt Lancaster, Tony
Curtis, Susan Harrison, 1957, USA,
1 tim 36 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

tiden. Staden försvinner om jag riktar kameran
mot trottoaren. Och vad fan är en bit trottoar?”

Text: Tora Berg och Jon Wengström

1) James Wong Howe intervjuad av Win Sharples, Jr. i Filmmakers Newsletter (1973).
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Sagor om en blek mystisk måne efter regnet
Ugetsu monogatari

Girig krukmakare förleds av skogsväsen och storslagna drömmar förvandlas till lidande
i 1500-talets krigshärjade Japan. ”Mizoguchis mästerverk, en film som gör att han kan
jämställas med Griffith, Eisenstein och Renoir”, menade Jean-Luc Godard om Sagor om
en blek mystisk måne efter regnet – den enda av regissörens filmer som fått svensk premiär.
Innan Kenji Mizoguchi 1921 fick jobb hos
ett filmbolag i Tokyo studerade han till
målare och arbetade som annonstecknare
på en tidning. Regissörens måleriska
talanger är påtagligt närvarande i alla
hans filmer, i såväl ljusbehandling som
i komposition och detaljer – varje bild
framstår som en målning. Filmfotografen
Kazuo Miyagawa minns:
Mizoguchis filmer var mycket påverkade av
sumi-e1 […], och vi var ofta tvungna att vänta
mycket länge medan han lät måla bakgrunden
mer eller mindre grå – för att få fram den rätta
’bläckkänslan’. Han ville ofta ha träd eller
båtar eller vad det nu kunde vara målade på
bakgrunden, det förstärkte atmosfären. Om en
skådespelare skulle gå genom en skog, målade
han träden svarta; det var hans sätt att skapa
den atmosfär han eftersträvade.2

Sagor om en blek mystisk måne efter
regnet utspelar sig under inbördeskriget
i 1500-talets feodala Japan. När deras by
ödeläggs flyr bönderna Genjuro och Tobei
till staden. De drömmer girigt om rikedom

och lycka men kvar blir bara spillror, och
de som får lida mest är deras fruar.
Först när Akira Kurosawas filmer började bli internationellt uppmärksammade
på 1950-talet väcktes intresset också
för andra japanska mästare, många av
dem verksamma sedan stumfilmstiden
men vars filmer sällan eller aldrig visats
utanför Japan. En av de regissörer som
började få en internationell publik vid
denna tid var Mizoguchi, men den enda av
hans filmer som fick svensk biografdistribution var Sagor om en blek mystisk måne
efter regnet. Filmen hade Sverigepremiär
i mitten av 1960-talet, och distribuerades
av Svensk Filmindustri som deponerade
en kopia till Svenska Filminstitutets
arkivsamlingar 1969. Senare har samlingarna kompletterats med ytterligare
Mizoguchi-filmer; dels från andra film
arkiv, dels från svenska bolag som köpt
in otextade kopior men som aldrig satte
filmerna i distribution.

Regi: Kenji Mizoguchi, medverkande:
Machiko Kyo, Kinuyo Tanaka, Masayuki
Mori, 1953, Japan, 1 tim 36 min,
japanska, svensk text, 35 mm, bild
format: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg och Jon Wengström

1) En japansk teknik där man målar med svart bläck och arbetar med gråtoner.
2) Kazuo Miyagawa, fotograf på Sagor om en blek mystisk måne efter regnet, intervjuad av Max Tessier och Ian Buruma i Sight and Sound (1979).
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Avskedet
Avskedet

Valerie lever med en dominant far och en kuvad mor. Som vuxen söker hon sig till teatern
och blir där förälskad i en annan kvinna, vilket inte passar i fadern och hans reaktionära
kretsar. En samhällsklass i undergång och en enskild människas sökande efter identitet
och kamp för att göra sig fri i Tuija-Maija Niskanens första produktion för bio.
Direktörsdottern Valeries far är en notoriskt otrogen maktmänniska som önskar
sig en son och anser att det viktigaste
för ett barn är att man är snäll och lydig.
Modern är kuvad och försöker precis som
dottern göra sitt bästa för att vara till lags.
För Valerie blir uppväxten en fadersbrottning på liv och död. Som ung vuxen under
brinnande krig söker hon sig till teatern,
och blir där förälskad i en annan kvinna.
Avskedet, Tuija-Maija Niskanens första
produktion för bio, belönades med priset
för bästa debut på filmfestivalen Karlovy
Vary. Dagens Nyheters Hanserik Hjertén
kallade filmen för ”väl sammanhållen och
ytterst sevärd film”, och beskrev den som:
ganska ovanlig även om historien i sina yttre
drag känns välbekant. […] Inte minst gläder
man sig åt Tuija-Maija Niskanens förmåga
till iakttagelse och sinne för det outsagda,
som ger filmen en sällsynt visuell intensitet
fast kameran knappt går utanför dörren. En

Inför varje kalenderår väljer ett intern
redaktionsråd på Svenska Filminstitutet
ut filmer som restaureras digitalt för att
de ska kunna tillgängliggöras på biograf
i DCP-format, men också i andra fönster
och på andra plattformar. Urvalsprocessen ger även tillfälle för redaktionsrådets
medlemmar att se – och se om – filmer
för att därmed kunna lyfta fram oförtjänt
negligerade verk som inte kanoniserats.
En av ambitionerna för redaktionsrådet är
också att lyfta fram kvinnliga filmskapare,
som Tuija-Maija Niskanen, mestadels
verksam som regissör av filmer för finsk
television. Avskedet samproducerades av
bland annat Filminstitutet och Ingmar
Bergmans bolag Cinematograph AB.
Filmen restaurerades digitalt av Film
institutet 2021, och som utgångsmaterial
användes dess originalnegativ och slutmix, som deponerats till Filminstitutets
arkivsamlingar från laboratoriet FilmTeknik i mitten av 1980-talet.

Regi: Tuija-Maija Niskanen,
medverkande: Pirkko Nurmi, Stina
Ekblad, Carl-Axel Heiknert, Gunnar
Björnstrand, 1982, Sverige, Finland,
1 tim 30 min, svenska, tyska, utan
text/svensk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

utmärkt film om kvinnoliv som det kunde
gestalta sig förr i världen.1

Text: Tora Berg och Jon Wengström

1) Hanserik Hjertén i Dagens Nyheter (1982).
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God afton, herr Wallenberg
God afton, herr Wallenberg

Guldbaggebelönat verklighetsförankrat drama signerat Kjell Grede om
affärsmannen och diplomaten Raoul Wallenbergs (en strålande Stellan
Skarsgård) sista veckor i Budapest 1944, där han kämpar för att rädda
judar undan Förintelsen. Digitalt restaurerad av Svenska Filminstitutet.
Diplomaten Raoul Wallenberg är på
affärsresa i Centraleuropa. Från ett tågfönster ser han döda barnkroppar kastas
ut från ett stillastående godståg, och en
man som skjuts mitt framför hans ögon.
Ett år senare beger han sig till Budapest
för att rädda judar undan Förintelsen.
Han delar ut svenska skyddspass och får
lära sig att ”lögnen är nyckeln till framgång”. Det visar sig snart att alla runt
honom ljuger och att ”säkra hus” är allt
annat än säkra. På vägen släcks otaliga liv.
Fram till slutet av 1944 räknar man att
Wallenberg lyckades rädda cirka 100 000
människoliv. Regissören Kjell Grede har
valt att centrera God afton, herr Wallenberg – som belönades med fyra Guldbaggar, bland annat för bästa film – på
diplomatens sista veckor i Budapest och
fokuserar på två händelser: befriandet av
ett tjugotal människor på en lastbil och
kampen för 65 000 människor i ghettot.
De svenskproducerade filmer som hade
biografpremiär från 1990-talet och framåt
gavs ut i olika hemmavideoformat och tillgängliggjordes i television. Trots att digitalt material därmed framställdes redan
strax efter biografpremiären, behöver även
dessa filmer digitalt restaureras för att
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säkerställa framtida visningsmöjligheter.
De överföringar till andra format som
tidigare gjorts duger inte för att framställa
digitala kopior för biograf, och allteftersom skärmar och teveapparater utvecklas
för att kunna ge rättvisa åt nya filmer som
produceras med dagens teknik, duger inte
heller tidigare utgåvor för hemmabruk för
att göra den ursprungliga filmen rättvisa.
Därför ingår filmer från 1990-talet, och
också från början av 2000-talet, bland
det årliga urval som görs till Svenska
Filminstitutets digitalisering.
God afton, herr Wallenberg restaurerades
digitalt av Filminstitutet 2021, med filmens
35 mm originalnegativ och slutmix som
utgångsmaterial för bild respektive ljud.

Regi: Kjell Grede, medverkande:
Stellan Skarsgård, Katharina Thalbach,
Miklós B. Székely, Erland Josephson,
1990, Sverige, Ungern, 1 tim 58 min,
svenska, ungerska, tyska, utan text/
svensk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Tora Berg och Jon Wengström
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Rekonstruktion
De bittra åren

1964 startade Svenska Filminstitutet en
visningsverksamhet för att tillgängliggöra
de filmsamlingar man övertagit från Filmhistoriska samlingarna för allmänheten,
samt för att öka intresset för filmhistorien och filmkonsten. Med fokus på
samlingarna visades klassiker och icke-
kommersiell modern film i ABF-huset på
Sveavägen i Stockholm. Sedan dess har
fler än 30 000 filmer, från hela världen
och från alla tider, visats under namnet
Svenska Filminstitutets Filmklubb och
senare Cinemateket. Internationella filmskapare har introducerats för en svensk
publik och bortglömda svenska filmer har
fått ett andra liv. Under rubriken ”Rekonstruktion” lyfts en programpunkt från alla
dessa år fram för att berätta om Cinema
tekets och svensk filmkulturs historia.
Vid slutet av 1960-talet växte en stark
dokumentärfilmstradition fram, såväl i
Sverige som internationellt. Det här var
filmskapare som var politiskt engagerade,
och utforskade inte bara filmkameran,
utan även alternativa produktions- och
distributionsformer, som vapen i en kamp
för ett rättvisare och mer demokratiskt
samhälle. Kollektivfilmen blev ett alternativ till auteuren och dess hierarkier,
och genom distributionsorganisationer
som drevs av filmskaparna själva lyckades
man nå en publik med ett slags film som
av de etablerade filmdistributörerna av en
eller annan anledning ansågs opassande.
Viktiga namn i en svensk kontext är bland
andra Lena Ewert, Jan Lindqvist, Ingela
Romare, Lennart Malmer, Carl Henrik
Svenstedt och Rune Hassner – varav
den sistnämnda var en nyckelperson
för just den visning som rekonstrueras i
detta program.
Under oktober och november 1970
visades ett antal dokumentärfilmer från
depressionens USA under rubriken
”De bittra åren”. Serien var en del av
ett samarbete mellan Filmklubben och
Liljevalchs, där Filmklubben anordnade
tre visningar, medan Liljevalchs satte
upp en utställning med titeln ”FOTO/
FILM/BILD”, som löpte från 9 oktober
till 9 november, och som innefattade
både fotografier och filmer. Till de tre
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visningarna på Filmklubben bjöd man
även in två av de filmskapare som fanns
representerade i programmet, Paul Strand
och Pare Lorenz, för att inleda var sitt
program, medan Rune Hassner inledde
den tredje och sista visningen.
Den dåvarande chefen för Filmklubben,
Anna-Lena Wibom, noterade att filmerna
som visades hade två saker gemensamt:
de var alla gjorda av filmskapare med bakgrund som fotografer, och var alla politiskt
engagerade skildringar av den ekonomiska
depressionens efterverkningar. Flera
av filmerna var också beställningsverk
från olika myndigheter. Farm Security
Administration, för vilken fotografer som
Dorothea Lange och Walker Evans även
arbetade, producerade bland annat The
River, medan Staden producerades av The
American Institute of Planners. Flera av
filmskaparna var bundna till organisationen Workers Film and Photo League.
I samband med retrospektiven och
utställningen gav man ut en ambitiös
publikation, vars undertitel ”Filmfakta 1”,

tyder på att den var tänkt som den första
av flera efterföljande publikationer,
där det beskrivs hur gränserna mellan
fotografi och film återigen har börjat
uppluckras – en situation som jämförs
med den från 1930-talets USA: ”Varken
förr eller senare i foto- eller filmhistorien
tycks ändock ett så fruktbart samarbete
ha etablerats mellan fotografi och film
som just i 30-talets USA.” Men kanske
handlade det minst lika mycket om att
situera och kontextualisera den dåtida
politiskt engagerade dokumentärfilmen,
oavsett om den gjordes av fotografer
eller filmskapare.
I samband med denna serie förvärvades en kopia av en film som ingick i
programmet, Willard Van Dykes Staden.
Den 18 oktober 1970 visades den i ett
program tillsammans med Pale Lorentz
The River, som vi för denna visning lånat in
en kopia av från Museum of Modern Art.

