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Mystery Train (1989).

Jun: Du vet, Memphis ser faktiskt ut som

Yokohama. Bara mer utrymme. Om du
tar bort sextio procent av byggnaderna i
Yokohama skulle det se ut så här.

Mitzuko: Det här ser inte alls ut

som Yokohama. Det här är Amerika.
Och Elvis stad. Vi hade inte Elvis i
Japan. Det här är inte alls som Japan.
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En kung i New York (1957).
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Förord till
en filmvår
FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER EK

»Vi undersöker hur filmens
språk förändrades när filmare
flydde Europa, och vi visar
filmer som utforskar den
postkoloniala erfarenheten
och erfarenheten av att förlora
sitt språk och sammanhang.«

Vårens tema på Svenska Filminstitutet är exil. Snarare än på resan eller
flykten fokuserar temat på anledningarna till och effekterna av att lämna
ett hem. Vi har valt att låta en bild på Kristina och Karl Oskar Nilsson, från
Utvandrarna (1971), representera detta. Ett ömt porträtt av två svenskar som
lämnat 1800-talets Småland i hopp om ett bättre liv i Amerika, och som visar
att den drömmen kan besannas. En bild som visar att drömmen om att skapa
sig ett nytt hem varken är något unikt för i dag eller för ett specifikt land.
Vårt program innehåller filmer från olika tider, från stora delar av världen.
Filmer av människor som själva gjort den resan – av tvång, eller i hopp
om att uppfylla sina drömmar om ett bättre liv. Filmer av människor som
funderat och skapat konst utifrån de känslor de flesta av oss bär inom oss:
längtan bort, längtan hem, innanförskap, utanförskap och mellanförskap.
Vi undersöker hur filmens språk förändrades när filmare flydde Europa,
och vi visar filmer som utforskar den postkoloniala erfarenheten och
erfarenheten av att förlora sitt språk och sammanhang. Vi uppmärksammar
filmare som sätter ord eller bilder på vår vardagliga längtan bort, och den
våg av filmare som kom till Sverige under 1980-talet. På filmarkivet.se finns
ytterligare material att ta del av – filmer från Filminstitutets arkiv som av
olika anledningar gör sig bättre i det mindre formatet.
När pandemin startade 2020 var vi mitt uppe i vår årslånga Alfred
Hitchcock-retrospektiv. Vi hade just skickat vårt program för april och maj
till tryckeriet innan vi fick stoppa pressarna och avsluta vårens visningar.
Höjdpunkten i det programmet var ett besök av den portugisiska regissören
Pedro Costa. Vi väljer nu inför 2022 att lyfta in dessa två programpunkter och
visa dem såsom de var planerade. Det betyder att vi börjar om från början
med Alfred Hitchcocks filmer och att vi återigen bjudit in Pedro Costa.
Vi får också besök av en av svensks films nestorer, Jonas Cornell, och
visar alla hans biograffilmer. Debutfilmen Puss & kram (1967) har dessutom
restaurerats och digitaliserats av Filminstitutet.
Vi är också glada över att Yoko Ono godkänt visningen av sina filmer
No. 4 (1966), No. 5 (1968) och Two Virgins (1968), vilket tillåter oss att
rekonstruera en visning från 1969 som åskådliggör konst- och experimentfilmens plats på Cinemateket och i filmsverige.

Varmt välkomna till Cinemateket denna vår för att upptäcka
filmer som korsar gränser.
Danial Brännström,
Cinematekschef
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Mad Max bortom Thunderdome (1985).
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Exil

Exil: Längtan
efter ett hem
»Exil är drömmen om en ärorik återkomst.
Exil är en uppenbarelse om revolution: Elba, inte
Sankta Helena. Den är en oändlig paradox: att
blicka framåt genom att ständigt blicka bakåt.«
Salman Rushdie, Satansverserna (1988)

Vissa lämnar sina hem och hittar ett nytt,
för andra innebär lämnandet en f örlust
– inte bara av ett hem, utan även ett sammanhang och en förankring. Oavsett har
den som är i exil tagit med sig en bit av den
plats den lämnat, en blick som ger perspektiv och som ibland skaver. Minnena
följer med i resväskan och därmed ofta en
längtan. En längtan som är sentimental
och skapar en bild av det forna hemmet
som tar omöjligt stor plats och som inte
alltid faktiskt är det hem som man lämnat.
Men som litteraturkritikern och för
fattaren Kristoffer Leandoer skriver är
andra sidan av exilens mynt att längta
bort. Att inte känna sig hemma. Att lämna.
Båda sidorna bygger på ”tron på att ett
landskap, en stad, en bygd, en utsikt har
en alldeles bestämd innebörd, att ett
landskap betyder någonting. Att det äger
en speciell kvalitet”, som författaren Pär
Rådström uttryckt det.
Många har tagit sig an uppgiften att
försöka förstå och beskriva känslan
av utanförskapet på den nya platsen –
förlusten av språklig, social och kulturell samhörighet. Och om försöken att
återvinna denna samhörighet genom att
återvända eller bygga ett nytt hem. Länge
gjordes det med ett romantiskt skimmer
lagt över exilen, i alla fall i västvärlden.
Med ett omhuldande av utanförskapet
och ett upphöjande av den kritiska
blicken, i alla fall så länge det var en
västerlännings blick.
1900-talet var inte nådigt mot den
sortens romantiserande av exilen. Andra
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röster började höras om flykt och tillvaron
i exil. Andra historier om maktlöshet,
beroende och ilska.
Filmare har, precis som andra
konstnärer, försökt skildra och förstå
känslan av hemlöshet som många bär
med sig. Filmen ger exempel på hur
en utifrånblick, som den i exil besitter,
kan förändra det universella språk som
filmen är. För filmens historia är internationell. Filmare har rest världen runt
för att uppfylla sina drömmar långt borta
från hemmet. För att fly undan det som
förvägrar dem drömmen och ibland deras
liv. När de korsat Medelhavet, Atlanten –
eller vilka gränser de nu varit tvungna att
korsa – har de förändrat filmen.
Denna vår utforskar Cinemateket exilens
plats inom filmen genom filmare vars
konstnärskap präglas av exil, och vars
utifrånblick och erfarenheter förändrat
filmen genom historien.
Vi gör det genom Max Ophüls som
tog med sig hemstaden Wien vart han
än flydde och vart han än gjorde filmer.
Genom Claire Denis filmer, där människor
fängslade av sina ursprung försöker
navigera sig genom det förflutna. Genom
Safi Faye, som ständigt återvände till sitt
Senegal. Genom Sarah Maldoror som tog
med sig kameran världen runt. Genom
Tsai Ming-liang som skildrar gränslöshet
i ständig kamp med gränser. Genom Jim
Jarmuschs porträtt av särlingar och miss
anpassade på jakt efter tillhörighet.
Vi gör det genom filmer som utforskar
förlust, att lämna ett hem, att komma till
en ny plats, skapa ett nytt hem och att
längta tillbaka. Filmer av de som i exil
tagit med sig sitt lands filmiska traditioner och språk och infogat dem i det
nya landets. Filmer som utforskar för
hållandet mellan det man lämnat bakom
sig och det man kommer till. Filmer om
att längta hem till den plats som man
lämnat och att till slut återvända.
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Morgondagen är vår (1955).

Down by Law (1986).

Ett moln på himlen (2005).
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Exil på vita duken
Essä av Nathan Hamelberg

»Home is not where you are
born; home is where all your
attempts to escape cease.«
Naguib Mahfouz

Jag har alltid fascinerats av filmer om
flykt, och i någon mening överidentifierat
mig med fångar i film. Flykten från Alcatraz
(1979) med Clint Eastwood, Robert Bressons En dödsdömd har rymt (1956), Franklin J. Schaffners Papillon (1973), ja till och
med Dead Man Walking (1995) med Sean
Penn i rollen som Matthew Poncelet, en
dödsdömd nazist, mördare och våldtäktsman fick mig att leva mig in i att vara
fången utan hopp om att undkomma.
När jag var liten gick hela sexårsgruppen
på dagis och såg Martin Rosens filmatisering av Richard Adams Den långa flykten
(1978) och jag storbölade åt det äventyr
som utspelade sig när en grupp kaniner flyr
sitt hem. Den första gången en film som
nominellt handlar om flykt och fången
skap fick mig att tänka på annat var när jag
såg helyllerullen Nyckeln till frihet (1994)
med Tim Robbins och Morgan Freeman i
huvudrollerna. Upplägget i filmen är nästan inställsamt. Andy Dufresne som spelas
av Robbins är så klart oskyldigt dömd så
det finns exakt ingenting som står i vägen
för att man som tittare ska identifiera sig
med honom; Freemans rollfigur ”Red” är
orättvist hårt dömd och vid varje tillfälle
han genomgår prövning för att släppas för
gott uppförande anmärks det på honom.
Men det är inte de rollfigurerna som
fascinerar, utan medfången Brooks H
 atlen.

Svenska Filminstitutet

Hatlen har suttit länge, i slutändan sitter
han fängslad ett halvsekel. Men han flyr
aldrig. När han väl släpps ut har han svårt
att anpassa sig till världen utanför, han är
i konstant skräck för sin omgivning och
skriver tillbaka till sina forna medfångar.
Han överväger att begå något mindre brott
för att bli inlåst på nytt så att han kan vara
någonstans där han känner igen sig och
vet vad som gäller, ja till och med känner
sig hemma. Till slut väljer Hatlen att
avsluta sitt liv genom att hänga sig.
På något sätt får allt det mig att tänka
på exil. Visst, det är en Hollywoodfilm,
den bygger på en roman av Stephen King,
filmen visas rutinmässigt på reklam-tv-
kanalerna fredagskvällar kring storhelger,
det är lättsmält svårt och redan från
förtexterna och inledningen står det klart
att det är urtypen för en film i ”the-goodguys-will-make-it”-genren med de löften
den erbjuder tittaren. Men just den i förbifarten skildrade djupare frågan – vad ska
man göra med friheten när man väl vunnit
den? – påminner mig om exilens, eller i
alla fall så som jag föreställer mig den.
Jag har själv aldrig varit i exil, men ibland
tänker jag att vara uppvuxen ”interkulturellt” (som det så fint heter) och inte ha
ett enat hem är som en lightversion av
exil, och så många familjemedlemmar är i
exil. Film har sällan utövat en sådan lockelse på mig som när jag kunnat gå bort
från den plötsliga ensamhet som kan uppstå när man är utomlands i långa perioder.
Oavsett om det varit i London, Lagos,
Lyon eller Los Angeles har biomörkret
varit en plats där avsaknaden av sammanhang trängts bort av filmens mening.
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Farväl, Dragon Inn (2003).

Tiden man är utomlands som är långt
längre än semester, den tid då späckad
vardag börjar sippra in och ens brist på
sammanhang, relationer, rutiner, vardagssysslor och möten skriar åt en, då tänker
jag att det liknar exil. Det kan vara bitterljuvt, med betoning på det senare ledet,
man är fri, har få eller inga plikter, man
kan flanera upp och ner för okända gator
och låta ingivelsen guida en. Men om
inget kommer ur det, om man inte möter
värme, människor, invigs i samhörigheter,
sällskap eller meningsfulla omgivningar
förvandlas det utforskande av det nya och
obekanta till att irra som en osalig ande
på jakt efter en väg ut.
Film är en sådan väg ut.
Den inneboende dokumentära kvali
teten i film lånar sig åt att låta platsen man
som tittare är på – platsen man är ensam
på – trängas undan och plötsligt svepas
in mot de filmiska händelsernas centrum,
eller bara ta semester från sig själv och sin
belägenhet. Det förtrollande med ”larger-
than-life”-filmer, såväl matinéfilmer, stor
filmer som sköra pärlor som skildrar livets
egenhet och underlighet – alla hjälper
de en ur den grop man är i. Men alla de
här filmerna tar en så att säga ur exilen
momentant, de behandlar den inte.
Om flykt är ett fenomenalt ämne för
film – ett uppslag för ett äventyr där
själva omgivningen kan ses som antagonister till berättelsens protagonist –är exil
ett så mycket svårare ämne att närma sig
i film. Dels är äventyret – resan – redan
över, den självklara yttre fienden har
redan besegrats. Dels – hur skildrar man
tillståndet? Gator som gator, hus som hus,
plats som plats, stad som stad; till det
yttre är de alla samma.
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Dead Man (1995).