Kuraterat av Stefan Ramstedt.
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The River / Staden
The River / The City

Pare Lorentz The River och Willard Van Dykes och Ralph Steiners Staden producerades
under den stora depressionen. Det två filmerna exemplifierar den amerikanska 1930talsdokumentären, och engagerat berättar de om två amerikanska samhällsfenomen:
Mississippi-flodens roll i den amerikanska industrin, och storstadens problematik.
Pare Lorentz och Willard Van Dyke var
två av nyckelpersonerna inom 1930-talets
politiskt engagerade amerikanska dokumentärfilm, och de båda var involverade i
produktionerna av The River och Staden:
Pare Lorentz som regissör av The River
och idégivare till Staden, och Willard Van
Dyke som fotograf på The River och regissör av Staden.
The River är en film om Mississippi-
flodens roll i den amerikanska industrin,
och hur mänsklig påverkan av floden har
orsakat miljökatastrofer för dem som är
beroende av den. Filmen producerades av
Farm Security Administration, Lorentz
klippte samman filmen utifrån runt
15 timmar inspelat material. The River
delar både politik och estetik med Staden,
en film om storstadens sanitära problem.
I filmen ställs slående bilder från amerikanska storstäder, med dess trafik och
smog, mot bilder av den ”nya staden”, en
grön stad där barn har tillgång till sol och
grönska och gränserna mellan fritid och
arbete har luckrats upp.
The River och Staden har stora lik
heter, både sett till politik och estetik.
Att filmerna är fotograferade av rutinerade och samhällsengagerade fotografer
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är uppenbart, då bilderna vi ser från
Mississippi-flodens banker och närliggande odlingsfält, respektive de
fattiga områdena i USA:s storstäder, är
kraftfulla i sin sorgsna skönhet. Båda
filmerna uppenbarar därtill både stil
drag och framtidstro från den sovjetiska
1920-talsdokumentären, vilket skänker
New Deal-politikens uttryck ytterligare
historiska lager vad gäller såväl politik
som estetik.

The River. Regi: Pare Lorentz, 1938,
USA, 32 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Museum
of Modern Art.
Staden (The City). Regi: Willard
Van Dyke, Ralph Steiner, 1939, USA,
43 min, engelska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Sektion

Serie

Julietta och andarna (1965).

Kniven i vattnet (1962).
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Närbilder
Kompletteringar, förlängningar och motsägelser

Inom film används närbilder för att accentuera
detaljer. Under denna rubrik lyfter vi fram filmer
såsom delar av en helhet: ett konstnärskap, en
strömning, en genre. Filmerna ska betraktas
som kompletteringar till, förlängningar av eller
motsägelser till det övriga programmet.
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Julietta och andarna
Giulietta degli spiriti

Försmådd hemmafru gläntar på dörren till andevärlden varpå barndomsminnen,
sexuella begär och religiösa motiv börjar manifestera sig. Giulietta Masina, gift
med regissören, spelar huvudrollen i Federico Fellinis första färgfilm.
Många jämförelser har gjorts mellan
Julietta och andarna och Fellinis 8½ som
utkom två år tidigare. Queerteoretikern
Teresa de Lauretis beskrev filmen som
”en bedrift av självreflexivitet som vänder
sig mot sig själv och dess skapare i en
fantastisk meditation över filmen som
uttrycksmedel […] och ofrånkomligen
också en film om film som spektakel, om
betraktandet, om bilder och speglar”.1
Tolkningsmöjligheterna är många och
vidgas med filmens bruk av dubbletter
och metagrepp. Sandra Milo spelar tre
olika roller som alla pockar på Juliettas
uppmärksamhet medan den mystiska
spanska gästen nynnar på melodin till
filmens eget musikaliska tema, kompo
nerat av Fellinis återkommande sam
arbetspartner Nino Rota.
I sin recension i Chaplin fokuserade
Carl-Henrik Svenstedt på relationen mellan kärlek, äktenskap och frihet: ”Någon
säger helt riktigt till henne att hennes
beroende är en lögn. ’Du vill inte vara fri!’
Det som hon tror vara ett skydd av kärleken är i själva verket en fängelsemur.”2

I samband med att filmen kom ut intervjuade Tullio Kezich regissören om varför
han så ofta insisterar på äktenskapstemat
i sina filmer. Federico Fellini svarade:
Därför att jag tror att för italienarna är äktenskapet ännu en av de viktigaste upplevelserna i

Regi: Federico Fellini, medverkande:
Giulietta Masina, Sandra Milo, Mario
Pisu, Valeska Gert, 1965, Italien,
2 tim 13 min, italienska, svensk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från NonStop Entertainment.

livet. Ända sedan barnsben har vi varit vana vid
att höra sagan som slutar ”och så gifte dom sig
och levde lyckliga i alla sina dar”. Äktenskapet
är ett mål, slutet och inte början; både för
mannen och för kvinnan. Felet i denna typ av
uppfostran är här: man förväxlar bokens första
kapitel med det sista. De flesta människorna
går in i äktenskapet fullkomligt oförberedda
därför att denna händelse är en myt, berättad
på ett ofullkomligt och förrädiskt sätt; det blir
en katalysator för besvikelser, neuroser.3

Text: Olga Ruin

1) Teresa de Lauretis, Technologies of Gender: Essays on Theory, Film and Fiction. (1987).
2) Carl-Henrik Svenstedt i Chaplin (1966).
3) Intervju med Federico Fellini av Tullio Kezich, publicerad i Chaplin (1966).
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Kniven i vattnet
Nóz w wodzie

Ett par plockar upp en ung liftare och begår det ödesdigra misstaget att bjuda
med honom på sin seglats. I Roman Polanskis långfilmsdebut, Oscarsnominerad
för bästa utländska film, utspelar sig en psykologisk maktkamp på vattnet.
Efter att nästan ha kört på en yngling vid
vägkanten bjuder välbemedlade, medel
ålders Andrzej och hans yngre hustru
Krystyna med den unga mannen på en
seglats. Kanske för att det vore praktiskt
med ett extra par händer på däck, kanske
för att Andrzej ser ett tillfälle att ha
någon att platta till för att stärka sin egen
självkänsla. Väl till sjöss blir stämningen
successivt sämre. Andrzej och ynglingen
försöker hävda sig mot varandra. Mellan
dem rör sig Krystyna som sval betraktare,
föremål för bådas begär och oavsiktlig
domare i en match där de två männen
tävlar om vem som framstår som minst
dum. Det psykologiska sjöslaget ska få
ödesdigra konsekvenser.
Filmen förebådade många motiv hos
Polanski. Inkräktartemat återkommer, i
Cul-de-Sac (1966) och Bitter Moon (1992),
och vattnet som fond återfinns i flera av
regissörens filmer: hans karaktärer färdas
på det, drömmer om det och mördas för
det i allt från hans tidiga kortfilmer till
Chinatown (1974). Av Polanskis själv
biografi framgår att inspelningen inte var
smärtfri. Vackra men oerfarna Jolanta
Umecka som spelade Krystyna visade
sig varken kunna simma eller skådespela (trots, eller kanske på grund av, att
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Polanski försökte mobba fram känsloreaktioner hos henne). All dialog fick dubbas när ljudet i ett sent skede visade sig
odugligt, och Polanski dubbade ynglingen.
Han hade tänkt spela rollen själv, men
avråddes av producenten som menade
att den kombinerade rollen av manusförfattare, regissör och skådespelare skulle
blotta honom för kritik om egocentrism.
De polska kritikerna ogillade filmen
och Polanski lämnade landet i ilska.
Filmen blev en succé internationellt: den
visades på New Yorks första filmfestival,
prydde omslaget av Time och nominerades till en Oscar. Den anses än i dag vara
en av hans viktigaste filmer.

Regi: Roman Polanski, medverkande:
Leon Niemczyk, Jolanta Umecka,
Zygmunt Malanowicz, 1962, Polen,
1 tim 34 min, polska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Julia Finnsiö
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Der VW-Komplex
Der VW-Komplex

Hartmut Bitomskys Der VW-Komplex är en detaljerad studie
över Volkswagens fordonsindustri och dess historiska och nutida
förgreningar, med fokus på fabriken och de anställda i Wolfsburg.
Der VW-Komplex inleds med att kameran rör sig över en dumpningsplats för
bilvrak. Sedan rör vi oss till ett arkivklipp
från en bilutställning 1935, där speakerrösten återger att Hitler ska ha utlovat en
bilmodell anpassad för den breda massan.
Tillsammans med Deutschlandbilder
(1983) och Reichsautobahn (1985) ingår
Der VW-Komplex som sista del i Hartmut Bitomskys Tysklandstrilogi. Han
fortsätter att undersöka vad som händer
när kulturella narrativ – ofta laddade
historiska skeenden där storskalig produktion och politik ingår i problematiska
eller svåröverblickbara relationer – lyfts
in i samtiden, och hur det påverkar vår
förståelse av bådadera.
Som så ofta hos Bitomsky är tonen
saklig, metodiskt resonerande, prövande.
Vi följer detaljerade beskrivningar av
bilproduktionens olika moment, från
produktionslinjens strukturering till
protokollföring och beräkningar gällande effektivisering. Automatisering och
robotisering berörs. Säkerhetsföreskrifter
analyseras. Bitomsky intervjuar testförare.
Staden Wolfsburg, VW-fabriken och de
anställda är filmens huvudsakliga fokus,
men genom arkivfilm, äldre fotografier och
samtida material blickar den både bakåt
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och framåt. Filmen öppnar upp, nyanserar
och synliggör de strukturer som utgör
detta komplex av ”företagsfilosofi”, produktionslinjer, effektivisering, historiska
utblickar och individens roll i det hela.
Volkswagen var det första tyska massproducerade bilmärket, och Der VW-Komplex är ett uppslagsrikt och intressant
bidrag till förståelsen av hur företag i
denna storlek opererar, och hur deras
sociala och politiska sidor samspelar
med varandra.

Regi: Hartmut Bitomsky, medverkande:
Hartmut Bitomsky, 1990, Tyskland,
1 tim 33 min, tyska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Deutsche Kinemathek.