Det är genom vår förtrogenhet med
platser och sammanhang som de ges
laddning och mening, så att vara borta på
vissa gator och hemma på andra är svårt
för en kamera att fånga på rörlig bild. Det
kräver så mycket mer av skådespelare,
regissör, manusförfattare och till och med
just filmfotografer – hur fångar man alienation? Visst, vi kan låta gestalta vilsen
het, men det kan lika gärna se ut som
slapstick som det kan föra tankarna till
främlingskap och separation. Separation
ja; kameran har oändligt lättare att visa
oss det som finns än det som saknas.
Naguib Mahfouz ord om hem som en
plats där all impuls att fly upphör är drastiska, ett snällare sätt att formulera något
liknande skulle kunna vara att hem är en
plats där det inte går nöd på en. Och om
allt ifrån nära och kära, mening och sammanhang såväl som historia och framtid
saknas på en och samma gång är det saker
vi alla tar för givet som behöver förmedlas.
När vi ser actionfilmhjältar svinga sig
igenom berättelser är all den saknaden
sekundär i relation till yttre hot; frågan
”undrar om han saknar att prata med sin
storasyster” uppstår liksom aldrig när
horder av fiender omringar vår hjälte. Om
förvecklingskomedins premiss är missförstånd är de belägenheter som vecklar
ut sig från premissen dråpligt roliga – för
att perspektiven ständigt gäckar oss och
överraskar på roliga sätt – oftast anar
vi pinsamma situationer precis innan
de briserar.
En variant av detta med exil i premissen
skulle kräva en hel del kreativitet för att
inte färgas av molltoner. Där exilen skildrades som skräckfilm skulle monstret i

slutet av tunneln inte vara en varelse utan
en ständigt överhängande byråkrati, att
knuffas från varma rum man försöker få
in en fot i, till synes slumpartade smällar
av känslomässig hunger som inte går
att stilla, malande ”outside-looking-in”perspektiv som avbryts av små hoppingivande vändningar och moment av lycka
och mening, såväl som minnen av en tid
då de momenten utgjorde pärlor på pärlband för att huvudpersonen var i sitt esse
och på hemmaplan.
Det läckra löfte filmen utlovar oss
– en värld, situation och ett drama där
problemen skingras, konflikterna löses
och ens nemesis eller berättelsens antagonist besegras – kan knappast rymmas
i en berättelse om exil. Om man backar
bandet till berättarstil före filmen hela
vägen till det klassiska grekiska dramat,
med en berättelse som utspelar sig på en
och samma plats och under ett dygn, är
det om möjligt än mer omöjligt att skildra
exil och servera en resolution på mellan
90 och 120 minuter.
Jag tror det är därför berättelserna om
exil är så frånvarande i film. Till och med
i den arketypiskt amerikanska western
filmen är exil inte ett tillstånd som
ges uppmärksamhet, trots att hjälten
många gånger är den rotlösa främlingen.
Revolvermannahjälten inte bara i
spaghettivästern utan även de klassiska
John Ford-rullarna är ofta en främling för
de nybyggare och de kollektiv av strävsamma jordbrukare, boskapsuppfödare
och lycksökare som befolkar dramerna,
men det är främlingen på genomresa som
läxar upp eller besegrar den ondska som
anfäktar dem. Men för att sedan aldrig
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Nénette och Boni (1996).

själv kunna slå sig till ro, utan bara rida
vidare mot horisonten.
Jag tror franska nya vågen är den
rörelse som kom närmast att gestalta
exilen, utan att någonsin uttryckligen
försöka. I till exempel Agnès Vardas
Cléo från 5 till 7 (1962) lyckas kameran
skildra ett irrande som får mig att tänka
på exil. Skildringen av Cléos väntan på
provresultatet från en undersökning om
cancer påminner om väntan på beslut om
uppehållstillstånd eller utvisning, allt det
vi ser henne företa sig i väntan på visshet
känns helt irrelevant i relation till det
hon försöker stålsätta sig för; att fönster
shoppa i väntan på ett avgörande besked
är helt enkelt bara distraktion.
Och häri finns väl kärnan i exilen; om
flykten är det mest heroiska man kan
företa sig som subjekt – att överskrida
gränser, överkomma hinder och klara
sig undan förföljelse och fara, att våga
språnget så att säga – är exilen det som
följer, när man landat efter språnget
och andra krafter än ens egna plötsligt
bestämmer över tillvaron.
Även i andra i någon mån mer actionfyllda filmer i nya vågen som Truffauts
De 400 slagen (1959) ser vi en protagonist
som registreras av kameran när han driver vind för våg, studsar mot omgivningen
eller halkar in i en småkriminell bana, till
synes utan egen kontroll. Tokstollen (1965)
skildrar Pierrot, en man som låter sig svepas med i alla de ingivelser världen bjuder
på men som inte har en tillstymmelse till
plan, en sorts inverterad exil, en flykt från
tristessen i det välordnade liv han inte
riktigt får plats i. Livet som en flipperkula
när väl kulan satts i rullning, men innan

Svenska Filminstitutet

Brev från en okänd kvinna (1948).

man som spelare fått kontroll, eller i alla
fall när man kämpar för att upprätta den.
Vad vore en uppskattad skildring
av exil? Kanske just den utdragna
berättelsen om hur total avsaknad av
sammanhang, brist på kontroll, främlingskap inför omgivningen sakta övergår i
att slå sig till rätta i en ny plats i livet. På
ömsom positiva och ömsom resignerade
sätt. En sorts tillblivelse, att återföras till
de levande genom att bli likvärdig dem,
genom att bli sedd, ha en historia som
tillåts vara självklar.
Jag tror moderna tv-serier har alla för
utsättningar för att skildra exil, av det
enkla skälet att de senaste tjugo årens
tv-serier, inte bara sett till längd utan även
till finansiering och distribution genom
strömning, så sakteligen gett utrymme för
nya berättelser och nya subjekt, samt att
internationella produktioner förenklats.
Men även om så mycket mer är möjligt
är det inte givet att det möjliga görs, det
krävs vision och vilja så klart. En film och
serie från förr jag minns som tangerar exilen är Geir Hansteen-Jörgensens Det nya
landet (2000), skriven av Lukas Moodysson och Peter Birro. Huvudpersonerna Ali,
Massoud och Louise är på roadtrip genom
Sverige, de första två är asylsökande. Jag
hatade den efter första avsnittet, roll
figurerna kändes så platta. Allteftersom
fick de träda fram, och jag älskade den.
För att de – i exil – fick träda fram.
Det kanske filmer och serier som skildrar exil måste få göra nu. Träda fram.

»Om flykten är det
mest heroiska man
kan företa sig som
subjekt – att överskrida
gränser, överkomma
hinder och klara sig
undan förföljelse och
fara, att våga språnget
så att säga – är exilen
det som följer, när man
landat efter språnget
och andra krafter
än ens egna plötsligt
bestämmer över
tillvaron.«

Nathan Hamelberg,
frilansskribent
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Lola Montez – kurtisanen (1955).

Kvinna i fara (1949).
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Max
Ophüls
Filmare av i går

För sina visuellt virtuosa filmer, romantiska och
förföriska, sentimentala historier från en svunnen
tid, blev Max Ophüls både hyllad och anklagad
för tomhet och dekadens. Hans skildringar av en
förlorad värld reflekterar ett liv i ständig rörelse –
en flykt och längtan tillbaka till något utom räckhåll.
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Exil

Max Ophüls

Din för evigt (1933).

Älskad av tre män (1936).
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Exil

Bröllopsgåvan (1953).

”Varför är det alltid Venedig? Varför
inte en annan stad? Wien! Ja, låt oss
säga Wien.”
När Max Ophüls långfilmsdebuterade
som regissör 1932 gjorde han det med
Die verliebte Firma, en flyhänt komedi om
en kaotisk filminspelning av en musikal i Schwarzwald. Skådespelarna slåss
om rampljuset, manusförfattarna och
regissören är oeniga om riktningen och
kompositörerna är trötta på att skriva
kärlekssånger med Venedig som fond. De
vill hellre skriva kärlekssånger om Wien.
Max Ophüls föddes i Saarbrücken i
västra Tyskland, var son till det judiska
paret Leopold och Helene Oppenheimer
och debuterade som teaterskådespelare
redan som 17-åring, under det tagna
namnet Ophüls för inte skämma ut sina
föräldrar. Via teatrar i Aachen och Dortmund blev han 1926 teaterdirektör i Wien.
Han kom att stanna i Wien i bara tre år.
Han ville göra film och då var det Berlin
och storbolaget UFA som gällde, men de
tre åren i Wien kom att prägla hela Max
Ophüls liv. Det var där han kände sig
hemma, det var i Wien han fann inspiration och det var dit han ständigt återkom
i sina filmer. Kanske för att han själv inte
kunde komma tillbaka.
Filmkarriären i Berlin började lovande.
Debuten hyllades som en framtida
mästares första verk och beundrarna
imponerades över både den formmässiga
enkelhet och rörelse han tog med sig in
i filmerna, samt den wienska känslan av
lyx, överdåd och lekfullhet. Karriären i
Berlin blev dock kort. Efter Riksdagshusbranden lämnade Ophüls Tyskland för
Frankrike och under ett par år reste han
runt i Europa för att göra film där han
kunde. Efter fem år insåg han att Tyskland var stängt för honom och blev fransk
medborgare, bara för att omedelbart bli
inkallad till franska armén för att kriga
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Max Ophüls

Kärlekens hus (1950).

mot sitt forna hemland. Efter att Paris
fallit tog han sig till Schweiz, men där var
arbetsmarknaden stängd för honom och
likt många kollegor tog han sig i stället
vidare till USA.
Vid den tiden var Hollywood fullt av
europeiska filmarbetare som var desperata efter jobb, många av dem betydligt
mer välrenommerade än Max Ophüls.
Mellan 1941 och 1946 drev han runt i
Hollywood och försörjde sig på småjobb
innan han via sin gamla vän Robert Siodmak fick chansen att regissera äventyrsfilmen – med det passande namnet – The
Exile (Med värjan i hand, 1947), med
Douglas Fairbanks i huvudrollen.
Filmen öppnade dörrar för Ophüls som
fick möjlighet att göra något eget. Då
återvände han naturligtvis till sitt älskade
Wien med Stefan Zweig-filmatiseringen
Brev från en okänd kvinna (1948), den
vemodiga berättelsen om en ung kvinna
som blir besatt av en känd pianist. Efter

»Han sneglade ständigt
tillbaka till en tid som
försvunnit, till en plats
som inte längre var
densamma. Ständigt
bar han med sig
1920-talets Wien, dess
oskuld, lekfullhet och
blodiga allvar – vare
sig han gjorde filmer
i Tyskland, Frankrike
eller USA.«

ytterligare två filmer, båda inom noir
genren som kom bli exileuropéernas
signum i Hollywood, återvände han till
slut till Europa. Och då till Frankrike i
stället för Tyskland, som han inte längre
betraktade som sitt hem.
För Ophüls var det inte bara en återkomst, det var också början på hans
mest kreativa och framgångsrika period
som regissör. Med filmer som Kärlekens
hus (1950), Kärlekens fröjder (1952) och
Bröllopsgåvan (1953) prisades han som
en av de främsta regissörerna av sin tid
och kom att bli en enorm inspiration,
för ambitiösa unga kritiker som Jaques
Rivette och François Truffaut och film
älskare som Stanley Kubrick. Den form
som han fick uppmärksamhet för som
ung regissör förfinades i ett perfekt äktenskap mellan det litterära och teatrala
Wien och det filmiska.
Max Ophüls levde större delen av sitt
liv någon annanstans än i sitt hemland.
Hans filmer är inte självbiografiska, men
reflekterar ett liv i rörelse och en längtan
tillbaka till något utom räckhåll. Han
sneglade ständigt tillbaka till en tid som
försvunnit, till en plats som inte längre
var densamma. Ständigt bar han med sig
1920-talets Wien, dess oskuld, lekfullhet
och blodiga allvar – vare sig han gjorde
filmer i Tyskland, Frankrike eller USA.
Det är en ödets nyck att den sista film
Max Ophüls regisserade var Lola Montez
– kurtisanen (1955), om den irländska
dansösen och kurtisanen som rotlös reste
världen runt i jakt på kärlek och arbete.
En film som visar att hem inte alltid är
den plats man föddes. Något som Ophüls
kunde känna igen sig i.

Läs mer: Paul Willemen, Ophuls (1978).

Kuraterat av Danial Brännström.
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Max Ophüls

Die verliebte Firma
Die verliebte Firma

Musikalisk komedi om en filmspelning i Alperna där allt går fel och sedan
går ännu mer fel när hela den manliga delen av produktionen försöker
ersätta filmens talanglösa stjärna med en lika talanglös telefonist som de
förälskat sig i. Max Ophüls debut är en flyhänt bagatell som fick kritikerna
att förutspå en strålande karriär för den unga regissören.
På en bergssluttning, omgärdade av snö,
står en man och en kvinna i aftonkläder
och sjunger om Venedig. Den absurda
scenen avbryts av en regissör som är
missnöjd med hur mannen placerat sin
fot, varpå kvinnan börjar klaga på sin
motspelares bristande professionalitet.
Max Ophüls, färsk från teaterns värld,
debuterade med en film om en film
inspelning av en typ av musikalisk komedi
som han brukade regissera på Wiens
teatrar. Om den kaotiska filminspelningen
speglar hans erfarenheter från scenen är
oklart, men det är tydligt att han vet vad
som brukar försiggå bakom kulisserna,
och det är med värme han skildrar de
inblandade – uppfyllda av sig själva och
ständigt på krigsstigen.
När scenen återupptas avbryts den
igen. Denna gång av en ung kvinna som
åker skidor, telefonisten Gretl. Gretl, som
inom kort lyckas charma en stor del av
de manliga filmarbetarna som försöker
ersätta den stora men talanglösa stjärnan
Peggy Barling med henne. Tyvärr för för
blindade av kärlek för att inse att Gretl
inte heller har särskilt stor talang.