Text: Martin Grennberger
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Brev från Sverige
Brev från Sverige

I denna tv-film möter Jörn Donner svenskar, kända och
okända, från norr till söder, och diskuterar deras syn på det
egna landet, självbilden och den svenska självnöjdheten.
Jörn Donner hade haft planer på att göra
Brev från Sverige sedan hans Sverigeboken
kom ut 1973. Planerna skulle dock dröja
ett drygt decennium, och 1982 hade han
också hunnit flytta tillbaka till Finland
för att senare arbeta som riksdagsman.
När han åren 1985–86 reste runt i Sverige
hade inte bara landet utan även filmskaparen själv säkerligen förändrats något,
och man kan ana att flytten gav honom
andra perspektiv.
Donners ton i mötet med folk är saklig
och stundtals mer utfrågande. Även om
han uppehåller sig vid avgörande händelser, som mordet på Olof Palme, är det
huvudsakligen mötet med ”svensken”,
känd som okänd, som är hans huvudsakliga undersökningsämne. Vad har svensken för uppfattning om ordning? Hur ser
återväxten på landsbygden ut när många
yngre väljer att lämna den? Manligt och
kvinnligt berörs, motion och folkhälsa;
Donner reflekterar kring kärnkraft, vindkraft och andra energikällor.
I Brev från Sverige görs nedslag i den
svenska utvecklingen från bondesamhälle via industrisamhälle och vidare till
ett 1980-tal färgat av kosmopolitism.
Men den fråga som pockar på Donners
uppmärksamhet, utöver konstaterandet
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att ”svenskar älskar Sverige”, tycks vara
frågan om vad som egentligen är svenskt?
Frågan kanske inte besvaras, men som
Donner säger mot slutet av filmen:
Sverige är ett fritt land. I ett fritt land kan

Regi: Jörn Donner, medverkande:
Olof Palme, Bert Karlsson, 1987,
Sverige, 1 tim 35 min, svenska, utan
text, 16 mm, bildformat: 1.33:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

man fiska nästan var som helst – förutsatt att
man har tillstånd. Tillstånd behövs till mycket
i Sverige. I ett fritt land som Sverige har den
enskilda individen större möjligheter att leva
som hon vill – om hon vill. Det finns inget land
som passar svenskar bättre än Sverige.

Text: Martin Grennberger
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Hannah och hennes systrar
Hannah and Her Sisters

Woody Allen hittar i Hannah och hennes systrar de perfekta proportionerna för
sin patenterade cocktail av komik och svårmod. Mia Farrows Hannah utgör
det trygga navet för en dysfunktionell Manhattanfamilj. Den månghövdade
skådespelarensemblen täcker in ett imponerande populärkulturellt spektrum.
”Barnövergrepp är et t känsligt ämne”, får
manusförfattaren Mickey (Woody Allen)
höra när en av hans tv-sketcher stoppats.
Han replikerar blixtsnabbt: ”Läs tidningarna, halva landet gör det!” Skämtet
landar olustigt i skuggan av övergrepps
anklagelserna som senare riktats mot
regissören – särskilt i en film vars huvudperson är kalkerad efter Mia Farrow.
Farrow beskriver i självbiografin What
Falls Away (1997) att hon såg manuset
som en travesti på sitt liv. Likväl gick hon
med på att spela titelrollen, upplåta sin
lägenhet till inspelningarna och agera mot
sin egen mor. Dessutom figurerar fyra av
hennes barn i filmen, däribland Allens
nuvarande fru Soon-Yi Previn. I en scen
upprörs Hannah över att systern Holly
använt detaljer ur hennes liv i ett manuskript. Som så ofta hos Allen blandas
fiktion med biografi till den grad att de
blir svåra att särskilja.
Hannah och hennes systrar utgör ett typexempel på regissörens amerikanisering av
Ingmar Bergmans filmkonst. Filmen är en
släktkrönika av tolstojska proportioner där
humor och existentiellt vankelmod samexisterar i ett bedagat men själfullt New York
anno 1986. Det lyckliga slutet, en eftergift
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gentemot filmbolaget, ger filmen en för
sonande aura som kan saknas i Allens
övriga filmografi. Den livskrisande hypokondrikern Mickey finner efter utflykter till
katolicismen och Krishnarörelsen slutligen
en institution att knyta an till: familjen.
I självbiografin uttrycker Farrow att hon
hoppats på att Allen skulle nå samma
insikt efter adoptionen av dottern Dylan:

Regi: Woody Allen, medverkande:
Mia Farrow, Dianne Wiest, Michael
Caine, Barbara Hershey, Maureen
O’Sullivan, Max von Sydow, 1986,
USA, 1 tim 47 min, engelska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Genom att älska detta barn, skulle han sätta
hennes behov före sina egna, […] därigenom
skulle han nå en renare, djupare förbindelse
till livet; och vi skulle alla vara där tillsammans,
en familj. Det är vad jag hoppades.

Text: Kim Ekberg

Cinemateket hösten 2022

Permanent program

Närbilder

Djävulens general
Des Teufels General

Curd Jürgens spelar titelns general, en halvt försupen första världskrigs
veteran som är högt uppsatt i den nazityska armén, trots att han föraktar dess
ledare och ideologi. Helmut Käutners Djävulens general är baserad på en pjäs
av Carl Zuckmayer, som i sin tur är baserad på piloten Ernst Udets liv.
Helmut Käutners Djävulens general är
baserad på en pjäs av författaren Carl
Zuckmayer, bland annat känd för att ha
skrivit manuset till Josef von Sternbergs
Blå ängeln (1930), och som under andra
världskriget arbetade för den amerikanska underrättelsetjänsten och försåg dem
med information om tyska kulturarbetares samröre med regimen. Hans pjäs,
Djävulens general, anses vara ett av de
första litterära verken att bearbeta landets
nazistiska närhistoria, och var i sin tur
baserad på piloten Ernst Udets liv.
Käutners filmatisering är en utforskning av maktens motsättningar. Curd
Jürgens spelar filmens huvudroll, och
gestaltar väl den moraliska komplexitet
som återfinns i varje maktposition (och i
synnerhet sådana som innefattar ideologiska eller etiska motsättningar), samt
de skyddsmekanismer som människor i
dylika sammanhang tar till. Bortsett från
någon enstaka sekvens är det dock svårt
att se att filmen skulle vara baserad på en
pjäs, då Käutner omstrukturerar berättelsen och låter dess drama utspelas medelst
kinematografins uttrycksmedel.

François Truffaut skrev uppskattande
om filmen efter dess premiär på filmfestivalen i Venedig:
Helmut Käutner är troligtvis den enda betydande tyska filmskaparen i dag. Utifrån Carl
Zuckmayers vackra pjäs har han gjort en av de

Regi: Helmut Käutner, medverkande:
Curd Jürgens, Marianne Koch,
Viktor de Kowa, 1955, Västtyskland,
1 tim 45 min, tyska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

bästa filmerna som vi såg under årets festival.
”Avståndet” har gjort det möjligt att beröra
vissa ämnen som för inte så länge sedan ansågs
vara för ”brinnande”. […] Jag vet inget mer
spännande än kinematografiska konfrontationer
mellan fiktiva händelser och verkliga personer,
eller vice versa. […] Djävulens general är en film
fylld av idéer, kraftfull, allvarlig och intelligent.1

Text: Stefan Ramstedt

1) François Truffaut i Cahiers du cinéma nr. 51 (1956).
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Fem filmer av Jack Smith
Respectable Creatures / Overstimulated / Jungle Island / Song for Rent / I Was a Male Yvonne Decarlo

Jack Smith är en av den amerikanska experimentfilmhistoriens mest subversiva konstnärer.
Hans performativa verk ger uttryck för en egensinnig och radikal cinefili som utgjorde
grunden för hans uppgörelse med skönhet –den fysiska såväl som den kinematografiska.
När de franska nya vågen-filmarnas
omskrivning av filmhistorien medelst
auteurteorin fick spridning i USA så fanns
där redan en parallell rörelse i New York.
Rörelsen var även den sprungen ur en
impuls att lyfta fram tidigare negligerade
filmhistoriska yttringar, och Jack Smith
var en av dess främsta företrädare. För
Smith var det dock inte fråga om att lyfta
fram konstnärer som försummats inom
Hollywoodfilmen, utan i stället visuellt
excessiva B-filmer med monster, kreativa
kostymer och exotiska fantasivärldar, oavsett om de var gjorda av auteurer eller ej:
Judy Canova flix (I don’t even remember
the names), I Walked with a Zombie, White
Zombie, Hollywood Hotel, all Montez flix,
most Dorothy Lamour sarong flix, a gem
called Night Monster, Cat & the Canary, The
Pirate, Maureen O’Hara Spanish Galleon
flix (all Spanish Galleon flix anyway),
all Busby Berkeley flix, Flower Thief, all

Författaren Susan Sontag beskrev Smiths
verk som ett ”modernt ’campigt’ sätt att
uppskatta populärkultur”,2 och filmforskaren Marc Siegel har beskrivit det som
att dessa filmer
inspired Smith to recognize the power of
individual conviction to transform ordinary

Regi: Jack Smith, 1950-1970, USA,
1 tim 22 min, engelska, utan text,
16 mm, bildformat: 1.33:1, tillåtna från
15 år. Visningsmaterial från Lightcone.
Visningen initierades av Anna Linder
och genomförs i samarbete med
Cinema Queer.

objects, lines of dialogue, garbage and paper
mache sets into the elements of a magical
fantasy world. ”Trash”, as he put in the Montez
essay, ”is the material of creators”.3

Utifrån eklektiska preferenser arbetade
Jack Smith med både performance och
film, och hans otyglade bild- och ljudspråk
banade väg för några av experiment– och
queerfilmens mest utmanande verk. För
några år sedan visades hans Flaming Creatures (1963) med Maria Montez-filmen Ali
Baba och de 40 rövarna (1944)– en visning
som här följs upp med några av Smiths på
alla sätt och vis normbrytande filmer.

musicals that had production numbers,
especially Rio de Janeiro prod. nos., all
Marx Bros.1

Text: Stefan Ramstedt

1) Jack Smith, ”The Perfect Filmic Appositeness of Maria Montez” i Film Culture nr. 27 (1962).
2) Susan Sontag, ”Notes on Camp”, i Against Interpretation (1966).
3) Marc Siegel, ”Jack Smith is an Ordinary Name” i La Furia Umana nr. 27 (2016).
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Nära livet
Nära livet

Instängt, spänt och svettigt när abort, missfall, oönskade barn, förlossnings
depression och dåliga äktenskap avhandlas i trefaldigt Cannesbelönat verk om
tre kvinnor på en förlossningsavdelning. Ulla Isakssons manus låg till grund
för en film med starka närbilder och ett sparsmakat ljudspår.
”Svällande bröst, överallt sura mjölk
skvättar, tallösa fysiska omständigheter,
det muntert och beställsamt djuriska i
hanteringen”, hette det när Ingmar Bergman beskrev Nära livet i sin bok Bilder
(1990). ”Jag mådde illa och tvangs relatera
till egna erfarenheter som evigt hand
fallen, evigt eskaperande pappa.”
Förutom i den egna otillräckligheten
hämtade Bergman inspiration från novellsamlingen Dödens faster (1954), skriven av
hans vän Ulla Isaksson. Nära livet är ett
instängt och intimt drama om tre kvinnor
på en förlossningsklinik – inspelad i en
före detta gymnastiksal i källaren till
ett gammalt hus på Östermalm i Stockholm, lokaler som på ingmarbergman. se
beskrivs som ”närmast fallfärdiga och
obeskrivligt smutsiga”.
Systerskapet som ger så destruktivt
drömlika lager till Viskningar och rop
(1972) skildras här som något stärkande.
Ingrid Thulin, Eva Dahlbeck och Bibi
Andersson är de tre höggravida som delar
sal. De snackar, kammar och kramar varandra. Skildringen av dem är även påtagligt filmisk, med Bergmans så berömda
närbilder på ansikten.

Svenska Filminstitutet

Sent 1950-tal var det en chockupplevelse
att komma så nära de fysiska och mentala
prövningarna som föranleder livet självt.
I norska Bergen ska så många som åtta
personer ha svimmat under en visning.
”För första gången på länge gestaltar
han i film ett manus, han inte själv skrivit.
Och som det är Ulla Isakssons första
filmförsök, kan man inte vänta någon äktfilmisk flykt”, skrev Robin Hood småspydigt i Stockholms-Tidningen i en annars
lyrisk recension. C B-n i Dagens Nyheter
ansåg att Isaksson ”lämnat honom ett
utomordentligt manuskript, ur vilket hans
regi plockat fram ett maximum av effekter. Inga konstruerade effekter utan sanna
berättelser ur livet”.
På filmfestivalen i Cannes blev juryn
vimmelkantig av beundran. Isaksson prisades för sitt manus, Bergman fick jurypriset och skådespelarna – förutom ovan
nämnda trio även Barbro Hiort af Ornäs,
som spelar avdelningssköterskan – delade
på det kvinnliga skådespelarpriset.

Regi: Ingmar Bergman, medverkande:
Eva Dahlbeck, Ingrid Thulin, Bibi
Andersson, Barbro Hiort af Ornäs,
Erland Josephson, Inga Landgré,
Max von Sydow, 1958, Sverige,
1 tim 25 min, svenska, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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En strikt ung man
Strogij junosja

Abram Rooms En strikt ung man är en visuellt slagkraftig film där en kärleksberättelse
äger rum i en högreståndsmiljö i Odessa, och kretsar kring en ung och seriös man som
förälskar sig i en äldre och framstående läkares hustru. Filmen visade sig vara subversiv
på ett sätt som inte passade regimen, varför den totalförbjöds i Sovjetunionen.
Abram Room hade redan undersökt
kärlekens roll i ett socialistiskt samhälle
med den tidigare filmen Säng och soffa
från 1927, löst baserad på Lilja Briks förhållande med Vladimir Majakovskij och
hennes make Osip Brik. I En strikt ung
man återkommer han till en angränsande
tematik, då han berättar om en ambitiös
ung man som är engagerad i Sovjetunionens politiska projekt, men som förälskar
sig i hustrun till en äldre läkare och framstående forskare.
Till skillnad från Säng och soffa utspelar
sig En strikt ung man till stor del i en
borgerlig miljö, men det är inte det enda
sättet som filmen bryter med den socialistiskt-realistiska doktrinen, utan även
genom dess egenartade stil (som parodiskt lånar drag från bland annat Busby
Berkeley och andra Hollywood-musikaler), dess luxuösa bildspråk, musikaliska
drömsekvenser och komiskt kufiska
sidokaraktärer. Detta, sammantaget med
en inte alltför otydlig anti-auktoritär hållning, gjorde att filmen totalförbjöds och
visades inte i Sovjet förrän 30 år senare.

Filmens manus skrevs av författaren
Jurij Olesja och filmades i hans hemstad
Odessa. För produktionen stod Ukrainfilm. Bolaget var en regional filial till det
statliga bolaget Sojuzkino, som några år
tidigare hade grundats som ett led i den
sovjetiska centraliseringen av filmproduktionen, och som för den regionala (bland
annat den ukrainska) filmproduktionen
enligt historikern Mayhill Fowler innebar
ett skifte ”från en filmindustri i sovjetiska Ukraina till en sovjetisk-urkainsk
filmindustri” och tvingade den ukrainska
filmproduktionen att anamma den socialistiska realismens konventioner – något
som Abram Room med sin En strikt ung
man beundransvärt misslyckades med.1

Regi: Abram Room, medverkande:
Dmitrij Dorliak, Olga Zjizneva, Jurij
Jurev, 1935, Sovjetunionen,
1 tim 40 min, ryska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Dovzhenko Center.

Text: Stefan Ramstedt

1) Mayhill Fowler, ”A Cesspool of Intrigue: Les’ Kurbas, Oleksandr Dovzhenko, and the Film Industry in 1920s Soviet Ukraine”
i Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes vol. 56, nr. 1/2 (2014).
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La Zerda ou les chants de l’oubli
La Zerda ou les chants de l’oubli

För att producera La Zerda ou les chants de l’oubli tillbringade Assia Djebar flera månader i arkiven
hos Pathé och Gaumont där hon samlade kolonialt filmmaterial. Resultatet är ett montage om zerdafestiviteten i nordvästra Afrika från 1912 till 1942. Djebar vänder det koloniala bildspråket upp och
ned, och genom att fokusera på de små gesterna och blickarna som finns gömda i det exotiserande
bildspråket kommer hon närmare en dold verklighet – de glömda, tystade och förtrycktas verklighet.
Genom att föra samman fotografier och
rörliga bilder från de franska koloniala
arkiven med ett ljudspår innehållande
olycksbådande röster och fragmentarisk
musik river Assia Djebar och hennes
medarbetare Malek Alloula upp såren
från en historia som den officiella makten
har tystat och osynliggjort. Djebars arbete
med arkivmaterial skapar spöklika bilder
av både dåtid och nutid. Det överflöd som
dessa bilder var tänkt att representera blir
fragilt. Historiens triumfatoriska lineäritet börjar darra.
La Zerda ou les chants de l’oubli är en
film som ständigt förflyttar fokus från
bildens mitt till dess periferi; bort från det
annanhetens spektakel som det koloniala
materialet för fram, och mot vardagens
ignorerade gester. Djebar går längre än så,
och försöker nå även det som finns utanför bild. Med andra ord positionerar hon
sig vid begriplighetens gräns, och understryker att det förflutna och de bilder som
aldrig togs inte kan återskapas. Vad finns
utanför bilden om inte intet? Manifesterar inte det som är utanför bild minnets
död? Arkivmaterialets ram är total, som
om huggen i granit, men Djebar låter de
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vilsna och förlorade själarna, det förflutna
och aldrig inträffade sväva precis utanför
bild. La Zerda ou les chants de l’oubli är
en bilddikt, en mediearkeologisk akt, en
uppgörelse med ett konfliktartat förflutet.

Regi: Assia Djebar, 1982, Algeriet,
1 tim, arabiska och franska, engelsk
text, DCP (digitaliserad), 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från Arsenal
– Institute for Film and Video.

Text: Oscar Pedersen
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Den giriga
Greed

Erich von Stroheims Den giriga utgör ett av den tidiga filmhistoriens monument.
Regissörens vision överlevde inte dess realisering, och endast en bråkdel av
filmens ursprungliga åtta timmar kvarstår idag – något som har banat väg
för en mytologisering av verket som ett av filmhistoriens största.
Frank Norris roman McTeague (1899)
berättar om en man med gruvarbetarbakgrund som öppnar en tandläkarklinik
i San Francisco, men som inom kort
tvingas stänga kliniken då han varken är
utbildad eller har licens, och vars strävan
efter materiell eller monetär rikedom
ständigt tvingar honom längre och längre
bort från sitt mål. Erich von Stroheims
filmatisering av Norris roman hann dock
bara skådas av ett fåtal personer, innan
den ursprungliga versionen på över åtta
timmar klipptes ned till drygt två timmar
och trettio minuter av bolaget. Att tala
om von Stroheims Den giriga är i mångt
och mycket att tala om en legend – något
som filmkritikern Jonathan Rosenbaum
understryker i sin studie av filmen:
Greed as an unseen legend, an adaptation, a

– the principal image of the film that survives
today after almost seventy years, squatting
like a dragon in front of an impregnable
castle of myth that contemporary scholarship
will probably never succeed entirely in
circumventing.1

Regi: Erich von Stroheim, medverkande:
Gibson Gowland, Zasu Pitts, Jean
Hersholt, 1924, USA, 2 tim 26 min,
engelska mellantexter, 35 mm,
bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Trots det har filmen sedan premiären
hyllats som ett av filmhistoriens främsta
verk. I Svenska Dagbladet skrev signaturen Henri om en beundransvärd hänsynslös realism,2 och det som kvarstår
av filmen ger uttryck för von Stroheims
nydanande användning av långt skärpe
djup och montage. Ironiskt nog föll dock
von Stroheims film offer för den girighet
den själv sökte skildra.

Text: Stefan Ramstedt

laboratory, a product, a progenitor: each is
a separate question requiring and deriving
from a different set of assumptions, actions,
procedures, modes of address. To trace all
these identities on tip of one another is to
compose a contradictory and unwieldly beast

1) Jonathan Rosenbaum, Greed (1993).
2) Signaturen Henri i Svenska Dagbladet (1 december 1925).
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Julietta och andarna (1965).
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E.T. the Extra-Terrestrial (1982).
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Filmhistorien
för unga
Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. På söndagar klockan
14.00 visas allt från svenska klassiker och välkända storfilmer till stumfilm
med pianoackompanjemang. Alltid med fri entré för alla under 15 år
(bokningsavgift 10 kr per biljett via cinemateket.se). I Filmhuset finns
också ett kafé med fika, snacks och enklare mat.
I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn under 7 år och filmer
från 11 år tillåtna från 7 år. Missa inte att alla under 15 år även går gratis
på övriga filmer i programmet, när åldersgränsen tillåter!
Kuraterat av Tora Berg.
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filmhistor

Ronja Rövardotter (1984).
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Barnens filmdag
Har du barn som är nyfikna på filmhistorien?
Söndag 9 oktober öppnar Filminstitutet dörrarna till
Filmhuset, för alla barn! Arrangemanget är kostnadsfritt
och pågår klockan 10–17. Det fullständiga programmet
med hålltider finns att läsa på cinemateket.se.

Tjorven, Båtsman och Moses (1964).

Film bakom kulisserna

Titta på film

Särskilt för denna dag öppnar Svenska
Filminstitutet upp sina arkiv och film
historiska rum. Besök filmarkivet där
filmerna förvaras i minusgrader, titta in
i maskinrummet, se hur gammal film
digitaliseras och blir som ny, besök
bibliotekets utställning om animatören
Johan Hagelbäck och gå en filmisk
tipspromenad!

I Bio Victor blir det nypremiär för digitalt restaurerade versioner av Astrid
Lindgren-filmatiseringen Tjorven, Båtsman och Moses (1964) och Ingela
Magners Selma & Johanna – en roadmovie (1997), om två elvaåringar som
rymmer till Strasbourg. Dessutom visas kortfilmspaketet Mera köttbullar
av Gullspira-vinnaren Johan Hagelbäck. I minibion i Filmhusets bibliotek
kan du se ytterligare filmer av Hagelbäck och i Bio Mauritz bjuds det på
en visning med den tidiga filmapparaturen laterna magica!