30

Max Ophüls var en teaterman, men
han älskade film. Efter att ha sett F.W.
Murnaus Faust (1926) blev han övertygad
om filmkonstens överlägsensenhet, men
tvivlade på sin förmåga. Det var först när
han såg sin första ljudfilm några år senare
som han insåg att erfarenheterna från
teatern kunde hjälpa honom på vägen.
Han fick jobb som tolk åt Anatole
Litvak vid en inspelning, men avancerade
snabbt till regiassistent och debuterade
året därpå. Fast besluten om att göra film
som om det vore teater, men filmiskt som
om det vore en film av Murnau och roligt
som om det vore en wiensk operett.
Resultatet blev Die verliebte Firma.
En film som till synes är en bagatell,
men med en rytm, både musikalisk och
visuell, som var helt ny. Och det gick inte
kritikerna och publiken förbi. ”Definitivt
ett namn att fästa sina förhoppningar på:
Max Ophüls, regissören”, löd en recension
i Lichtbild-Bühne. ”[S]ällan har det gjorts
en film så levande, så flödande och så
stimulerande.”

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Gustav Fröhlich, Anny Ahlers,
Lien Deyers, 1932, Tyskland,
1 tim 14 min, tyska, engelsk text,
35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung.
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Max Ophüls

Die verkaufte Braut
Die verkaufte Braut

När ungdomarna vägrar rätta sig in i ledet och gifta sig med rätt personer
anlitar deras föräldrar en äktenskapsförmedlare som inte skyr några medel
för att få som han vill ha det. Die verkaufte Braut, löst baserad på en populär
tjeckisk operett, är en svindlande historia om kärlek, ungdom och pengar.
Bonden Hans älskar Marie, borg
mästarens dotter. Marie älskar Hans.
Marie är bortlovad till Wenzel, son till
en rik bonde. Marie vill inte gifta sig med
Wenzel. Wenzel vill inte gifta sig med
Marie. Wenzel älskar ingen förrän han
träffar Esmerelda, cirkusdirektörens
dotter. Det är oklart vad Esmerelda vill
och desperata föräldrar anlitar en skum
men charmig äktenskapsförmedlare för
att lösa situationen.
Max Ophüls var den tredje regissören
som gav sig på att filmatisera Bedřich
Smetanas och Karel Sabinas komiska
opera Brudköpet (1866), om ungdomar
med alldeles egen vilja. Projektet var
ambitiöst, en tjeckisk by byggdes upp
i studio, operastjärnor som Jarmila
Novotná och Willi Domgraf-Fassbaender
anlitades i huvudrollerna, och den legen
dariske komikern Karl Valentin fick rollen
som cirkusdirektören.
Ophüls var angelägen om att förvandla
materialet så att det passade honom.
Stora delar av dialogen och musiken
skrevs om, vilket inte sågs med blida
ögon av publiken som älskade originalet.
Men som filmvetaren Susan M. White
påpekat tillförde Ophüls också något nytt
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till historien. Skiftet av fokuset från Hans
till Marie, och på äktenskapsförmedlaren
sommellanhand i vad som till slut är
ekonomiska transaktioner av kvinnors
kroppar, gör Ophüls version både mer
humanistisk och modern. Dessutom
pekar den formmässigt mot hans senare
verk med långa kameraåkningar, panoreringar och rytm.
Stor del av diskussionerna efter filmens
premiär kom dock att handla om den
tyska filmindustrins brister gällande
ljudupptagning. Det låter fint med operasångare i rollistan, men vad är poängen
om det inte låter bra? Kanske borde
den tyska ljudfilmen satsa på annat än
musikaler? Det dröjde ett tag innan den
kommersiella tyska filmindustrin ändrade
kurs, men Max Ophüls gjorde det redan i
sin nästa film.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Jarmila Novotna, Willi DomgrafFassbaender, Karl Valentin, 1932,
Tyskland, 1 tim 15 min, tyska, engelsk
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, 
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Deutsche Kinemathek
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Max Ophüls

Lachende Erben
Lachende Erben

Ironisk komedi, med ett för Max Ophüls ovanligt lyckligt slut, där den äldre
vinodlaren Bockelmanns testamente visar sig innehålla en utmaning till brorsonen:
Peter får endast ärva hela förmögenheten om han slutar dricka alkohol under en
månads tid. Lachende Erben var en beställningsfilm för att främja sunt leverne,
men förbjöds av nazister som ansåg att den skadade den allmänna moralen.
För Max Ophüls var Lachende Erben
en ren beställningsfilm från filmbolaget
UFA. För att få göra melodramen Din för
evigt (1933) skulle han regissera denna
komedi, en sund film om sunda värderingar – som att alkohol bör undvikas.
Den osannolika intrigen utgår från den
rika vinodlaren Bockelmann som alltid
satt familjen och affärerna framför nöje.
Hans testamente är en kastad handske till
den släkt vars tvivelaktiga leverne han ser
ner på. Han testamenterar nämligen hela
förmögenheten till den flitiga brorsonen
Peter som sliter i familjeföretaget, under
förutsättningen att han slutar dricka alkohol under en månad. Övriga släkten som
fjäskat för Bockelmann under decennier
blir vansinniga och gör allt för att Peter
ska smaka på alkohol. Förvirring, skratt,
kärlek och ett lyckligt slut följer.
Ophüls blev aldrig känd som en skapare
av sunda filmer. Som åskådare är det lätt
att se regissörens ovilja att ta sig an ämnet
och att känna sympati för de levnadsglada
släktingarna som föredrar nöje framför
flit, alkohol framför mineralvatten. I stället
för en film som fördömer alkohol och
främjar en sund livsstil blev det en som
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med ironisk blick visar upp trångsynta
människor som har alltför nära till att
döma andra.
På filmbolaget var man förstås inte
nöjda med resultatet. ”Vad vet judar som
Ophüls och Joachimson [manusförfattaren] om människor från Rhendalen?”, ska
en av UFA:s chefer ha frågat efter filmens
färdigställande. 1937 förbjöds filmen helt
i Tyskland, i enlighet med den då rådande
censurregel nummer sju: en film som skadar förtroendet för staten, den allmänna
moralen eller säkerheten, förolämpar
nationalsocialistiska, religiösa, moraliska eller konstnärliga värderingar eller
har förråande och omoralisk påverkan
på publiken.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Heinz Rühmann, Max Adalbert,
Lien Deyers, Friedrich Ettel, 1933,
Tyskland, 1 tim 16 min, tyska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från
Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung.
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Max Ophüls

Din för evigt
Liebelei

Känslosam officer i österrikisk-ungerska armén avslutar sitt förhållande med
en baronessa när han träffar ung kvinna i 1910-talets Wien. Max Ophüls
sista tyska film, från vilken hans judiska namn ströks ur eftertexterna, är en
romantisk men osentimental historia om omöjlig kärlek. Filmen blev en
enorm publiksuccé i Tyskland och anses vara hans första mästerverk.
Löjtnant Fritz Lobheimer förälskar sig i
den unge Christine och bryter med baro
nessan Eggersdorff som han haft en affär
med, men baronen får reda på affären och
utmanar Fritz på en duell. En ödesmättad
stämning vilar över den enkla intrigen.
De nyförälskade är övertygade om att
de aldrig kommer få varandra, men är
just därför också övertygade om att varje
ögonblick räknas.
I mångt och mycket är Din för evigt, en
filmatisering av Arthur Schnitzlers pjäs
Älskog (1895), lik 1920-talets stumfilmer.
Som den teaterman Ophüls var förlitar
han sig på dialogen, men med insikten om
att ljudets intåg har gjort tystnaden än
mer kraftfull – den tystnad som uppstår
när man inte längre har något att säga.
På flera sätt är Din för evigt den första av
de filmer som skulle komma för Ophüls.
Han bytte riktning, bort från den musikalen och komedin, och omfamnade melodramen. Mycket av det som återkommer i
hans senare filmer finns också här – inte
i egenskap av fröet till senare mästerverk,
utan som en variation av dessa.
Ophüls ställer i Din för evigt hedern
mot väggen och anklagar den för att
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förvandla våra liv till fängelser, precis som
i Bröllopsgåvan (1953). Han återkom till
Arthur Schnitzlers Wien i Kärlekens hus
(1950) och Ophüls karakteristiskt rörliga
kamera finns även här, om än nedtonad.
Det är den stora skillnaden mellan Din för
evigt och hans senare filmer: det klass
iska berättandet, rikt i all dess enkelhet.
Andrew Sarris skriver att när européerna
kom till Hollywood var de i exil tvungna
”att åstadkomma stilistiska underverk
för att överleva som konstnärer” medan
de som var kvar hemma kunde vila i sina
traditioner. Inte bättre eller sämre, men
annorlunda.
Din för evigt kom att bli Ophüls största
succé i Tyskland, trots att både hans och
Schnitzlers namn togs bort ur filmens
eftertexter för att de var judar. Filmen
hade premiär kort efter riksdagshus
branden, Ophüls lämnade strax därefter
landet och Din för evigt blev därmed den
sista film han någonsin gjorde i Tyskland.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Magda Schneider, Wolfgang
Liebeneiner, Olga Tschechowa,
Gustaf Gründgens, 1933, Tyskland,
1 tim 28 min, tyska, e
 ngelsk text,
35 mm, b
 ildformat: 1.33:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Deutsche Kinemathek.
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Max Ophüls

Lidelse
La signora di tutti

Fragmentariska återblickar där filmstjärna efter ett självmordsförsök minns sin
väg mot framgången – från skandalen som tvingade henne bort från skolan, till det
krossade hjärtat som ledde till sjukhussängen. Max Ophüls enda italienska film är
en oförtjänt bortglömd och extravagant studie i den slump som styr våra liv.
Framme i Paris började den fransk
språkiga Ophüls omedelbart att göra film.
Först blev det en franskspråkig version av
Din för evigt (Une histoire d’amour) och,
senare samma år, den nu förlorade filmen
En natt vid Rivieran (1933).
Snabbt blev det dock svårare att hitta
jobb och när en förläggare ville producera
en film av Salvator Gottas senaste bok
kunde Ophüls inte tacka nej. Det var ett
storslaget projekt, den nyblivna producenten arrangerade en tävling för att hitta
Italiens vackraste kvinna till huvudrollen
och efter att ha sett Din för evigt var han
också övertygad om att han hade hittat
Europas främsta regissör.
Den svulstiga historien, om en ung
flicka som förvrider huvudet på sina
lärare och senare alla andra män hon
träffar, blir en stor filmstjärna fram till ett
karriärfall orsakat av otur eller svekfulla
handlingar, passade inte riktigt regissören. Resultatet blev en mycket ovanlig
Ophüls-film – direkt i sitt tilltal och
betydligt stökigare än vanligt, men förstås
med den rytm och det handlag som man
kan förvänta sig.

Italiens vackraste kvinna visade sig vara
Isa Miranda. Efter några år som birolls
innehavare valdes hon av Max Ophüls för
att spela rollen som divan Gaby Doriot,
vilket rivstartade en karriär som kulminerade med priset för bästa skådespelerska
vid Cannesfestivalen 1949 för hennes
insats i René Cléments Farlig hamn.
Filmen blev en språngbräda för Isa
Miranda, men knappast för övriga inblandade. Trots att publiken kom, kritikerna
var positiva och filmen prisades vid Venedigs filmfestival försvann den ur det allmänna medvetandet. Skribenten Andrew
Sarris sammanfattade filmens öde:

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Isa Miranda, Memo Benassi, Tatyana
Pavlova, 1934, Italien, 1 tim 37 min,
italienska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från British Film
Institute.