Biljetter
re*. Till de
för samtliga besöka
Kostnadsfria biljetter
på plats), då
ut
as
vs biljett (som hämt
guidade turerna behö
r särskilt
ssa
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gränsat. Programm
antalet platser är be
a!
mn
ko
väl
är
år, men alla
för barn i åldern 5–12
t.se.
per biljett via cinemateke
*Bokningsavgift 10 kr
et.
hus
Film
i
a
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ettk
ts bilj
Avgiftsfritt i Cinemateke
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Skapa film, designa
egna filmaffischer,
recensera film
Skapa konstfilm genom att måla
direkt på filmremsor och se det
färdiga resultatet i Bio Victor! Besök
flip-book-verkstaden, gör din egen
filmaffisch, eller skriv en recension
i filmkritikerbåset och få tips av en
riktig filmkritiker!
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Ronja Rövardotter
Ronja Rövardotter

Astrid Lindgrens berättelse om den viljestarka Ronja som gör uppror mot sin
pappa och alla rövartraditioner sprudlar av starka känslor: tårar, skratt och
vredesutbrott avlöser varandra – men här finns också gott om tid för kärlek
och klokskap. Spänning och briljant skådespeleri i Tage Danielssons regi.
En ovädersnatt föds rövardottern Ronja
i en borg på en klippa långt in i skogen.
Samma natt slår en blixt ner i borgen och
klyver den i två delar. Emellan dem uppstår en farlig avgrund – Helvetesgapet.
Ronja, som vuxit upp som enda barn i
sin far Mattis rövarband, stöter en dag på
Birk som är son till Borka – hövding i en
rivaliserande klan. De två blir snart goda
vänner, men fäderna godkänner inte vänskapen och Ronjas älskade pappa Mattis
förkunnar besviket att han inte längre har
något barn. Birk och Ronja bosätter sig
trotsigt i skogen som befolkas av diverse
opålitliga väsen – oknytt, grådvärgar,
rumpnissar och blodtörstiga vildvittror.
Det började med att jag såg ett berg, och högt
uppe på det en rövarborg och den delade sig
plötsligt mitt itu. Vad är det för folk som bor
där? tänkte jag. Jo, en rövarfamilj som har en
dotter och en annan rövarfamilj som har en

filmatiseras. Tanken var att hennes parhäst i över tjugo år, Olle Hellbom, skulle
regissera filmen, men då Hellbom hastigt
gick bort under förproduktionen fick Tage
Danielsson ta över rodret. Animatören
Per Åhlin (Dunderklumpen [1974]; Resan
till Melonia [1989]) togs in för att designa
filmens kostymer och till stor del även
rumpnissarna och vildvittrorna.
Vid premiären julen 1984 imponerades
de flesta kritiker av filmen, även om flera
hade invändningar mot helheten. Monika
Tunbäck-Hanson ansåg till exempel i
Göteborgs-Posten att Ronja Rövardotter
stundom kunde kännas ”litet lillgammal”
men att filmen trots det hade det mesta:
”… äventyr och saga, skräck och glädje,
kärlek, sorg och flödande fantasi. Tage
Danielssons filmspråk rymmer också det
som gör Ronja Rövardotter till en härlig
figur med benen både i fantasteriet och i
det igenkännliga.”

Regi: Tage Danielsson, medverkande:
Hanna Zetterberg, Börje Ahlstedt,
Lena Nyman, Allan Edwall, 1984,
Sverige, 2 tim 6 min, svenska, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 7 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

son. Romeo och Julia upp i dagen alltså.1

Astrid Lindgren började skriva boken om
Ronja Rövardotter 1979 och hade redan
från starten planer på hur boken skulle
1) Astrid Lindgren, som citerad i Aftonbladet (27 maj 2014).
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Det stora äventyret
Det stora äventyret

I en blandning av spelfilm och dokumentär skildrar Arne Sucksdorff den svenska
naturen under ett år. Djuren, naturen och människan möts i vackra och dramatiska
bilder. Vi får bland annat följa en rävunge och en utter. Det stora äventyret var
Sucksdorffs långfilmsdebut och blev en internationell succé.
En ny dag är i vardande. Behaglig fågelsång kungör den tidiga morgontimmen
och majestätiska helbilder över sjö och
skog växlas med närbilder på skira daggdroppar och spindelnät. En rävmamma
som stulit en höna återvänder till sina
hungriga ungar i lyan. I viken leker uttrarna och dyker efter fisk. Strax intill vittras en lokatt på jakt efter föda. I närheten
lurar också bonden Kvast-Emil med sin
bössa och dynamit. Från bondens lömska
yxa räddar barnen Anders och Kjell uttern
Utti, gömmer honom i en bur på vinden
och använder veckopengen till strömming
i stället för godis. Årstider kommer och
går och tids nog är det dags att ta farväl.
Naturen är skön men också grym, eller
som berättarrösten förklarar: ”i skogen
är sorgen kort, där återfinner alltid livet
snabbt sin väg”.
Arne Sucksdorff är en av Sveriges främsta dokumentärfilmare genom tiderna.
Under mitten av 1900-talet gjorde han
succé såväl i Sverige som utomlands. Med
kortfilmen Människor i stad (1947) var han
den förste svensk någonsin att vinna en
Oscar, och den förste överhuvudtaget att
få en Oscar för en kortfilm. Sucksdorff
var en mästare på att i utsökta svartvita

Svenska Filminstitutet

bilder fånga naturens förunderlighet.
Hans filmer rör sig i gränslandet mellan
dokumentär och fiktion. Fokus ligger på
naturen, djuren och barnen. Sucksdorff
fotograferade och klippte allt själv. Han
längtade efter att få lägga ”alla bitarna på
rätt plats”. Inte sällan klippte han bort
allt utom ett par procent av sina bilder.
Det stora äventyret, hans första långfilm,
upptog över 80 000 meter råfilm, varav
enbart tre procent ingår i det färdiga
verket. Filmen, som sömlöst blandar
dokumentära bilder med iscensatta sekvenser, var ursprungligen tänkt att handla
om ett lodjur, men då det ”tama” lodjur
Sucksdorff skulle använda sig av visade
sig vara tämligen svårregisserat flyttades
fokus till några rävar och en utter. Filmen
blev en internationell succé och vann pris
på filmfestivalerna i Berlin och i Cannes.
”Ett utsökt konstverk, ett naturlyriskt
poem om svensk natur och djurliv utan
tidigare motstycke, en milstolpe i svenskt
filmskapande”, utropade signaturen Lenck
i tidningen Ny Dag. 1994 förärades Sucksdorff med en Guldbagge för sitt livsverk.

Regi: Arne Sucksdorff, medverkande:
Anders Nohrborg, Kjell Sucksdorff,
Holger Stockman, 1953, Sverige,
1 tim 35 min, svenska, DCP (digita
liserad), bildformat: 1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutet.
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Moderna tider
Modern Times

I Charlie Chaplins första ljudfilm försöker hans lille luffare klara livhanken
under depressionen. Han provar på arbete vid löpande bandet, som nattvakt
i ett varuhus och som sjungande kypare – men hamnar hela tiden i trubbel.
Klassiska scener, humor och värme i magisk film med ett stort socialt patos!
Under den av arbetslöshet präglade dep
ressionen försöker Charlie Chaplins lille
luffare tjäna sitt uppehälle genom jobb
på fabriken där arbetstakten ständigt
höjs och en lunchmatningsmaskin testas
för att höja produktiviteten ytterligare.
Men människor är inte maskiner och
den lille luffaren drivs till galenskap och
hamnar på mentalsjukhus. Väl ute råkar
han hamna i bräschen för ett demonstrationståg och åker som följd i fängelse,
men kommer ut tidigt på grund av gott
uppförande. Strax därpå anställs han som
nattvakt på ett varuhus och Chaplin får i
en hisnande scen visa prov på sina fenomenala rullskridskotalanger. Slutligen
dyker han upp som sjungande kypare på
en restaurang.
Charlie Chaplin är en av de mest
kända skådespelarna och filmskaparna
genom tiderna. Hans lille luffare, med
den ikoniska gång- och klädstilen (svart
plommonstop, käpp och en liten mustasch), dök för första gången upp på vita
duken 1914 i kortfilmen Charlie vill fotograferas, och blev snabbt populär över hela
världen. Vid slutet av 1920-talet gjorde

ljudfilmen sitt intåg, men Chaplin var
skeptisk och menade att den nya tekniken
begränsade filmens universella, visuella
filmspråk till en uppsättning nationella,
verbala språk: ”Jag avskyr den. Den kommer att ruinera världens äldsta konstart,
pantomimen, och beröva oss fantasin.”1
Moderna tider var tänkt att bli Chaplins
första riktiga ljudfilm men regissören ändrade sig under inspelningen och filmen
blev på samma gång Chaplins sista stumfilm och första ljudfilm. Moderna tider har
försetts med stumfilmens textskyltar men
innehåller också ljudeffekter, viss dialog
och specialskriven musik. I en av filmens
sista scener framför Chaplins sjungande
kypare den berömda ”Manschettvisan”,
och publiken fick för första gången höra
den välkände skådespelarens röst på film.
Numret består av nonsenssång förtydligad av pantomim – en audiell hyllning
till stumfilmen!

Regi: Charles Chaplin, Medverkande:
Charles Chaplin, Paulette Goddard,
Tiny Sandford, 1936, USA, 1 tim 27 min,
engelska, svensk text, 35 mm, bild
format: 1.37:1, barntillåten. Visnings
material från Svenska Filminstitutets
filmarkiv.

1) Charlie Chaplin, som citerad i artikeln ”Charlie Chaplin Attacks the Talkies”, Motion Pictures (1929).
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Den oändliga historien
Die Unendliche Geschichte

I en annan värld intill vår egen lever märkliga varelser såsom drakar,
racersniglar och stenbitare. Men de hotas att utplånas av det fruktansvärda
Ingentinget och pojken Atreju är den enda som kan rädda dem. En
fantastisk hyllning till fantasin och sagorna, efter Michael Endes bok.
Tioårige Bastian saknar sin bortgångna
mamma. Han mobbas av sina klass
kamrater och pappan förstår honom inte.
Jagad av skolans plågoandar tar Bastian
en morgon sin tillflykt till ett antikvariat
och stöter där på en gammal bok, ”Den
oändliga historien”, som den grinige
affärsinnehavaren vresigt varnar honom
för. Driven av nyfikenhet ”lånar” Bastian
boken utan ägarens vetskap, tar med den
till skolans vind och börjar läsa.
Genom boken förflyttas han till
Fantásien, som hotas av Ingentinget som
håller på att förgöra hela landet. Invånarna skickar ut den unge krigaren Atreju
på ett viktigt men farligt uppdrag: att
sätta stopp för Ingentinget och samtid
igt försöka hitta ett botemedel mot den
allvarliga sjukdom som drabbat landets
kejsarinna. Uppdraget leder honom på en
resa med mäktiga orakel, drakar, racersniglar och farliga stenbitare.
Den oändliga historien är en filmatisering av första halvan av Michael Endes
bok från 1979 med samma namn, och
var vid premiären den dyraste film som
någonsin producerats utanför USA och

Sovjetunionen. Precis som Giorgio Moroders trallvänliga ledmotiv blev filmen en
smärre succé. Ende däremot avskydde den
och kallade filmen ”en gigantisk melodram
av kitsch, kommers, plysch och plast.”1
I svensk press kritiserades Den oändliga historien för att lämna alltför lite åt
fantasin. Att figurerna, scenografin och
specialeffekterna visserligen var mycket
välgjorda men att de enligt Anders
Ahlberg i Expressen också ledde till leda.
”För vad finns kvar åt oss i publiken?
Att tjusas av effekterna, men också att
upptäcka att tekniken fått gå ut över
berättelsen och regin.” I Aftonbladet var
Arne Norlin desto mer positiv och hyllade
inte bara filmens effekter utan också
dess dubbelbottnade historia och den
föredömliga svenska dubbningen i Catti
Edfeldts röstregi. Vidare tog han fasta på
filmens huvudsakliga målgrupp för vilken
filmen de facto är ämnad: ”För en vuxen
betraktare blir det ibland lite för sentimentalt och utstuderat, men för målgruppen – barn 7–12 – är det nog en perfekt
blandning av fantasi, äventyr och kärlek.”

Regi: Wolfgang Petersen,
Medverkande: Noah Hathaway,
Barret Oliver, Tami Stronach, 1984,
Västtyskland, USA, 1 tim 34 min,
svenska, 35 mm, bildformat: 2.35:1,
tillåten från 7 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

1) Michael Ende i Der Spiegel (2 april 1984).
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Brisby och NIMHs hemlighet
The Secret of NIMH

En musmamma bor med sina fyra barn i en åker. I samband med skördesäsongen
får ett av barnen lunginflammation och får inte flyttas, men skördetröskan kommer
allt närmare och fru Brisby tvingas söka hjälp hos NIMHs mystiska råttor. Våldsam
dramatik, humor och imponerande animation i Don Bluths långfilmsdebut.
Åkermusänkan fru Brisby bor i ett trasigt
cementrör med sina fyra barn mitt i en
åker. När sonen Timothy blir sjuk söker
hon råd hos gammelmusen som meddelar henne att sonen i sitt sköra tillstånd
under inga omständigheter får förflyttas.
Men skördesäsongen närmar sig med
stormsteg och fru Brisby måste flytta sin
familj innan de faller offer för bondens
skördetröska. Tillsammans med klumpiga
kråkan Jeremy beger hon sig av för att
söka hjälp hos Storugglan som i sin tur
råder henne att söka upp NIMHs mystiska råttor under rosenbuskarna på bondens gård. Men vad är det för hemlighet
som inte får röjas, och varför verkar alla
som fru Brisby stöter på känna hennes
framlidne man Jonathan?
Brisby och NIMHs hemlighet, efter
Robert C. O’Briens prisade barnbok från
1971, är Don Bluths (Resan till Amerika
[1986], Landet för längesedan [1988])
långfilmsdebut som regissör efter att han
tillsammans med 16 andra animatörer
lämnade Walt Disney Studios för att
starta eget. Bluth kände att Disneys filmer
hade blivit ”till livlöshet förenklade” och
ville fortsätta göra film på det gamla,
utförliga, mer tidsödande sättet: ”Jag ville
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göra en ren och välgjord tecknad långfilm.
Jag var ärligt trött på allt slarv.”
Brisby och NIMHs hemlighet är en
hyllning till de ursprungliga Disney-filmerna, till Snövit och de sju dvärgarna
(1937), Pinocchio (1940) och Fantasia
(1940). Stor möda har lagts på filmens
olika ljussken, skimrande vattendroppar
och eldar, och i flera scener färgar olika
ljussken varandra. Mörker och ljus samspelar dramatiskt och färgskalan är rik.
Över 600 olika nyanser användes i filmen.
”Och visst märker man skillnad. Den som
gillar animerad film har här något att
verkligen glädja sig åt. Åtminstone vad
formen beträffar”, skrev Jan Gustafsson i
Dagens Nyheter, och Elisabeth Sörenson i
Svenska Dagbladet menade i sin recension att animationen åkallar ”Disneys
storhetstid”.

Regi: Don Bluth, röster: Derek Jacobi,
Elizabeth Hartman, Ian Fried, 1982,
Storbritannien, 1 tim 22 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Tre filmer med Helan och Halvan
You’re Darn Tootin’ / The Finishing Touch / Big Business

Tre stumma kortfilmsklassiker med slapstickduon Helan och Halvan som skapar
oreda vart de än kommer. Vi visar filmerna Muntra musikanter, i vilken radarparet
försörjer sig som taktlösa musiker, Hem kära hem, där de som snickare tar på sig att
färdigställa ett hus, och Affär är affär, där duon arbetar som julgranssförsäljare.
Komikerparet Stan Laurel och Oliver
Hardy blev under mitten av 1920-talet
kända världen över för sin finurliga
slapstick-komik och sina ständigt tjafs
ande rollfigurer med starkt kontrasterande personligheter – Engelsmannen
Laurel, tunn, känslig och mycket naiv,
och amerikanen Hardy, en bastant själv
belåten retsticka.
Den svenska benämningen på duon,
”Helan och Halvan”, tillkom genom en
läsartävling i tidskriften Filmbladet år
1929. Innan dess hade paret i Sverige gått
under benämningen Stor-Slam och LillSlam. Duon har givits lokala benämningar
i många andra länder och kallas exempelvis för Gøg og Gokke i Danmark, Dick und
Doof i Tyskland, De dikke en de dunne i
Nederländerna, och Flip i Flap i Polen.
Helan och Halvan var några av de få
filmstjärnor som lyckades ta steget från
stumfilm till talfilm, då de faktiskt låter
precis som de ser ut. Många andra kända
skådespelare föll i och med ljudfilmens
intåg i slutet av 1920-talet bort från rampljuset då de antingen pratade med för
stark brytning eller hade en röst som gick
stick i stäv med deras filmpersonor. Därmed hade Helan och Halvan en ovanligt
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lång karriär som sträckte sig ända fram
till början av 1950-talet. De gjorde mängder av kortfilmer och filmfarser, däribland
Pianoexpressen (1932) som tilldelades en
Oscar, och långfilmerna Vi fara till Sahara
(1939) och Skandal i Oxford (1940).
Sammanlagt medverkade duon i över
100 filmer, varav fler än 30 stumfilmer.
I kortfilmen Muntra musikanter (You're
Darn Tootin’, 1928) driver Helan och
Halvan en dirigent till vansinne då de har
svårt att hålla jämn takt med resten av
orkestern och det hela urartar i byxlös
kaosdans. I Hem, kära hem (The Finishing
Touch, 1928) får duon 500 dollar för att
snabbt färdigställa ett hus, men då ett
vilohem ligger granne med bygget blir
de tillsagda att hålla sig tysta, vilket är
allt annat än lätt om man har ett hus att
bygga, och till råga på allt har Helan munnen full med nubb. I Affär är affär (Big
Business, 1929) arbetar radarparet som
julgransförsäljare men tappar humöret
när de stöter på en grinig kund och börjar
därför demolera hans hem.

Muntra musikanter (You’re Darn
Tootin’). Regi: E. Livingston Kennedy,
1928, USA, 23 min, engelska mellan
texter, svensk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.33:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Lobster Films.
Hem kära hem (The Finishing Touch).
Regi: Clyde Bruckman, 1928, USA,
19 min, engelska mellantexter, svensk
text, DCP (digitaliserad), bildformat:
1.33:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Lobster Films.
Affär är affär (Big Business). Regi: Leo
McCarey, James W. Horne, 1929, USA,
19 min, engelska mellantexter, svensk
text, DCP (digitaliserad), bildformat:
1.33:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Det Danske Filminstitut.
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Laputa – slottet i himlen
Tenku no shiro Rapyuta

Ett svindlande vackert steampunk-äventyr om svävande öar, luftskepp,
vänskap och magiska stenar signerat japanska mästeranimatören Hayao
Miyazaki. Inspirerad av Gullivers resor var Laputa – slottet i himlen den
första filmen för nystartade bolaget Studio Ghibli.
En robot faller ner från himlen och legenden om det flygande öriket Laputa upphör
att vara en saga och blir en mystisk verklighet att utforska och exploatera. Runt
flickan Sheetas hals hänger en magisk
sten som på något sätt hör ihop med ön.
Stenen får henne att sväva, men den blir
också ett hot då både pirater och militärer
vill ha den i sin ägo. På flykt undan den
gåtfulla agenten Muska stöter hon ihop
med föräldralösa pojken Pazu som sluter
upp vid hennes sida och hjälper henne att
fly. Långsamt börjar det gå upp för Sheeta
vem hon verkligen är och varifrån hon
kommer. När hon åter blir tillfångatagen
förstår hon vilken kraft både hon och
stenen besitter.
När Topcraft, animationsstudion
bakom Nausicaä från Vindarnas dal
(1984), gick i konkurs 1985 köptes den upp
av Hayao Miyazaki, Isao Takahata och
producenten Toshio Suzuki som tillsammans bildade Studio Ghibli, döpt efter en
het ökenvind och ett italienskt stridsflygplan. Laputa – slottet i himlen blev det
nystartade bolagets första film. För manus
och regi stod Miyazaki (Min granne Totoro
[1988], Spirited Away [2001]) som inspirerades av såväl Jonathan Swifts Gullivers
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resor (vilken delvis utspelar sig på den
svävande ön Laputa) som det indiska
eposet Ramayana. Filmen bär också spår
av tidigare Miyazaki-projekt, och frön
till kommande. Till exempel finns där en
liten flicka som liknar guldfiskprinsessan
Ponyo, och filmens fräcka luftpirater återkommer delvis i Porco Rosso (1992) som
rövarbandet Mamma Aiuto.
Somliga miljöer i Laputa – slottet i
himlen påminner om Rhondda-dalen i
södra Wales som Miyazaki besökte första
gången 1984 under den pågående gruvstrejken i Storbritannien. Miyazaki har
efteråt beskrivit att filmen tagit intryck av
hans walesiska erfarenheter. I en intervju
med författaren Helen McCarthy 1999
förklarade han hur arbetarnas kamp
påverkat filmen:
”Jag var i Wales precis efter gruv
arbetarnas strejk. Jag beundrade sättet
som gruvarbetarfacket slogs till det bittra
slutet, för sina arbetens och samhällens
skull, och jag ville att filmen skulle återspegla styrkan hos de där samhällena.”

Regi: Hayao Miyazaki, röster: Ester
Sjögren, Oliver Åberg, Annica Smedius,
Björn Gedda, 1986, Japan, 2 tim 4 min,
svenska, DCP (digitaliserad), bildformat:
1.85:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial
från TriArt.
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Upp
Up

Butter åldring tar sitt hus och far iväg med heliumballonger till Paradisfallen i Venezuela
och får på köpet med sig en ihärdig scout. Spänning, vänskap och en av filmhistoriens
mest rörande scener i påhittig Oscarvinnare från animationsstudion Pixar.
78-åriga Carl Fredrikssons hus ska rivas,
men då han envist vägrar lämna huset
tänker byggherrarna ta i med hårdhandskarna och demolera byggnaden vare
sig Carl vill eller inte. Därför bestämmer
sig Carl för att uppfylla sin bortgångna
frus önskan – att ge sig ut på det stora
äventyret och bosätta sig vid Paradisfallen
i Venezuela. På huset knyter han fast ett
stort antal heliumballonger och ger sig
iväg. Det är bara ett problem. Med sig på
färden har han lyckats få den mycket ihärdiga 8-åriga scouten Oskar. Väl framme
vid de venezuelanska fallen stöter de på
en färggrann chokladälskande urtidsfågel
som inte kan flyga, Carls barndomshjälte
den skurkaktige forskningsresande
Charles Muntz, och inte bara en utan flera
talande hundar.
Upp, regisserad av Bob Peterson och
Pete Docter (Monsters Inc. [2001], Insidan
ut [2015]) är animationsstudion Pixars
tionde långfilm och har likt de flesta
av studions filmer de mest osannolika
rollfigurerna i centrum: ”Alla projekt
som vi gör är riskabla, eftersom vi gör
historier som ingen har sett förut. Men

vi har tre grundregler: berättelsen ska få
publiken att sitta på helspänn, figurerna
ska vara minnesvärda och världarna ska
vara trovärdiga – inte realistiska, men
trovärdiga.”1
Inför filmen besökte därför filmens
animatörer ett antal äldreboenden samt
en idrottstävling för äldre i avsikt att
fånga den åldrade Carl på bästa möjliga
sätt: ”Carl kan till exempel inte vända på
huvudet snabbt. Det tar en liten stund
för honom. Det var svårt att animera så
att det inte bara såg ut som dålig animation. Gamla tenderar att dra upp byxorna
när de sätter sig och de smackar med
läpparna ibland också, så det gör Carl i
några scener.”2
Oscarvinnaren Upp rosades vid premiären och nästan alla var eniga om att det
dialoglösa montaget i filmens början tillhör ett av filmhistoriens känslosammaste
ögonblick: ”Jag kan inte säga när jag såg
något starkare på bio”, menade Erik Helmerson i sin recension för TT Spectra.