Isa Mirandas blodfulla Gaby Doriot borde ha
blivit hyllad som en av 30-talets ikonografiska
milstolpar. Så borde det ha blivit, men det
blev det inte. Filmen borde ha spelat in
mycket pengar, men det gjorde den inte. Den
borde ha en framskjuten position i seriösa
filmhistorieböcker, men det har den inte.1

1) Andrew Sarris, ”Andrew Sarris on La signora di tutti”, Film Comment (1974).
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Max Ophüls

Älskad av tre män
La Tendre ennemie

Uppfinningsrik komedi om kvinnors lott i livet, berättad genom återblickar av tre
spöken som dyker upp när deras tidigare – och gemensamma – kärlek Annette ska
gifta bort sin dotter mot hennes vilja. Övertygade om att Annette begår ett misstag
försöker de förhindra äktenskapet. Som förfilm visas Ave Maria de Schubert.
Tre spöken möts vid en parkbänk och
upptäcker snart att de har något gemensamt. Alla har de varit gifta med, eller för
älskade i, den vackra Annette. Och alla har
dött som följd av sin relation till henne.
Anledningen till att de kommit tillbaka
till jorden är för att närvara vid Annettes
dotters bröllop, arrangerat av modern
mot dotterns vilja. I återblickar reflekterar
spökena över hur de hamnat där och inser
att de måste rädda dottern från den olycka
som ett påtvingat äktenskap innebär.
Efter Divine (1935) arbetade Max
Ophüls med två filmer parallellt, den
nederländska filmen Komedie om geld
(1936) och franska Älskad av tre män.
Älskad av tre män är baserad på en roman
av André-Paul Antoine som även skrev
manuset till filmen som blev en succé.
Kritiker hyllade fantasin, utförandet,
skådespelarna och regin, hur sinnrikt
gränserna mellan de levande och de döda
skildrades och suddades ut. ”Original
iteten i uppslaget motsvaras mer än väl
av den subtila enkelhet med vilken det är
utfört”, skrev filmkritikern Arthur Vesselo
i Monthly Film Bulletin 1938.
Ophüls hade satt upp romanen som
pjäs i Wien innan han flyttat till Berlin och
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var förtrogen med materialet. Precis som
med Divine fick han arbeta med förlagans
upphovsperson, men till Älskad av tre män
valde Ophüls att ändra i historien – framför allt huvudpersonen Annettes personlighet. Eller i alla fall mildra den kvinnliga
fåfänga, otacksamhet, bitterhet och
själviskhet som Annette hade gett henne
i boken och som ledde till anklagelser om
misogyni. Likväl erkände Ophüls senare
att det blev en film som de flesta kvinnor
avskydde, inklusive hans egen fru.
Som förfilm visas Ave Maria de Schu
bert, där sångerskan Elisabeth Schumann
framför Franz Schubert. Filmen var en av
två cinéphonier som han gjorde åt musik
kritikern Émile Vuillermoz, som ville
öka intresset för den klassiska musiken
genom att filma musiker som framför
musikaliska verk.

Älskad av tre män. Regi: Max Ophüls,
medverkande: Simone Berriau,
Catherine Fonteney, Laure Diana,
1936, Frankrike, 1 tim 6 min, franska,
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Gaumont Pathé Archives.
Ave Maria de Schubert. Regi:
Max Ophüls, medverkande: Elisabeth
Schumann, 1936, Frankrike, 6 min,
utan dialog, fil, bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Filmmuseum München.
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Max Ophüls

Komedie om geld
Komedie om geld

Banktjänsteman tappar bort 50 000 pund och blir anklagad för att ha stulit dem.
Trots att stöld inte kan bevisas får han sparken, bara för att en kort tid senare –
mycket överraskande – erbjudas tjänsten som bankens direktör. Max Ophüls enda
nederländska film är en burlesk saga om rikedom och fattigdom och en svidande
kritik av den girighet som genomsyrade 1930-talets ekonomiska kris.
I likhet med många andra europeiska
länders filmindustrier passade den
nederländska på att använda sig av tyska
filmare för att revitalisera sig. Max Ophüls
bjöds in för att efter eget huvud skriva
och regissera landets dyraste produktion
genom tiderna.
Passande nog skrev han och regisserade filmen Komedie om geld, där bank
tjänstemannen Karel blir av med 50 000
pund. Då hans bror är en känd kriminell
blir han omedelbart anklagad för att
ha stulit pengarna och får sparken mitt
under 1930-talets ekonomiska kris. Han
letar jobb, men det finns inga och paniken
är ständigt närvarande.
En kort stund i alla fall. För snart blir
han erbjuden jobbet som direktör på den
bank han just fått sparken från. Överraskad tackar han ja, omedveten om att tid
igare direktören tömt banken på pengar
och han fått jobbet för att alla tror han
har de 50 000 pund som behövs för att
rädda den.
Ophüls första film helt baserad på egna
idéer blev något som Nederländerna aldrig sett tidigare. En fartfylld burlesk med
samhällskritisk udd, tydligt inspirerad av
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situationen i Tyskland och Bertolt Brecht
och Kurt Weills Tolvskillingsoperan (1928).
Det är enkelt att läsa in referenser till den
exil Ophüls och hans medarbetare befann
sig i, de illvilliga grannarna som tisslar
och tasslar, bortstötandet av den tyska
flyktingen och det traumatiska i att verka
i ett samhälle där vem som helst kan bli
anklagad och förlora sin ställning.
Filmen utmanar det klassiska berätt
andet inom filmen. Den är distanserad,
fragmenterad och förlitar sig på en cirkusdirektör som guidar publiken och bryter
in när det behövs. Komedie om geld blev
en ekonomisk katastrof som bara spelade
in tio procent av sin kostnad, men den
står ut som en av de främsta 1930-talsfilmerna som banade väg för framtida
filmare. Enormt inflytelserik, inte bara
i Nederländerna (där den helexiltyska
produktionen, med sina kunskaper och
erfarenheter, lyfte branschen kompetensmässigt) utan även i övriga Europa.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Herman Bouber, Matthieu van Eysden,
Rini Otte, Edwin G
 ubbins Doorenbos,
1936, Nederländerna, 1 tim 23 min,
nederländska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Deutsche Kinemathek.
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Exil

Max Ophüls

Sans lendemain
Sans lendemain

Poetisk melodram där nakendansös, efter att ha stött på en gammal kärlek, skuld
sätter sig för att återskapa skenet av den framgång och respektabilitet hon tror att
han förväntar sig av henne. Max Ophüls skildring av desperation, längtan och en
kvinnas motstånd mot verkligheten blev hans största publiksuccé i Frankrike.
Männen flockas till nattklubben La
Sirène, där dansöser underhåller genom
att visa det mesta av sina kroppar. Evelyn
som börjat dansa för att försörja sin son
gör där succé under namnet ”Is-nymfen”
med en show klädd i snö.
En natt, på väg till klubben, träffar hon
sina gamla kärlek Georges som hon hade
ett förhållande med i Kanada. Hon tvingades överge honom när hennes kriminella
man dök upp igen och fick hennes liv att
handla om sin och sonens överlevnad.
Mån om att hålla Georges ovetande om
hennes livsvändning och sysselsättning
väljer hon att låtsas leva ett annat liv. Hon
lånar pengar av en vän (eller är det hennes
hallick?), hyr en extravagant lägenhet och
gör allt för att hålla en omöjlig dröm vid liv.
Många har pekat på Sans lendemain
som den film som allra mest pekar framåt
mot de filmer Ophüls gjorde i USA och
senare vid återkomsten i Frankrike.
Filmer som Kvinna i fara (1949), Bröllops
gåvan (1953) och Lola Montez – kurtisanen
(1955). Fotograferad av Eugen Schüfftan,
som utöver Ophüls franska filmer även
fotograferade Dimmornas kaj (1938), har
Sans lendemain utseendet av en film djupt
rotad i den franska poetiska realismen,
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med inslag av tragedi och expressionism.
Men lika mycket pekar den bakåt i hans
filmografi, mot Din för evigt (1933), Lidelse
(1934) och Divine (1935), med sin skildring
av priset för en omöjlig kärlek, de murar
kvinnor bygger upp och den nakenhet
som avslöjar kroppens men inte själens
hemligheter.
Filmen blev färdig strax efter andra
världskrigets start och hade en stillsam
premiär i Alger i december 1939. Sans
lendemain fick vänta med sin premiär
i Paris till mars 1940, men blev då en
veritabel publiksuccé som fyllde biograferna fram till Paris fall i juni samma
år. Max Ophüls hade då redan p
 åbörjat
arbetet med den film som skulle bli hans
sista i Europa på över tio år: Från Mayer
ling till Sarajevo (1940).

Sans lendemain. Regi: Max Ophüls,
medverkande: Edwige Feuillère,
George Rigaud, Daniel Lecourtois,
1939, Frankrike, 1 tim 22 min, f ranska,
engelsk text, DCP ( digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, t illåten från
15 år. Visningsmaterial från
Gaumont Pathé Archives.
Valse brillante de Chopin. Regi:
Max Ophüls, medverkande: Alexander
Brailowsky, 1936, Frankrike, 6 min,
utan dialog, fil, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Filmmuseum München.
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Exil

Max Ophüls

Från Mayerling till Sarajevo
De Mayerling à Sarajevo

Hänförande historiskt drama om livet vid det österrikisk-ungerska hovet – från
Mayerlingdramat, där kronprinsen och hans blott 17-åriga älskarinna hittas
döda, till Franz Ferdinands äktenskap med en hovdam och skotten i Sarajevo.
Max Ophüls vältrar sig i hovets elegans och låter sin kamera flyta fritt i jaktstugor,
herrgårdar och slott i sin sista europeiska film innan flykten till USA.
Efter det så kallade Mayerlingdramat, på
sin tid en enorm internationell skandal
där kronprinsen Rudolf av Österrike och
hans 17-åriga älskarinna hittades döda
i en jaktstuga i vad som verkade vara en
självmordspakt, blev Franz Ferdinand
nästa i tronföljden. Franz Ferdinand
skapar själv stor skandal när han förälskar sig i ärkehertiginnan Isabellas
hovdam, grevinnan Sophie von Chotek,
i stället för ärkehertiginnans dotter.
Ophüls följer och skildrar det öster
rikisk-ungerska hovet med vällust:
storslagenheten, lyxen, dekadensen och
skandalerna fram till Franz och Sophies
död i Sarajevo som leder till första världskriget och därmed slutet för kejsardömet.
I det historiska dramat hittar Ophüls
stoff att leka med. Allt är extravagans och
allt måste skildras extravagant. Interiörerna, naturen, festerna och kläder är alla
överdådiga och Ophüls lägger inga band
på sin förkärlek till kameraåkningar när
han skildrar överdådigheten. Kameran
är överallt, upp för grandiosa trappor,
dansande i stora salonger.
Historiska dramer var populära i
Frankrike under 1930-talet och Ophüls,

38

som hade en viss erfarenhet av genren,
blev kontaktad för att göra någon form av
uppföljare till (sin tidigare arbetsgivare)
Anatole Litvaks Mayerlingdramat (1936).
Vid andra världskrigets utbrott blir
Max Ophüls inkallad, då han 1938 – efter
fem års i exil i Frankrike – blivit fransk
medborgare. Han fick då pausa inspel
ningen av Från Mayerling till Sarajevo för
att ta värvning. Kriget var inledningsvis
händelselöst för Frankrike och Ophüls
fick permission för att avsluta inspelningen och senare permission igen för att
klippa filmen.
När Från Mayerling till Sarajevo hade
premiär i maj 1940 hade dock Tyskland
invaderat och filmen visades i tomma
biografer. När Paris föll månaden efter
hade Ophüls redan lämnat landet, först
till Schweiz, sedan till Portugal och
slutligen till USA, där han hoppades få
hjälp av gamla vänner med att hitta jobb
i Hollywood.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Edwige Feuillère, John Lodge,
Aimé Clariond, 1940, Frankrike,
1 tim 35 min, franska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Gaumont Pathé Archives.
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Max Ophüls

Med värjan i hand
The Exile

Äventyrsfilm med glimten i ögat om brittiske kungen Karl II:s exil i
Holland under 1600-talet där han förälskar sig i bondflicka och jagas
av Oliver Cromwells agenter. Max Ophüls första amerikanska film är
en underhållande hyllning till Douglas Fairbanks eskapader under
stumfilmen, med sonen Douglas Fairbanks Jr. i huvudrollen.
Efter sex års arbetslöshet i USA fick Max
Ophüls till slut chansen att regissera en
film. Sex år av ständigt brutna löften,
påbörjade projekt som runnit ut i sanden
eller konstnärliga meningsskiljaktigheter
som fått honom sparkad.
Den gamla vännen från UFA, Robert
Siodmak, lär efter krigsslutet ha tvingat
Universal Studios att anställa Ophüls
så att han åtminstone skulle ha gjort en
amerikansk film innan han återvände till
Europa. Under det angliserade namnet
Max Opuls tog sig han an äventyrsfilmen
Med värjan i hand. Även om filmens exiltematik säkert kändes relevant för Ophüls
var svärdssvingande äventyrsfilmer något
mer främmande.
Inspirationen för filmen var Douglas
Fairbanks äventyrsfilmer från 1920talet och det var Fairbanks son, Douglas
Fairbanks Jr, som både producerade och
spelade huvudrollen. Handlingen är tunn:
Karl II tvingas till exil i Holland, träffar en
vacker bondflicka som han förälskar sig i
och försöker övertyga henne om att hans
passion för grevinnan Anbella (spelad av
en ljuvlig Maria Montez som stjäl de få
scener hon är med i) falnat och ställs inför
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dilemmat att välja mellan kärleken och
plikten. Samtidigt är Oliver Cromwells
agenter honom hack i häl med en mängd
fäktande som resultat.
Ophüls hade svårt att känna engage
mang för filmen, men med en teatral
dekor och en rörlig kamera skapar han
en för genren unik stil. Med sin känsla
för känslor gör han också att man till slut
bryr sig om vem som slåss mot vem och
vem som dör – även om han själv var
oklar över det. ”Jag upptäckte ofta att jag
spelade in scener där jag inte visste vem
det var som drog sitt svärd mot vem, varför de slogs, varför de blev dödade …”

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Douglas Fairbanks Jr., Paule Croset,
Maria Montez, 1946, USA, 1 tim 31 min,
engelska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial
från British Film Institute.
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Exil

Max Ophüls

Brev från okänd kvinna
Letter From an Unknown Woman

Omtumlande kamerarörelser i filmatisering av Stefan Zweigs novell där en
drömmande Joan Fontaine är besatt av kärlek till den pianist hon fantiserat om
sedan barndomen. Max Ophüls vackra film om nostalgi, minnen och omöjlig
kärlek har inspirerat regissörer som Martin Scorsese och Stanley Kubrick.
Redan under inspelningen av Med värjan
i hand försökte bolagscheferna övertala
Max Ophüls om att inte återvända till
Europa och erbjöd honom att göra en film
som skulle passa honom, en filmatisering
av Stefan Zweigs kortroman Ett brev från
en okänd (1922). Filmen blev för Ophüls
en kärleksförklaring till det Wien han älskat och lämnat och han fick fria händer att
skapa sin nostalgiska version av staden.
Filmen börjar i just Wien, vid sekel
skiftet. Natten före en duell, som han till
varje pris tänker undvika, kommer en
berömd konsertpianist hem och hittar ett
brev från Lisa, en för honom okänd kvinna.
Som ung blir Lisa förälskad i sin granne,
den talangfulla pianisten Stefan, och
bygger hela sitt liv kring honom – trots
att han knappt lägger märke till henne.
Den barnsliga förälskelsen förvandlas till
en besatthet och Lisa ger upp greppet om
verkligheten för att leva i en värld fylld
av illusioner och nostalgi. ”Hela filmen
präglas av denna nostalgi, av ett förflutet
som ständigt är närvarande. Lisa ser sitt
eget liv bara i ljuset av de ögonblick då
hennes och Stefans öden korsats, medan
hon för honom inte ens är ett minne”,
skrev filmkritikern Michael Kerbel. Brev
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från okänd kvinna berättar historien om
en kvinna som står stilla genom rörelse,
genom svindlande kameraåkningar
och människor ständigt på väg någon
annanstans.
Filmen fick ett svalt mottagande vid
premiären i USA och verkade bli en rejäl
förlustaffär för bolaget. I efterhand blev
den Ophüls mest ekonomiskt framgångsrika film i USA. Mer omedelbar fram
gång hade den i Europa och framför allt i
Frankrike, där man såg en mästares åter
komst. Kritikerna tillika framtida filmarna
François Truffaut och Jacques Rivette
höjde den till skyarna och öppnade upp
för en återkomst till den franska film
industrin några år senare.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady
Christians, 1948, USA, 1 tim 30 min,
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Max Ophüls

Fångad
Caught

Egocentrisk miljonär gifter sig med ung modell för att jävlas med sin psykiatriker
som vill att han jobbar med sig själv. Barbara Bel Geddes storspelar i rollen som
Leonora, vars äktenskap med en man hon trodde sig känna visar sig vara ett
helvete. En film som rör sig i gränslandet mellan melodram och film noir.
I think I know the reason why
Producers tend to make him cry.
Inevitably they demand
Some stationary set-ups, and
A shot that does not call for tracks
is agony for poor dear Max,
Who, separated from his dolly,
is wrapped in deepest melancholy.
Once, when they took away his crane,
I thought he’d never smile again …1
James Mason i en dikt tillägnad
Max Ophüls om filmens inspelning.

Med en ovanlig blandning av melodram
och film noir berättar Fångad en historia
om materialism, det samhälle den skapar
och de individer den formar. Den handlar
om ett äktenskap dömt att misslyckas,
traumat av att sakna frihet att bestämma
sitt eget öde, och den skildrar detta
genom ett effektivt kameraarbete.
Det är en film om en rik man som är
övertygad om att han kan köpa allt, även
människor och deras tillgivenhet. En film
om en kvinna som är övertygad om att
pengar är detsamma som lycka och som

är villig att överge sig själv för denna övertygelse. Men framför allt är det en film om
ett samhälle som vägrar släppa dem fria.
Inspelningen av Fångad var en svår
period för Max Ophüls. Han hade lämnat
Universal för MGM och hoppats få
lika fria händer, men det fick han inte.
Producenterna lade sig i manusprocessen
och själva inspelningen, till och med i
hur vissa scener skulle se ut. De var dels
oroliga över de okonventionella lösningar
Ophüls valt för skildra en kvinnas fången
skap i ett äktenskap, och vad censuren
skulle tycka om en film som i grunden är
en partsinlaga för rätten till skilsmässa.
Slutet gjordes om helt mot hans vilja
och Fångad blev den enda film han gjorde
för bolaget. Samtidigt var det en erfarenhet som innehöll många ljuspunkter –
han hittade en själsfrände i skådespelaren
James Mason och var själv otroligt stolt
över många delar av filmen.

Regi: Max Ophüls, medverkande: James
Mason, Barbara Bel Geddes, Robert
Ryan, 1949, USA, 1 tim 28 min, engelska,
utan text, 16 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

1) Citerad av Richard Roud i Max Ophuls – An Index (1958).
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Max Ophüls

Kvinna i fara
The Reckless Moment

Medelklassmamma får veta att hennes dotter har en affär med äldre man av tveksam
karaktär. När hon konfronterar honom förvandlas hennes idylliska förortsliv till ett
virrvarr av sjabbiga nattklubbar, organiserad brottslighet och ond bråd död. Max
Ophüls sista amerikanska film floppade men inspirerar andra filmskapare än i dag.
Max Ophüls avslutade sin karriär i
Hollywood med ännu en melodram om
omöjlig kärlek. Den berättar historien om
Lucia som bor i en liten ort i närheten av
Los Angeles, i ett välmående område med
sin man och sina två barn. En tillvaro som
hon finner närmast perfekt och är villig
att göra det mesta för att upprätthålla.
Det visar sig att Lucias dotter umgås
med en mycket äldre och tvivelaktig
konsthandlare, vilket får henne att åka
in till Los Angeles för att erbjuda honom
pengar för att hålla sig borta. Men när
Lucias man är bortrest träffas tonårsdottern och konsthandlaren i familjens
båthus – ett möte som slutar med hans
död. Besatt av att hålla uppe skenet av
det lyckliga livet gömmer Lucia kroppen i
förhoppningen om att incidenten ska försvinna, utan att hon ens behöver berätta
något för sin make. Snart ringer dock en
man på dörren för att berätta att han har
brev skrivna av hennes dotter som kommer peka ut henne som misstänkt.
Det är James Mason i rollen som ut
pressaren Donnelly som gör en av sina
främsta rolltolkningar i karriären. Bitter
och hotfull till att börja med, öm och
nostalgisk senare när han förälskar sig i
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sitt offer. Kritikerna hyllade James Mason
och Joan Bennetts insatser, men förstod
inte vad de gjorde i denna film. Kvinna i
fara har senare omvärderats av kritikerna,
men framför allt har den haft stor på
verkan på filmare som Pedro Almodóvar
och Todd Haynes, vars Höga klackar
(1991) respektive Far From Heaven (2002)
innehåller direkta referenser till filmen.
Då publiken uteblev och filmen blev en
ekonomisk katastrof tackade Max Ophüls
omedelbart ja när en fransk producent
erbjöd honom chansen att filmatisera
Balzacs La Duchesse de Langeais (1834).
När han lämnade Los Angeles visste han
inte att Kvinna i fara skulle komma att
bli hans sista amerikanska film och att
resan skulle bli starten för en helt ny
period av framgångar, både konstnärligt
och kommersiellt, i hans gamla hemland
Frankrike.

Regi: Max Ophüls, medverkande: James
Mason, Joan Bennett, Geraldine Brooks,
Henry O’Neill, 1949, USA, 1 tim 22 min,
engelska, utan text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från British Film Institute.
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Max Ophüls

Kärlekens hus
La Ronde

En virvlande kärlekskarusell där en ciceron vägleder publiken genom tio
amorösa möten i sekelskiftets Wien. Max Ophüls återvände till Europa
med en filmisk triumf som blev hans största succé i USA, och även om
filmen totalförbjöds i delstaten New York på grund av påstådd amoralitet
förärades Ophüls med sin första Oscarnominering.
År 1900 i Wien tar en prostituerad emot
en soldat under en bro, soldaten plockar
upp en kammarjungfru som senare ger
efter för sin arbetsgivares son. Den unga
mannen inleder en affär med en gift äldre
kvinna som grälar med sin man i sängen.
Den äkta mannen super ner ett affärs
biträde som förälskar sig i en poet som är
förälskad i en aktris. Aktrisen tar hem en
greve som natten efter köper en kvinna
under en bro. Allt introducerat, kommenterat och väglett av en allvetande ciceron.
När Max Ophüls återvände till Europa,
lockad av en producent som ville göra film
av Balzacs La Duchesse de Langeais (1834),
var det tillfälligt. Men finansieringen föll
samman, och väl hemma i sitt Frankrike
valde han att stanna kvar för att arbeta
med ett annat projekt som kändes som
hemmaplan: en fransk film baserad på
Arthur Schnitzels (vars Älskog från 1895
han tidigare filmatiserat som Din för evigt,
1933) provokativa pjäs Reigen (1900), om
sexualmoralism och kärlekens lättvindighet i sekelskiftets Wien.
Kärlekens hus är dock en mer otrogen
filmatisering än Din för evigt. Reigen hade
vid utgivningen klassats som pornografi
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och uppfördes drygt tjugo år efter att den
skrivits. Även om attityder i Europa hade
förändrats valde Ophüls en ingång som
fokuserade mer på kärleken som en tragi
komisk och kaotisk karusell, snarare än
en kritik mot samtidens sexualsyn (vilket
inte hindrade delstaten New York från att
totalförbjuda den för påstådd amoralism).
Trots att Kärlekens hus var Ophüls
artonde långfilm symboliserar den för
många starten på hans konstnärskap.
Tillsammans med de två efterföljande
filmerna, Kärlekens fröjder (1952) och
Bröllopsgåvan (1953), bildar den grunden
för Ophüls filmhistoriska arv – ett som
alla hans föregående filmer, något orättvist, jämförs med.
Visst, sakerna man associerar med
Ophüls – den ständigt rörliga kameran,
den drömska nostalgin, den lekfulla kärleken – tar här över filmen i sin helhet, men
det är också stilistiska val och teman som
ständigt återkommit genom hans karriär.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Anton Walbrook, Simone Signoret,
Serge Reggiani, Danielle Darrieux,
Gérard Philipe, 1950, Frankrike,
1 tim 30 min, franska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Max Ophüls

Kärlekens fröjder
Le Plaisir

En äldre man hoppas få bekräftelse på en maskerad genom att dölja sin ålder,
en grupp prostituerade tillbringar en ledig dag på landet och en hopplös romans
mellan en målare och hans modell får ett oväntat slut. En filmatisering av tre
Guy de Maupassant-noveller som visar att fröjd inte är detsamma som lycka.
Kärlekens fröjder är en triptyk baserad
på tre noveller av Guy de Maupassant
där Ophüls fortsätter att utveckla sitt
episodiska berättande. Fascinerad av
fragment delar han under 1950-talet upp
alla sina filmer i episoder som ger insyn i
ett liv snarare än att förklara det. Därmed
lämnas åskådaren att själv fylla i vad som
hänt före, mellan och efter.
I den första episoden, Le masque, går
en man på maskerad i förhoppning om att
kvinnorna ska svärma runt honom som
de gjorde när han var yngre – men i stället
faller han ihop av utmattning. I La Maison
Tellier tar en bordellmamma med sina
anställda till landet för att vara med på
brorsonens nattvard och samtidigt få vila
upp sig. I den sista delen, Le Modèle, förälskar sig en konstnär i sin modell, som
visar sig vara svårare att leva med än han
föreställt sig. Tre episoder som är tillräckliga i sig själva – utan slutgiltiga svar om
vad som händer sedan.
I historieskrivningarna om Ophüls är
det ofta de återkommande teman och
den rörliga kameran som lyfts fram. Färre
uppmärksammar hans kärlek till skåde
spelarna och förmåga att pressa fram de
mest fantastiska prestationerna ur sina
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aktörer. Efter framgången med Kärlekens
hus (1950) hade Ophüls fått tillgång till
gräddan av den franska skådespelareliten
– från stjärnskott som Daniel Gélin till
veteraner som Jean Gabin och Danielle
Darrieux. Ophüls kärlek till skådespelarna
var ofta besvarad, och många följde med
honom från film till film och berömde
honom för hans personregi. Danielle
Darrieux har berättat att hon under samarbeten med andra regissörer brukade
blunda och försöka föreställa sig hur
Ophüls skulle ha uppfattat scenen.
Kärlekens fröjder var en uppskattad film
på sin tid, men kom senare att hamna i
kläm som mellanfilm – gjord mellan de
två stora mästerverken Kärlekens hus och
Bröllopsgåvan (1953). Men precis som de
korta berättelserna i filmen är den tillräcklig i sig själv. Oavsett vad som kom före
eller efter.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Claude Dauphin, Daniel Gélin, Danielle
Darrieux, Simone Simon, Jean Gabin,
1952, Frankrike, 1 tim 37 min, franska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets arkiv.
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Exil