Regi: Pete Docter, Bob Peterson,
röster: Sten Ljunggren, Elias Eiding
Målar, Henrik Dorsin, Zara Larsson,
2009, USA, 1 tim 36 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
7 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

1) John Lasseter i intervju med Mattias Oscarsson, Sydsvenskan (13 maj 2009).
2) Pete Docter i intervju med Andreas Nordström, Expressen (2009).
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Bernard och Bianca
The Rescuers

Bianca, medlem av mössens internationella räddningstjänst HJÄLPA, åtar sig att rädda
en föräldralös flicka, vars vädjan om hjälp hittats i en flaska uppspolad på Manhattans
strand. Portvakten Bernard följer med Bianca på det fartfyllda räddningsuppdraget.
Föräldralösa barnhemsflickan Penny
kidnappas av den galna Madam Medusa
som bor på en flodbåt i Louisianas
träskmarker. Hon är i desperat behov av
ett barn som är lagom stort att firas ner
i en brunn där världens största diamant,
Djävulsögat, ska finnas. Penny, som
vaktas av två glupska krokodiler, skickar
iväg en flaskpost med en vädjan om räddning som når medlemmarna av mössens
internationella räddningstjänst HJÄLPA
i New York. Kavata Bianca och räddningstjänstens blyge vidskeplige portvakt
Bernard åtar sig att försöka rädda flickan.
Tillsammans ovanpå albatrossen Orvilles
rygg beger de sig mot Djävulsbukten för
att frita Penny. Ett uppdrag som visar sig
vara svårare än de trott.
Bernard och Bianca, baserad på barnböckerna The Rescuers och Miss Bianca
av Margery Sharp, påbörjades redan 1963
men lades på hyllan i över ett decennium
eftersom Walt Disney ogillade filmens
politiska undertoner. I mitten av 1970talet plockades projektet fram igen, skrevs
om och blev en slags avskedsföreställning
för de fem kvarvarande animatörerna ur
Walt Disney Studios ursprungliga ”Nine
Old Men” – en enhet talangfulla tecknare som bildades på 1950-talet när Walt
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Disney inte längre kunde ta hand om allt
själv. De var veteranerna som arbetade på
alla de stora Disneyklassikerna. Regissören Wolfgang Reitherman, som hade det
yttersta konstnärliga ansvaret för Bernard
och Bianca, kom till Disney redan 1933
och hade vid pensionen arbetat på animationsstudion i 47 år.
Inför filmen studerade animatörerna
albatrossers rörelsemönster och upptäckte till sin stora glädje att albatrosser
trots att de är så graciösa i luften rör sig
mycket klumpigt på marken och inte
sällan kraschar in i såväl saker som sina
likar – filmens komiska stjärna flygplans
albatrossen Orville var född.
Bernard och Bianca blev en framgång hos
såväl publiken som hos kritikerna. ”Jag kan
inte förstå annat än att det här är en riktigt
lyckad äventyrsfilm för barn. Spännande
och rolig i lagom blandning”, skrev Roy
Blomberg i Dagens Nyheter. 1990 kom uppföljaren Bernard och Bianca i Australien som
inte mottogs med samma uppskattning
och floppade på biomarknaden. Filmen var
den första uppföljaren som producerades
av Walt Disney Studios och framgångarna
med den ursprungliga Bernard och Bianca
kom att sätta animationsstudion tillbaka
på den internationella filmkartan.

Regi: John Lounsbery, Wolfgang
Reitherman, Art Stevens, röster:
Hans Lindgren, Margareta Sjödin,
Pernilla Glaser, Meta Velander, 1977,
USA, 1 tim 14 min, svenska, 35 mm,
bildformat: 1.85:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Stora stygga räven
Le grand méchant renard et autres contes …

En kanin som spelar stork ska leverera en bäbis till Avignon, en äggknyckande
räv blir ofrivilligt kycklingmamma och när kaninen och ankan ska bli ansvars
fulla vuxna råkar de ta död på jultomten. Fantastisk animation och underfundig
humor från skaparna av Oscarnominerade Victor & Josefine.
Stora stygga räven består av tre kort
filmer om djuren i och omkring en bondgård och binds ihop av en ramberättelse
på en teaterscen där räven – som i själva
verket inte är så stygg som titeln låter
påskina – är konferencier. I den inledande
berättelsen försöker grisen skydda sina
odlingar från de mer impulsiva grannarna, kaninen och ankan, när en bäbis
plötsligt dimper ner från skyn. Då storken
som skulle leverera barnet till föräldrarna
påstår sig vara skadad tar bondgårds
djuren på sig den viktiga uppgiften. I film
nummer två misslyckas räven med att
fånga en höna och stjäl i stället några ägg.
Men när äggen kläcks tror kycklingarna
att räven är deras mamma, som inte har
något annat val än att uppfostra dem
till … rävar. I den sista filmen får kaninen
och ankan för sig att de dödat tomten och
bestämmer sig för att själva axla rollen
som julens fader.
Stora stygga räven är baserad på de
rosade serieromanerna Stora stygga räven
och Un bébé à livrer av filmens regissör
Benjamin Renner, som också stod bakom

Oscarnominerade Victor & Josefine (2012),
och har utvecklats i omgångar över en
lång period:
Jag har haft en penna i handen ända sedan jag
var barn. Istället för att köpa julklappar ritade
jag serier till min familj. De var specialskrivna

Regi: Benjamin Renner, Patrick
Imbert, röster: Henrik Ståhl, Olle
Sarri, Lars Bethke, Shebly Niavarani,
2017, Frankrike, Belgien, 1 tim 23 min,
svenska, DCP, bildformat: 1.85:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Folkets Bio.

för var och en men det fanns återkommande
inslag. Det fanns alltid en kanin och en anka
som på olika sätt förklarade för mottagaren
varför de inte kunde få en riktig julklapp.1

I sin recension i Svenska Dagbladet
prisade Jon Asp filmens egensinniga animationer och såg samtidigt ett släktskap
med Studio Ghibli:
Som så många vackra animationer hämtar även
Stora stygga räven inspiration från Miyazaki
och Studio Ghibli, men vilar ändå helt på egna
meriter: enkla men effektiva akvareller, små
medel hellre än stora gester, mer uppsluppet än
uppfordrande, poetiskt snarare än politiskt.2

1) Benjamin Renner i filmens informationsblad (2017).
2) Jon Asp i Svenska Dagbladet (13 december 2018).
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Barnen från Frostmofjället
Barnen från Frostmofjället

Efter att deras mamma dött flyr sju syskon hemmet för att undgå fattigstugan.
Tillsammans med familjens älskade get beger de sig nerför fjället ut på en strapatsrik
färd. Känslofylld barnfilmsklassiker om flykt, mod och lojalitet. Geten Gullspira har
gett namn åt det barnfilmspris som delas ut vid Guldbaggen varje år.
När mor Brita ligger för döden uppmanar
hon sina sju barn att alltid hålla ihop
och akta sig för de giriga storbönderna
i kommunen som vill placera dem på
fattigstugan, för att sedan sälja dem på
auktion till lägstbjudande. Tillsammans
med familjens älskade get Gullspira beger
sig syskonen efter moderns bortgång ner
från fjället och ut på en prövande vandring. Snöstorm, hunger och elaka bybor
står i deras väg. Men de möter också
godhet och hjälpsamhet, och i slutändan
visar sig framtiden vara ljus.
Barnen från Frostmofjället, efter Laura
Fitinghoffs bok från 1907, betraktas idag
som en av de första renodlade biograf
filmerna för barn, och filmens regissör
Rolf Husberg kom att ses som en pionjär
på området med sina rättframma barnfilmer fyllda av autenticitet, äventyr och
spänning utan alltför tydliga pedagogiska
pekpinnar. Husberg var också en av
de första att ta sig an Astrid Lindgrens
böcker. 1947 regisserade han Mäster
detektiven Blomkvist, följd av Mäster
detektiven och Rasmus (1953) och Luffaren
och Rasmus (1955).

Barnen från Frostmofjället blev en framgång inte bara hos publiken utan också
hos kritikerna. I Aftonbladet skrev signaturen Filmson uppskattande om filmen:
Utmärkt har filmen träffat bokens hjärte
rörande men ändå kärva ton – det växer inga

Regi: Rolf Husberg, medverkande:
Hans Lindgren, Siv Hansson, Anders
Nyström, Ulf Berggren, 1945,
Sverige, 1 tim 42 min, svenska, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

änglavingar på ungarnas rygg, de har råg i ryggen fast de lärt sig herrans tukt och förmaning
och deras enkla andaktsstund i skogen har
en äkta gripenhet och poesi. Liksom många,
många andra scener som tar tag i en just genom
sin osökta enkelhet. Man småler ibland, fäller
oftare en tår men man gör det utan att vara
generad – ty det här är en film med något så
ovanligt som äkta känslor.1

2005 inrättade Svenska Filminstitutet ett
pris som varje år delas ut till en person
som har gjort enastående insatser inom
barnfilmen. Priset är döpt till Gullspira
efter geten i Barnen från Frostmofjället.

1) Filmson (Sven Jan Hanson) i Aftonbladet, 1945.
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E.T. the Extra-Terrestrial
E.T. the Extra-Terrestrial

Steven Spielbergs stilbildande mästerverk om pojken Elliot som hamnar i symbiotisk
vänskap med en rymdvarelse som råkat bli kvarlämnad på jorden lämnar ingen
oberörd. Flygande cyklar, längtan och barn i strid mot vuxenvärlden i flerfaldigt
Oscarbelönad film med oförglömlig musik av John Williams.
I ett skogsparti i Kalifornien landar ett
rymdskepp. Människor med vapen och
skällande spårhundar har fått nys om
skeppet och är nu är på jakt efter de
utomjordiska varelserna som samlar växter i skogen. När rymdskeppet i all hast
ger sig av råkar en av varelserna bli kvarlämnad på jorden. Desperat tar han sin
tillflykt till en bakgård i ett villaområde
där tioårige Elliot bor tillsammans med
sin mamma, bror och syster. Efter att
ha lockat till sig den lilla rultiga figuren
med godis gömmer Elliot den i sitt rum.
Vänskapen växer och de båda hamnar i
en slags symbios, vilket till en början tar
sig komiska uttryck. Tillsammans med
syskonen bestämmer sig Elliot för att
hjälpa rymdvarelsen, som de kallar E.T.,
att ”ringa hem”, så att han kan återförenas
med de sina. Dessvärre hinner myndig
heterna före och de båda skiljs åt.
Tack vare framgångarna med tidigare
filmer fick Steven Spielberg i början av
1980-talet möjligheten att göra E.T. the
Extra-Terrestrial precis som han själv ville.
Regissören hade länge burit på historien om rymdvarelsen och pojken, och

löst baserat den på sig själv vid tiden för
föräldrarnas skilsmässa. Att alla vuxna i
filmen, med undantag av Elliots mamma,
skildras som hotfulla och aggressiva, var
ett högst medvetet val från Spielbergs
sida: ”Det här är en pacifistisk film. Och
världens enda riktiga pacifister är barnen.
Det är bara synd att många av dem så
småningom ändrar sig, påverkade av
vuxenvärlden.”1
Filmen, som är en av de mest framgångsrika filmerna genom tiderna,
premiärvisades i Cannes under stort
hemlighetsmakeri. Ingen fick i förväg
veta exakt vad filmen handlade om och i
pressmaterialet fanns inte en enda bild på
själva E.T. Men publiken älskade filmen,
såväl barn som vuxna: ”Det blåser över
huvud taget en friskt munter vind genom
filmen som ibland får berättelsen att bokstavligen lyfta från marken i en förening
av Peter Pan-saga och rymdfantasi som
gör också en vuxen tittare lite lycklig”,
skrev Hanserik Hjertén i Dagens Nyheter.