Max Ophüls

Bröllopsgåvan
Madame de …

Romantisk tragedi där fåfäng aristokrat säljer örhängen hon fått i bröllopsgåva –
en händelse som startar en kedjereaktion som leder till en oförsonlig konfrontation
mellan hennes man och hennes älskare. Max Ophüls tidlösa mästerverk om att
älska och förlora har kallats den mest perfekta filmen som någonsin gjorts.
Louise är en aristokratisk kvinna, bort
skämd och skuldsatt på grund av sitt
frivolösa leverne. Hon och hennes man,
greven och generalen André, lever ett
kamratligt samliv, respektfullt men tomt
på kärlek och passion. Båda anar att den
andra har affärer vid sidan om, men så
länge det inte skadar deras rykten väljer
de att inte göra en stor sak av det hela.
För att betala igen en skuld säljer
Louise ett par hjärtformade diamant
örhängen hon fått i bröllopsgåva och
ljuger om att hon tappat dem på operan.
När mannen som köpt örhängena säljer
tillbaka dem till André väljer han ge dem
till sin älskarinna i stället för till sin fru,
men älskarinnan gör snabbt av sig med
dem och de hamnar hos Louises älskare
som ger dem till henne. Och med det är
den wienska kärlekskarusell som Max
Ophüls älskar i gång.
Den legendariska filmkritikern
Andrew Sarris kallade vid ett tillfälle
Bröllopsgåvan för den mest perfekta film
som någonsin gjorts. Unga Cahiers du
Cinéma-kritiker som François Truffaut
och Jacques Rivette hyllade den och

filmare som Stanley Kubrick inspirerades
av den. Ändå kände sig filmkritikern
Pauline Kael tvungen att ta filmen och
Ophüls i försvar:
Filmens skönhet har ibland använts som
ett argument mot den. Det glidande,

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Charles Boyer, Danielle Darrieux,
Vittorio De Sica, 1953, Frankrike,
Italien, 1 tim 39 min, franska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets arkiv.

sensuella fotot, och den extremt romantiska
atmosfären har uppfattats som bevis för att
Ophüls inte har någonting att säga. Man har
kritiserat honom för att han inte är en annan
sorts regissör. […] [I] vår moderna värld
har stil blivit någonting fult, och eftersom
Ophüls stil hör ihop med sköna damer i
glittrande klänningar och sekelskiftesdekor,
har socialt medvetna kritiker anklagat
honom för att vara trivial och dekadent.1

Över tid har pendeln svängt till Bröllops
gåvans favör och den intar en plats i
Frankrikes tillika världens filmhistoria
som ett omistligt mästerverk.

1) Pauline Kael, I Lost It at the Movies (1966).
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Exil

Max Ophüls

Lola Montez – kurtisanen
Lola Montès

Färgspektakel i Cinemascope om en irländsk dansös resor genom Europa, kärleks
affärer med Franz Liszt och Ludwig I och skandalösa leverne som slutade på cirkus i
USA där hon var tvungen att sälja kyssar för att tjäna sitt uppehälle. Max Ophüls sista
film slaktades av bolaget, men är ett av filmhistoriens mest unika verk.
På en cirkus i USA introducerar cirkusdirektören showens huvudnummer: ett
visuellt återskapande av den skandalösa
dansösen Lola Montez liv – med självaste Lola Montez i huvudrollen. I en rad
stiliserade akrobatiska akter spelas de
mest spektakulära sekvenserna ur hennes
liv upp, och för varje sekvens glider filmen
in i det förflutna. I dessa episodiska
återblickar, nästan lika stiliserade som
de akrobatiska akterna, skildras hennes
uppgång, berömmelse, kärleksaffärer med
Franz Liszt och Ludwig I, flykt genom
Europa och fall i USA. Men Lola är sjuk
och för varje sekvens hon tvingas framföra närmar hon sig döden.
Lola Montez – kurtisanen blev Max
Ophüls första film i färg och på vidfilm.
Han var själv tveksam till bägge, men
produktionens storlek gjorde att bolaget ställde krav. Resultatet blev en unik
visuell upplevelse. Ophüls bryter ständigt
det horisontella rummet med vertikala
inslag, ramar in bilderna med pelare och
fyller hela duken med rörelse. Färgen
använde han för att skapa en stiliserad
icke-naturalistisk miljö, både på cirkusen
och i återblickarna, som fungerar lika
distanserade som inbjudande.
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Lola Montez – kurtisanen var den dyr
aste europeiska produktionen någonsin.
Efter framgången med Bröllopsgåvan
och med Martine Carol i huvudrollen
öppnade finansiärerna plånboken, men
med pengarna kom kraven. Filmen skulle
spelas in i tre språkversioner – en fransk,
en tysk och en engelsk – med en mängd
producenter för varje version. Efter den
mindre lyckade premiären togs filmen
från Ophüls. Mot hans vilja klipptes
filmen ner från 140 minuter till 119 minuter i Västtyskland, 114 minuter i Frankrike
och 90 minuter i USA. Trots detta gick
produktionsbolaget i konkurs.
Berättelsen om en kvinna som, precis
som han själv, lämnat sitt hem, tvingats fly från sitt nya hemland och rotlöst
drivit igenom Europa och Nordamerika
blev Max Ophüls sista film. Han dog 1957
medan han fortfarande var i rättsliga
processer mot producenterna för att få
återskapa sin version av filmen.

Regi: Max Ophüls, medverkande:
Martine Carol, Peter Ustinov,
Anton Walbrook, 1955, F
 rankrike,
Västtyskland, 1 tim 53 min, franska,
tyska och engelska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 2.55:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Cinémathèque française.

Cinemateket våren 2022

Exil
Sektion

Max Ophüls
Serie

Från Mayerling till Sarajevo (1940).
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Exil

High Life (2018).

L’Intrus (2004).

Beau travail (1999).

35 rhums (2008).
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Claire
Denis
Aldrig hemma, alltid på väg

Parisfödda Claire Denis tillbringade större delen
av sin barndom i dåvarande Franska Västafrika.
Utifrån självrannsakan, ett destabiliserande
formspråk och ett intresse för postkolonial
problematik har Denis skapat ett poetiskt
filmuniversum befolkat av identitetskrisande
outsiders som tänjer på gränserna.

Svenska Filminstitutet
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Exil

Claire Denis

»Denis figurer befinner sig ofta
på resande fot – på väg någonstans,
ibland oklart vart. Några riktiga
”hem” är det sällan tal om.«

”It isn’t where you came from. It’s where
you’re going that counts.” Det berömda
citatet, som brukar tillskrivas jazz
sångerskan Ella Fitzgerald, fångar den
amerikanska drömmen i ett nötskal: dröm
stort och arbeta hårt så når du dit du vill.
Om det bara vore så enkelt.
Bland det mest utmärkande med
Claire Denis filmer, vars ofta vilsna
huvudpersoner försöker navigera genom
det förflutnas dimma, är hur fängslad
människan är till sitt ursprung. Och vad
det faktiska ursprunget är? Där blir det
genast mer komplicerat.
”Jag känner mig inte alls hemma i
Frankrike”, har Parisfödda Denis sagt.
”Kanske för att jag inte växte upp där,
men i Afrika kände jag mig utländsk. När
du är ett vitt barn förstår du rätt väl att du
inte är från landet.”
Som dotter till en fransk tjänsteman
under kolonialtiden växte Denis upp
tillsammans med sina föräldrar och två
syskon i Kamerun och Burkina Faso, då
tillhörande Franska Västafrika. Som fjortonåring återvände hon till Paris. Det var
tidigt 1960-tal, före majrevolten och det
politiskt eldiga 70-talet som följde. Inom
filmen blev det plötsligt trendigt att blicka
bakåt, om än med visst nostalgiskt skimmer. Vem skulle väcka publiken ur den
kollektiva amnesin kring landets förflutna?
Strax efter flytten till Frankrike gifte sig
Denis med en fotograf som gav henne en
Leica-kamera. Hon assisterade honom
och blev så nyfiken på bildberättandet
att hon senare sökte till den prestigefulla
filmskolan Institut des hautes études
cinématographiques (i dag La Fémis).
Därefter arbetade hon som regiassistent
för Costa-Gavras, Jacques Rivette, Jim
Jarmusch och Wim Wenders.
Med hjälp av bland andra Wenders
lyckades hon finansiera sin långfilmsdebut Chocolat (1988) som skildrar hur
unga France, inte olikt Denis, minns sin

barndom under en bilresa genom postkoloniala Kamerun. Ett självrannsakande
uppväxtdrama som snarare än att göra
upp bara försöker förstå.
Efter en vacker prolog på en strand får
France skjuts av en man som visar sig vara
afroamerikan. Filmen som tar sin början
med en bil avslutas med ett lyftande
flygplan. Resandet ramar in flera av Denis
långfilmer, där bilder på järnvägsspår eller
flygplatser varvas med huvudpersoner
som gör entré och sorti i fordon. Hela kärlekshistorien i romantiska Vendredi soir
(2002) byggs upp kring en bilkö.
Denis figurer befinner sig ofta på resande
fot – på väg någonstans, ibland oklart vart.
Några riktiga ”hem” är det sällan tal om.
Bortsett från White Material (2009)då,
där åtminstone Isabelle Hupperts kaffe
plantageägarinna anser sig ha hittat sitt
hem i ett icke namngivet afrikanskt land.
Denis, då? Var hör hon hemma? Hon
har själv kallat sig för ”une fille d’Afrique”,
en flicka från Afrika, men har betonat att
Chocolat är ”un film de Blanche” – en vit
persons film.
Även filmerna som utspelas i Frankrike skildrar ofta outsiders i utkanten av
ett samhälle där de inte hittat sin plats.
Rotlösheten syns även i Denis destabiliserade form. Till exempel kan kronologin
vara otydlig, genreinslag dekonstrueras
och kroppar fragmenteras i bild. Suggestioner och dröjande blickar premieras
framför klarspråk.
Formen har växt fram i kreativt
samarbete med bland andra manus
författaren Jean-Pol Fargeau, fotografen
Agnès Godard och kompositören Stuart
Staples (ibland solo, ibland med sitt band
Tindersticks).
Filmvetaren och författaren Martine
Beugnet menar att Denis utforskande
av exil och alienation i en postkolonial
värld hör ihop med en utforskning av
mediets krafter:

Denis cinema of exile is not merely the depiction of situations of estrangement, it is, in
itself, a fertile cinematic experience of de-familiarisation – one that challenges the gaze, the
perception, and the imagination of the viewer.1

I en understreckare för Svenska Dag
bladet närmar sig Hynek Pallas, kritiker
och doktor i filmvetenskap, denna koppling mellan tema och form. Han påpekar
att Denis ”kommunicerar med känslor i
stället för ord”, vilket härleds till fenomenologi – studier i den sinnliga upplevelsen
av världen – och tänkare som Maurice
Merleau-Ponty, Elizabeth Newton och
Gilles Deleuze.
I liknande anda myntade filmvetaren
Laura U. Marks begreppet ”haptic
visuality”, som anspelar på visuella
framkallningar av fysiska sinnesminnen.
I Denis filmer står känselsinnet och minnen i samklang. Bilder på beröring, dans,
ömhet, smärta och sensualitet förflyttar
rollfigurer genom tid och rum – tills
de kvicknar till och finner sig i en mer
hemsökt tillvaro.
Går det verkligen att fly nuets rastlösa
rotlöshet? Och vad är ens poängen med
att ta sig vidare?
Om det finns något upplyftande i Denis
ofta öppna slut så är det väl just det: den
antydda utvägen. Möjligheten att packa
väskan, hoppa in i bilen och ge sig av.
Bortom slutbilden väntar kanske inte
ett nytt hem, men eventuellt något slags
självinsikt och en ökad förståelse för
världen de lever i.
Vilket kan vara nog så frigörande.

Läs mer: Marjorie Vecchio (red.),
The Films of Claire Denis: Intimacy
on the Borders (2014).

Kuraterat av Sebastian Lindvall.

1) Martine Beugnet, Claire Denis (2004).
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Claire Denis

Svinen (2013).

Let the Sunshine In (2017).
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Exil

Claire Denis

Chocolat
Chocolat

Med inspiration från sin uppväxt ser Claire Denis tillbaka på 1950-talets fransk
koloniserade Kamerun. Uppbyggd kring en återblick skildras maktförhållandena
mellan flickan France, hennes föräldrar och deras åtrådda tjänare, spelad
av Isaach De Bankolé i en av sina första stora filmroller. Stark och suggestiv
långfilmsdebut som tävlade om Guldpalmen i Cannes.
I barndomens hjulspår färdas unga fran
syskan France genom ett postkolonialt
Afrika, vilket utlöser en kedja av åter
blickar från uppväxten på kamerunska
landsbygden. När hennes pappa, en kolonialtjänsteman, ger sig av på en tiodagarsresa lämnas lilla France med sin mamma,
familjens kock samt tjänaren Protée –
åtrådd av såväl mor som dotter.
Claire Denis växte själv upp i olika
delar av Afrika, vilket fått många att
betrakta Chocolat som en film med
självbiografiska stråk. Den skildrar en
”kolonial verklighet återskapad från minnet”, menar filmvetaren Martine Beugnet,
där Frankrikes förflutna beskådas mer
upprört än nostalgiskt
Titeln är tagen från det franska 50-talsslanget ”être chocolat”, att bli lurad, vilket
i sin tur kommer från ”choc” – chocken
av att knockas under en boxningsmatch.
Man kan tänka sig att den mångtydiga
titeln syftar på de svarta som blev blåsta
av fransk kolonialism.
Chocolat gjordes med stöd från bland
andra Wim Wenders, som Denis tidigare
arbetat för som regiassistent. Hus i kolonial stil byggdes upp från grunden, med
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hjälp av de äldsta lokalinvånarnas minnen
och berättelser. Trots att Chocolat är ”un
film de Blanche” – en vit persons film –
var samarbetet med lokalinvånarna den
långfilmsdebuterande Denis sätt att inkludera ”svarta människors blick på min vita
kvinnliga blick”, som hon formulerat det i
en intervju i Le Figaro.
Strax efter pappans hemkomst får
familjen besök av fler landsmän, vars
flygplan nödlandat i närheten. Obalansen
mellan svarta och vita, som tidigare varit
nog så synlig men outtalad, exploderar
i de nyanlända fransmännens provoka
tioner och förolämpningar.
Den växande ensemblen gör barnperspektivet mindre central, men kvar
finns ett stumt betraktande från skym
undan. Ett slags ”network of subtle hints
and suggestions, through looks, caught
or denied, through the framing and the
placing of characters, and through the
puzzled, troubled eyes of the child France,
the increasingly disturbed spectator”, som
kritikern Robin Wood uttryckt det i en
artikel för Film International.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Isaach De Bankolé, Giulia Boschi,
François Cluzet, Cécile Ducasse, 1988,
Frankrike, Västtyskland, Kamerun,
1 tim 45 min, franska, engelska och
hausa, svensk text, 35 mm, bildformat:
1.85:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Claire Denis

S’en fout la mort
S’en fout la mort

Film noir på Claire Denis vis i klaustrofobiskt drama där två vänner slår läger
i en restaurangkällare i en Parisförort för att tjäna sig en hacka i den olagliga
tuppfäktningens dunkla värld. Jazziga toner, svindlande kameraarbete och
lysande prestationer av Denis-favoriterna Isaach De Bankolé och Alex Descas.
”Jag är svart, och min vän är samma färg.
Han är västindier, jag är från Benin.” Den
inledande berättarrösten i S’en fout la
mort levereras strax efter ett textcitat om
alla människors kapabilitet, skrivet av den
afroamerikanska kioskdeckarförfattaren
Chester Himes (som på 1950-talet emigrerade till Frankrike).
Berättarrösten, cigarettröken, mörkret,
skumraskaffärerna och de småtimmars
berusade blåsinstrumenten på ljudspåret
slår an en hårdkokt stämning. Filmen är
”som en thriller, eller som en film som
skulle kunna bli en thriller”, som film
kritikern Claude Sartirano träffsäkert
uttryckt det. De två vännerna, svarta män
i en Parisförorts mestadels vita undre
värld, är inga detektiver i trenchcoat, men
hemsökta av sitt förflutna och fångade i
en fatalistisk spiral liknande de som brukar drabba noir-klassikernas antihjältar.
Om film noir tar tempen på efterkrigs
tidens skadade vita manlighet, gör S’en
fout la mort något liknande med postkolo
nialismens svarta dito. Inhysta i källaren
hos en vidrig restaurangägare som de är
skyldiga pengar, och som gärna antyder att han haft en affär med den enas
mamma, får de två vännerna i uppdrag att
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träna en tupp inför de blodiga olagligheter
som äger rum i en lagerlokal i närheten.
Klaustrofobin smyger sig på i den
mörka lagerlokalslabyrinten som saknar
naturligt ljus. Fotografen Pascal Marti,
som trots omständigheterna insisterade
på att spela in på 35 mm, skapar ett lika
våldsamt som detaljrikt bildflöde, vilket
filmvetaren Martine Beugnet menar har
en ”målerisk, goyaesk kvalitet”. Möjligen
en smula överdrivet, men visst finns en
likhet i hur Denis, Marti och Goya över
sätter historiska trauman till en verklighet
som liknar ett dödsrike.
Vid flera tillfällen lyssnas det på Bob
Marleys ”Buffalo Soldiers”. Raderna om
att vara ”stolen from Africa, brought to
America, fight on arrival, fighting for
survival” tillför ytterligare en historisk dimension till huvudpersonernas
instängda och utsatta situation.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Isaach De Bankolé, Alex Descas,
Solveig Dommartin, 1990, Frankrike,
Västtyskland, 1 tim 31 min, franska,
engelsk text, 35 mm, bildformat:
1.66:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Pathé Films.
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Exil

Claire Denis

Jag är inte sömnig
J’ai pas sommeil

Litauisk immigrant kommer till Paris med skådespelardrömmar, men möts i stället
av en ogästvänlig stad som hemsöks av mord på äldre kvinnor. Verklighetsbaserad
seriemördarfilm där mörkret härrör från filmens sinistra stadsporträtt.
Claire Denis flyttade runt en del i sin
barndom, mellan länder vars gränser i
vissa fall dragits på moraliskt tvivelaktiga
grunder. Gränsöverskridandet tar sig även
andra former, i synnerhet i Jag är inte
sömnig, där outsiders av olika slag skildras
i orolig tid med seriemördare som är på
fri fot.
Det rör sig inte om någon pussel
deckare. Den skyldiga avslöjas tidigt, vilket
gör att fokus hamnar på andra spänningar.
Som den mellan familjemedlemmar av
olika sexualitet, men också den mellan
olika nationaliteter, i en stad som här presenteras som mångkulturell smältdegel.
Filmen handlar mer om att röja människors identiteter än att dölja och bygga
mysterier kring dem. Här finns ”inget
möjligt skiljande mellan masken och identiteten som förklädnaden döljer”, menar
kulturvetaren Cynthia Marker. Genom att
inte psykologisera filmens komplexa rollfigurer, blir de chockerande inslagen mer
nyfiket utforskande än chocklystna.
Berättelsen är baserad på den verklige
mördaren Thierry Paulin, en hivpositiv
man av västindiskt påbrå som attackerade
21 äldre kvinnor i det 18:e distriktet. Området, mellan Montmartre och Sacré-Cœur,
var tidigare en plats för parisisk dekadens.
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Filmens tyngd på ondska och anti
hjältar, där fokus ligger på den kriminella
snarare än lagskiparen, har tolkats som
ett uttryck för en typisk fransk noir-
tradition. Liknelser kan därtill dras till
filmer som Fritz Langs M, om en barna
mördare i Berlin, och kanske framför allt
Matrosen och stjärnan (1947), Jean Genets
roman om en tjuvaktig prostituerad
seriemördare i Brest (som även blev film i
Rainer Werner Fassbinders regi).
”Denis adapterar genren till sin vision
av en postkolonial urban värld, vilket förlänger noir-ambivalensen till etniska och
könsliga identiteter”, skriver filmvetaren
Martine Beugnet. Ambivalensen är ständigt återkommande i Denis verk, men blir
i Jag är inte sömnig fascinerande påtaglig
genom den tydliga genreinramningen.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Katerina Golubeva, Alex Descas,
Richard Courcet, Vincent Dupont,
1994, Frankrike, Tyskland, Schweiz,
1 tim 52 min, franska, ryska och
engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Claire Denis

Nénette och Boni
Nénette et Boni

Stormigt syskonpar återförenas när gravida Nénette flyr sin småkriminella pappas
grepp och tar sig till Marseille och storebrodern Boni som är mer intresserad av
sexfantasier än familjerelationer. Ohämmat sensuellt, metafysiskt och libidinöst
drama som belönades med Guldleoparden för bästa film vid Locarnos filmfestival.
Nénette och Boni inleds med att en vit
fifflare instruerar svarta invandrare hur
de ska kränga falska telefonkort. Den
skeva maktrelationen återkommer i Claire
Denis filmer, men här fyller prologen en
vagare, mer symbolisk roll. Utan tydlig
återkoppling återkommer telefonkortet
bara i bakgrunden – en fond för det osynliga nät av kommunikationssvårigheter
och utnyttjande som ligger till grund för
filmens familjesplittringar.
Titelduon spelas av Alice Houri och
Grégoire Colin, som två år tidigare spelat
syskon i Denis tv-film U.S. Go Home
(1994). Även om tv-filmen utspelar sig
på 1960-talet och syskonen hade andra
namn, är likheterna tillräckliga för att
filmvetaren Catherine Wheatley ska
beskriva den som en ”syskonorienterad
diptyk”. För Denis handlade det främst
om att återförenas med skådespelarna:
”Jag kände att jag bara precis upptäckt
dem i U.S. Go Home.”
I U.S. Go Home ville Houris rollfigur
ha sex, i Nénette och Boni ställs hon inför
konsekvenserna av en oönskad graviditet.
Medan systern brottas med verkligheten
är brodern fast i sexfantasiernas värld.
Särskilt upptas hans drömmar av en
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kvinnlig konditor som bakar så sensuellt
att bakverken påminner om kroppsdelar
som får erotisk massage.
När Boni väl får chansen att fika med
sin drömtjej börjar hon prata om feromoner, doftämnet som överförs mellan individer. Filmvetaren Judith Mayne menar
att det är en scen som ”vackert sammanfattar filmens upptagenhet av flöde – med
vatten, med rörelse, med förvandling”.
Den brittiska gruppen Tindersticks
gjorde här sitt första soundtrack för
Denis. Musiken bidrar till det där flödet,
som tänjer på gränsen mellan dröm och
verklighet. En medveten otydlighet som
sedan dess bara har blivit mer fram
trädande i Denis konstnärskap.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Grégoire Colin, Alice Houri, Jacques
Nolot, 1996, Frankrike, 1 tim 43 min,
franska, svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Exil

Claire Denis

Beau travail
Beau travail

Kroppsligt och homoerotiskt när svartsjuka bryter ut bland barbröstade främlings
legionärer som stationerats i Djibouti, där rutiner ruckas av en ny rekryts ankomst.
Mångbottnade Beau travail ses av många som Claire Denis mästerverk och kvalade
2012 in på både kritikernas och regissörernas topplistor när filmtidskriften Sight
& Sound presenterade tidernas 100 bästa filmer.
Som en del av sin självrannsakande
skildring av Frankrikes koloniala historia vände sig filmskaparen Claire Denis
denna gång mot Främlingslegionen, som
etablerades 1831 av Frankrikes armé – då
främst för frivilliga utlänningar. Det var
en riktad satsning för att skydda och
expandera det franska kolonialimperiet.
Den historiska aspekten går rätt obemärkt förbi i Beau travail, mer än i form
av den rent visuella kontrasten mellan
de halvnakenbrottande vita männen och
miljön som uppenbarligen inte är deras
naturliga habitat.
Stationerade i Tadjouraviken, i öst
afrikanska Djibouti, lever dessa män i
en hypermaskulin miljö. I vanlig ordning
ruckar Denis på rådande ordning med
ett suggestivt svartsjukedrama som tar
sig fysiska uttryck. ”Galoup säger att han
är ’otränad för civilt liv’. När jag kom till
Frankrike efter att ha bott i Afrika kände
jag mig otränad för livet!”, berättar Denis i
en intervju i Sight & Sound.
Filmen är löst baserad på Herman Melvilles kortroman Billy Budd, förmärsgast,
postumt utgiven 1924, om en stilig sjöman
som förtrollar sin omgivning så pass att
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han blir en måltavla. Denis berättelse är
strukturerad som en återblick, med gott
om inslag av abstrakt filmpoesi. ”Vi skrev
två manus. Det första kallades ’Galoups
anteckningsbok’, vilket var hans dagbok,
hans memoarer. Därifrån började vi konstruerade filmen som dess kontrapunkt”,
förklarar Denis i ovan nämnda intervju.
Det går knappt att skriva om Beau
travail utan att nämna den fantastiska
slutscenen: en enda lång tagning där en
pråligt uppklädd Denis Lavant avfyrar en
euforisk dans till Coronas eurodisco-hit
”The Rhythm of the Night”. Hans rollfigur
har då sparkats från det militära liv som
han byggt hela sin identitet kring.
”Är han död? Är han fri? Är det en
dröm? Ett genialiskt och oväntat slut på
en mästerlig film som osar av instängda
känslor och homoerotik”, menade
filmskaparen Mia Engberg när kultur
tidskriften FLM frågade svenska filmare
om deras favoritslut.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Denis Lavant, Michel Subor, Grégoire
Colin, 1999, Frankrike, 1 tim 32 min,
franska, italienska och ryska,
svensk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från NonStop
Entertainment.
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Exil

Claire Denis

Trouble Every Day
Trouble Every Day

Kannibalism, läkemedel och skruvade relationer i erotisk skräckfilm där ett
amerikanskt pars smekmånad i Paris tar en blodig vändning när mannen
(spelad av Vincent Gallo) söker upp en gammal flamma. Hatad och hyllad –
den existentiella kroppsvätskefilmen Trouble Every Day lämnar ingen oberörd.
Trots att Claire Denis är känd för kropps
ligheten i sina filmer var Trouble Every
Day den första filmen som innehåller
en sexscen. Sex och död är två sidor av
samma mynt i denna erotiska skräckfilm,
där en smekmånad i Paris tar en blodig
vändning när mannen (Vincent Gallo),
en läkare, söker upp en gammal flamma
(Béatrice Dalle) som är gift med en neuro
forskare. Kvinnan är en riktig mansluk
erska – såväl bildligt som bokstavligt.
Spåren av det förflutna är mer gåtfulla
än klargörande, i en berättelse där all blod
spillan dryper av symbolik. Var är det för
tillstånd som får kvinnan att löpa amok?
Handlar det om köttslig kärlek? Om mäns
rädsla för frigjorda kvinnor? Om hiv?
Författaren, kritikern och festivalcuratorn James Quandt myntade 2004
begreppet ”New French Extremism” som
syftar att rama in den våg av nihilistiska
kroppschocker som märktes av i sena 1990och tidiga 2000-talets franskspråkiga film.
Till vågen räknas regissörer som Bruno
Dumont, Gaspar Noé och Catherine Breillat, och även Claire Denis med sin, enligt
Quandt, tidstypiska Trouble Every Day.