Regi: Steven Spielberg, medverkande:
Hanry Thomas, Drew Barrymore,
Robert MacNaughton, 1982, USA,
1 tim 54 min, engelska, svensk text,
70 mm, bildformat: 1.85:1, Tillåten från
7 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

1) Steven Spielberg i Aftonbladet (1982).
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Det här är
Cinemateket
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Cinemateket är en del av Svenska
Filminstitutet och har till uppgift att
öka kännedomen om och intresset för
filmhistorien och filmen som konstform genom att kuratera Filminstitutets
filmsamlingar. Cinemateket erbjuder
en möjlighet att ta del av vårt kollektiva
minne, såväl det globala som det nationella, genom att placera filmerna i filmhistoriska eller samhälleliga sammanhang.
Cinemateket, som då hette Svenska
Filminstitutets Filmklubb, inledde sin
verksamhet i september 1964, med
filmvisningar i Z-salen i ABF-huset på
Sveavägen, ovanpå jazzklubben Gyllene
Cirkeln, och på Moderna Museet. Till
öppningsprogrammet 1964 hade fem
svenska regissörer fått välja tre filmer
var. I presentationen skriver Filmarkivets
dåvarande chef Nils-Hugo Geber:
”I sin helhet fixerar programmet de
divergerande riktlinjer efter vilka filmklubben kommer att bedriva sin visningsverksamhet i framtiden. Som ett första
exempel på samarbete mellan filmklubben
och filmens konstnärer är öppningsprogrammet löftesrikt. Var och en som
känner behov av att följa den vita dukens
öga mot världen och se dess visioner är
välkomna till Filminstitutets filmklubb.”

Den allra första filmen som visades var
Charles Chaplins Cirkus, tisdag 15 september 1964. Bland övriga filmer i öppningsprogrammet märks C i uppförande
av Jean Vigo, Erotikon av Mauritz Stiller
och Blodets tron av Akira Kurosawa.
Filminstitutets samlingar finns i
Filmhuset i Stockholm där allmänheten
kan ta del av filmhistorien i form av film,
litteratur, affischer och bilder. På bio
graferna Capitol i Göteborg och Spegeln
i Malmö visas ett urval ur Cinematekets
program i Filmhuset, men det erbjuds
också visningar särskilt arrangerade för
Göteborg och Malmö.
Svenska Filminstitutet är medlem i FIAF,
Fédération Internationale des Archives du
Film. FIAF är en internationell sammanslutning av filmarkiv och cinematek som
tillsammans arbetar med att bevara och
tillgängliggöra världsfilmarvet. När FIAF
bildades 1938 var det med fyra institu
tioner som medlemmar, i dag finns det
mer än 170 medlemmar från 75 olika
länder. Genom FIAF har Cinemateket
oumbärlig tillgång till världens viktigaste
filmsamlingar – och även utländska
Cinematek kan ta del av vårt eget digra
filmarkiv! Läs mer på fiafnet.org.
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Filmhuset

Filmhuset, ritat av arkitekten Peter
Celsing, har inhyst Svenska Filminstitutet
sedan invigningen 1971. Huset innehåller
mängder av associationer till film:
fasadens fönsterlinjer påminner om
perforeringshålen i en filmremsa, de
runda invändiga trapphusen kan uppifrån
ses som en ringlande filmremsa och de
blanka hissdörrarna är formgivna efter
sminkspeglar med mera.
I Filmhuset hittar du förutom Cinematekets biografer Filminstitutets bibliotek,
Sveriges enda specialbibliotek om film.
I bibliotekets samlingar finns information
om filmen som industri, konstart och
kulturyttring. Filminstitutet samlar in,
bevarar och tillgängliggör material som

dokumenterar filmen i Sverige. Biblioteket
öppnar 10 augusti. För mer information,
se filminstitutet.se/biblioteket.
Utöver Filminstitutet har en mängd
olika film- och kulturorganisationer
lokaler i Filmhuset, däribland Filmveten
skap och Centrum för modevetenskap vid
Stockholms universitet, Statens kulturråd, Statens medieråd, Stiftelsen Ingmar
Bergman.
Det finns också en restaurang som
drivs av Crème. För information
om öppettider och meny, se
creme.se/restauranger/filmhuset.
Sedan 2020 drivs Filmhusets offentliga
miljöer av A House. Läs mer på
ahouse.se/filmhuset.

Biografer, biljetter
och åldersgränser

Cinemateket visar film i Filmhusets
biografer Bio Victor (358 platser) och Bio
Mauritz (130 platser). Du tar dig hit med
buss 72 och 76 till Filmhuset, buss 1 och 4
till Värtavägen eller buss 67 och t-bana till
Karlaplan. Adress: Borgvägen 1 och 3.

Biljetter köper du i kassan i Filmhuset
eller på cinemateket.se. Förmånskort
går endast att köpa i Filmhuset. Kassan
öppnar en timme före dagens första
visning. Ta alltid med ditt förmånskort för
att visa upp vid insläppet. Antalet platser
i biograferna är begränsat, så skaffa gärna
biljett i god tid.**

Ordinarie biljettpris är 100 kr.
Cinemateketkortet kostar 250 kr och
med det betalar du 60 kr per biljett.*
Kortet kostar 100 kr för studenter och
seniorer mot uppvisande av Student- eller
Mecenatkort respektive pensionärsintyg/
id-kort. Kortet gäller i ett år.
Stora Cinemateketkortet kostar 900 kr
och med det går du kostnadsfritt på
visningarna.* Kortet gäller till december
2022, oavsett när du köper och i priset
ingår säsongens katalog. Läs mer på
cinemateket.se.

Svenska Filminstitutet

Filmernas åldersgränser varierar. Är du
under 15 år är det alltid fri entré,* men du
får bara gå på visningar där åldersgränsen
tillåter det. I vuxet sällskap är filmer från
7 år tillåtna för alla, filmer från 11 år til�låtna från 7 år och filmer från 15 år
tillåtna från 11 år.
Cinemateket tillåter endast återköp
vid tekniska fel, inställda visningar
eller programändringar. Kontakt:
cinemateket@filminstitutet.se.
* Biljett via webb 10 kronor.
** Max fem biljetter åt gången vid kö.
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Filmteknisk
vokabulär

Visningsmaterial

Filmformat

Bildformat

Visningsmaterialet är det som proji
ceras via projektorn i maskinrummet
och kan vara analogt eller digitalt.

Filmformatet är bredden på den
analoga filmremsan.

Bildformatet är förhållandet mellan
filmbildens bredd och höjd.

35 mm. Standardformatet för
professionell film från 1895 fram till
digitaliseringen av filmindustrin.
Genom att flytta ljudspåret och
använda anamorfiska objektiv kan
35 mm-film visa alla bildformat.
16 mm. Filmformat som togs fram
under 1930-talet, primärt för
amatörbruk. Smalare än 35 mmfilmen, vilket gjorde kamerorna
lättare och därmed populära för
inspelandet av professionella
dokumentär, experiment- och
lågbudgetfilmer och filmer inspelade
helt utanför studiosystemet. 16 mmfilm har bildformatet 1.33:1 medan
Super 16 har formatet 1.66:1 då det
nyttjar hela ytan på 16 mm-filmen,
inklusive platsen för ljudspåret.
70 mm. Filmformat som
populäriserades på 1950-talet då
filmindustrin under hotet från
televisionens genombrott ville skapa
upplevelser i biograferna som inte
kunde efterapas i hemmet. 70 mmbilden har en högre upplösning än
de övriga formaten, vilket i teorin
gör att den kan projiceras mot en
större projektionsyta utan att tappa
i bildkvalitet.

1.33:1. Stumfilmsformat. Då film
remsan inte innehöll plats för ljud
kunde bilden fylla stora delar av
remsan.
1.19:1. Movietone. Tidigt ljudfilms
format. Under några år i slutet
av 1920-talet och i början av
1930-talet placerades ljudet innanför
filmremsans perforeringshål vilket
gav bilden en närmast kvadratisk
känsla.
1.37:1. Academy Ratio. Standard för
Hollywood (och därför för stora
delar av världen) från 1932 till
vidfilmsformatens ankomst på
1950-talet. Genom att placera ljudet
mellan perforeringshålen och bilden
utnyttjades betydligt större del av
remsan jämfört med 1.19:1.

Nitratfilm. Fram till 1951 producerades
nästan all 35 mm-film på nitrat.
Nitrat är ett obeständigt material och
under ogynnsamma förhållanden
är det självförstörande, och det
självantänder redan vid 38 grader,
med ett explosionsartat brandförlopp
som följd.
Acetatfilm. Brandsäker film som
kom i början av 1900-talet och
succesivt tog över som det primära
visningsmaterialet. Acetatfilmen
har dock visat sig kunna drabbas
av en kemisk nedbrytning, så
kallat ”vinägersyndrom”, under
ogynnsamma förhållanden.
Polyesterfilm. Uppfanns på 1950-talet
men togs i bruk i stor skala inom
filmindustrin först under 1990-talet.
Flexibelt och slitstarkt material
(vilket ibland resulterar i att olyckor
under visning skadar projektorn
snarare än filmen). Känslig för fukt
och repas lättare vid visning än
acetatfilmen.
DCP (Digital Cinema Package).
Modul för uppspelning av digitalt
visningsmaterial. Standardiserades
2009 och blev det primära formatet
för uppspelning av film på biografer
i Sverige 2013. 2K är den vanligaste
upplösningen (cirka 2 000 pixlar
i horisontellt led). Allt fler filmer
visas i 4K-upplösning (cirka 4 000
pixlar i horisontellt led). DCP ger
distributören möjlighet att låsa
filmen och nyckel krävs för att visa
materialet.
Övrigt material. Från och med
1970-talet har en mängd olika
videomaterial använts för att spela
in eller visa film: Umatic, Betacam,
Betacam SP, Digital Betacam
(Digibeta), HDCAM, HDCAM SR,
DVCAM, Mini DV, Twix, UHD BR
och många fler. Gemensamt för dem
är att de är billigare och ofta har lägre
upplösning än standardformaten.

272

Under 1950-talet uppstod en rad
vidfilmsformat för att konkurrera med
tv (som använde sig av 1.37:1).
1.66:1. Europeiskt vidfilmsformat.
Populärt i Europa då både
35 mm- och Super 16-film stödde
bildformatet.
1.85:1. Amerikansk vidfilmsformat.
Standardformatet för Hollywood
från 1953.
Scope. Med Scope-format menas
vanligen bildformaten 2.35:1, 2.39:1
och 2.40:1. Formatet är för brett
för 35 mm-film, men med hjälp av
anamorfiska linser kan en större
bredd återges än vad filmremsan
egentligen tillåter. Kända Scopevarumärken är CinemaScope och
Panavision, men utanför Hollywood
finns en uppsjö av varianter som
till exempel AgaScope, TohoScope
och SovScope. Standardformat för
70 mm-film.
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