Denis’s superb cinematographer Agnès
Godard, responsible for the ravishing images
of Beau travail (1999), here trains her camera
on landscapes of flayed flesh, on Dalle’s tumid
lips and hungry tongue aswim in crimson,
and on walls artfully spattered with blood.1

Filmskribenterna Adam Nayman och
Andrew Tracy har gjort en läsning i
samma anda. De påpekar dock att filmens
explicita utforskning av en ”inre-riktad
sensuell värld, en värld av uppslukande
sensation” stämmer in även på Denis
mindre uppenbara genrekorsbefruktningar, som Vendredi soir (2002) och
L’Intrus (2004).
Med amerikaner på besök i Paris, har
filmen ett Deniskt utanförskapstema – om
än i mer våldsam tappning än vanligt. I
synnerhet när Gallo börjar anta formen av
det monster som han först försöker tämja.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Vincent Gallo, Tricia Vessey, Béatrice
Dalle, Alex Descas, 2001, Frankrike,
Tyskland, Japan, Luxemburg,
1 tim 41 min, franska och engelska,
engelsk text, 35 mm, bildformat:
1.85:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Wild Bunch.

1) James Quandt, ”Flesh & Blood: Sex and Violence in Recent French Cinema”, Artforum (2004).
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Exil

Claire Denis

Vendredi soir
Vendredi soir

En stor kommunaltrafikstrejk får bilköerna att ringla långa en fredags
kväll i Paris. Med radio som enda sällskap bestämmer sig en kvinna för
att plocka upp en manlig liftare, varpå en drömlik romans tar sin början.
Magisk realism möter passionerad erotik i Vendredi soir, en nokturnfilm
som tillhör Claire Denis mest hjärtevärmande och romantiska.
Drömlik synthmusik, en rosaskimrande
solnedgång över hustak, Eiffeltornets
bekanta ljus och lugna, diagonala kameraörelser över stadstrafik, fångad med
intervallfotografering.
Ett lätt sagolikt skimmer vilar över det
Paris som skildras i Vendredi soir (”fredag
kväll”). Med sparsam dialog skildrar
Claire Denis hur en kvinna, fast i fredagskvällens oändliga bilköer orsakade av en
kommunaltrafikstrejk, plockar upp en
mystisk man. En närmast ordlös attrak
tion uppstår. Främlingarna hamnar på
en restaurang, senare på ett hotellrum
och romansen är så overkligt fin att den
kanske är just det – en fantasi.
Dagdrömdisiga övertoningar och
iriseffekter bidrar med förfrämligande
formalism. Plötsligt börjar bokstäverna
på en bildekal studsa i takt till musiken,
den första av animationerna som sätter
magiskrealistisk prägel på filmen. Är allt
som sker, efter att kvinnan slumrat till
i framsätet, bara en dröm? Ett urban
eskapistiskt ”tänk om”-scenario?
Kanske, kanske inte. För att vara Denis
är stämningen ovanligt lättsam och intrigen befriad från de inre konflikter som
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annars uttrycks eller antyds. Men när
heten känns igen: fysiska interaktioner
fragmenteras i sinnliga närbilder –
knutna händer, fingrar mot tänder,
försiktiga smekningar – som aktiverar
ett kroppsligt åskådarskap.
Filmen är baserad på en roman med
samma namn av Emmanuèle Bernheim
som skrivit manuset ihop med Denis.
Som filmkritikern Yann Tobin påpekat
är adaptionen en ”demonstration av
films kraft” som tar vara på ”show, don’t
tell”-paradigmet. Det stadssymfoniska
anslagets ”urbana poesi” får filmvetaren
Martine Beugnet att se likheter med
andra filmer, såväl Wim Wenders stillsamma Himmel över Berlin (1987) som
Dziga Vertovs experimentella M
 annen
med filmkameran (1929).
Denis har påstått att hon aldrig känt sig
riktigt hemma i Paris, vilket är svårt att
förstå när man ser Vendredi soir. Sällan
har kärlekens stad sprudlat av sådan
filmisk romantik som här.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Valérie Lemercier, Vincent Lindon,
Hélène de Saint-Père, 2002, Frankrike,
1 tim 30 min, franska, engelsk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Arena Films.
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Claire Denis

L’Intrus
L’Intrus

Filosofen Jean-Luc Nancys memoarer blir i händerna på Claire Denis en otäck och
suggestiv film där en hjärtsjuk enstöring lämnar sitt enkla liv i det vilda för en resa,
över himmel och hav, på jakt efter en son som han aldrig har träffat. I de solkyssta
spåren av kolonialism försvinner gränsen mellan dröm och verklighet.
I ett konstnärskap fyllt av hemligheter
kan det verka lika lockande som avskräckande när L’Intrus beskrivs som Claire
Denis ”mest mystiska, fängslande och
märkligt uppfriskande verk sedan Beau
travail”. Orden tillhör Damon Smith när
han för sajten Senses of Cinema intervjuar
Denis om hur en tunn memoarbok av filo
sofen Jean-Luc Nancy (som medverkade
i Denis del av omnibusfilmen Vers Nancy
från 2002) blev filmen L’Intrus. Michel
Subor spelar enstöringen med hjärtproblem som hemsöks av en dödsängel,
knivar ihjäl en främling, samlar ihop obeskattade pengar och lämnar sin ena son
i Frankrike för att hitta ett nytt hjärta på
svarta marknaden och söka upp en annan
son på Tahiti som han aldrig mött.
Redan i prologen etableras ett tema när
en kvinna, som senare visar sig vara fru
till huvudpersonens son, vaktar gränsen
mellan Frankrike och Schweiz. I skogen
anas flyktingar, verkliga eller föreställda –
det framgår aldrig. Filmen blandar dröm
med verklighet, i vad Denis i intervjun
ovan liknat vid ”en vilsen båt som driver
runt på havet”.
För att förstå sin dragning till den litterära förlagan bestämde sig Denis för att
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resa runt i ett år. Hon ville reda ut varför så
många författare och konstnärer betraktar
tropiska öar, långt hemifrån, som sinnebilden för paradiset. ”Jag skäms när jag
känner mig som en turist”, har Denis sagt.
I stället för återblickar arbetar Denis
intertextuellt med inklippta fragment från
Le Reflux, Paul Gégauffs ofärdiga film från
1965. Även den utspelades på Tahiti och
med Subor i en av rollerna. Strax innan
Le Reflux syntes Subor i Jean-Luc Godards
Den lille soldaten (1963), som en fotojournalist som flyr värvning och flyttar till
Genève. Ännu en film om korsade gränser.
För ovanlighetens skull filmade
fotografen Agnès Godard på vidvinkel
formatet Super 35, vilket förutom fina
landskapsbilder även bidrar med stora,
subjektivt färgade ytor. Denis krävde inte
att Subor skulle synas hela tiden, men
ville att alla bilder skulle se ut som att de
kunde komma direkt inifrån hans huvud.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Michel Subor, Grégoire Colin, Katia
Golubeva, Béatrice Dalle, 2004,
Frankrike, 2 tim 10 min, franska,
engelska, koreanska, ryska och
tahitiska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 2.35:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Pyramide
Distribution.
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Exil

Claire Denis

35 rhums
35 rhums

Inspirerad av Yasujiro Ozus Sent om våren berättar Claire Denis en historia om en
far och en dotter – han en pendeltågsförare nära pension, hon en nybliven student
– som står inför en oundviklig separation. Sensuellt och stillsamt rörande porträtt
av en exiltillvaro i Paris där konflikterna bubblar under den välordnade ytan.
Pendeltågföraren Lionel är en änkling
som bor ihop med sin vuxna dotter
Josephine, en ekonomistudent som gärna
dryftar världens orättvisor. I universitetsmiljön görs explicita referenser till filmens
tankegods – framför allt Frantz Fanon,
den revolutionära psykoanalytikern som
beskrivit den perverterade psykologi som
uppstod av kolonialsystemet i Afrika.
Lionels pension närmar sig, Josephines
nästa livsfas knackar på dörren. Det
visar sig finnas flera män som vill dela
sin framtid med henne. Samtidigt ägnar
Lionel delar av sin fritid åt dryckesglada
arbetskamrater, som samlar ork för en
gammal tradition: att svepa 35 shots med
rom. Senare antyds att det kanske inte är
så mycket en tradition, från fjärran land,
som en legend som Lionel själv hittat
på. Ett sätt att skapa ett mer kultiverat
sammanhang i den lösa sammansättning av vilsna själar som han tillhör i ett
mångkulturellt Paris.
I en artikel om Clarie Denis skildringar
av utländskhet och arbete, där arbetsskildringarna skapar förståelse för ”den andre”,
närmar sig språkvetaren och filmskribenten Rafael Ruiz Pleguezuelos filmens
kärna: ”35 rhums handlar, bland annat,

60

om vilken besvikelse en utlännings liv kan
vara, även om han omfamnat en tradition
ell roll i samhället som han nu lever i”.
Lionel är rena rama sinnebilden av den
välintegrerade invandraren. Han jobbar
inom statligt ägda kollektivtrafiken, är
en kärleksfull far och har ett fungerande
socialt liv. Så varför så nedstämd? För
utom att vara invandrare är han också en
människa, lika komplex som vilken
Parisbo som helst.
Denis har nämnt Yasujiro Ozus Sent
om våren (1949) som en inspirationskälla.
Även där finns en stillsam sorg, men än
viktigare: en central relation mellan en far
och dotter som börjar betrakta varandra
som vuxna individer. Denis delar också
Ozus kärlek för vardagsrutiner och ritualer. ”Jag får alltid höra att vi inte kan filma
ritualer, att de är tråkiga för att de händer
igen och igen. Men det är just det som jag
älskar”, har Denis sagt.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Alex Descas, Mati Diop, Nicole Dogué,
Grégoire Colin, 2008, Frankrike,
Tyskland, 1 tim 40 min, franska
och tyska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Elle Driver.
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Claire Denis

White Material
White Material

En våldsam inbördeskonflikt i ett icke namngivet afrikanskt land närmar sig familjen
Vials kaffeplantage, men Isabelle Hupperts ägarinna vägrar lämna familjemarken
som hon hela livet betraktat som sitt hem. White Material skildrar en postkolonial
identitetskris i form av en lika rörande som upprörande karaktärsstudie.
Med kritikerhyllade White Material återvände Claire Denis till barndomens Afrika
från långfilmsdebuten Chocolat (1988).
Specifikt till Kamerun – även om landet
denna gång aldrig nämns vid namn.
Anonymiseringen har kritiserats, då
det av vissa anses spegla idén om Afrika
som ett enda land. Å andra sidan kan valet
ses som en spegling av det förenklade
perspektivet hos filmens huvudperson:
Isabelle Hupperts kaffeplantageägarinna
Maria Val.
En inbördeskonflikt närmar sig, våldet
flåsar familjen Val i nacken – men Maria
vägrar vika och vägrar lämna. Inte ens
den labila sonen kan få henne att öppna
ögonen för verkligheten.
Cornelia Ruhe, professor i romantikens
litteratur och mediestudier vid Mannheims universitet, lyfter fram Chocolat
och White Material som varandras
parfilmer i en artikel i antologin The Films
of Claire Denis: Intimacy on the Border
(2014). Bägge filmer utforskar relationen
mellan kolonisatörer och koloniserade,
men till skillnad från France i Chocolat är
Maria blind för sin egen makt. Tvärtom
ser hon sig som rättmätig markägare –
kanske rentav ett offer.
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Den hotfulla stämningen skulle troligen
få de flesta i hennes position att överväga en hemresa. Men till vilket hem?
”För Maria och hennes familj verkar inte
Frankrike vara ett val längre. I stället
betraktas det som en exil som inte skulle
ge dem samma individuella frihet som
Afrika”, skriver Ruhe. Hon ser filmen som
en allegori – inte över kolonialismen,
utan ideologin som ersatt den: kapitalismen. Det är ingen slump att den vita
familjen i White Material odlar just kaffe,
en av huvudprodukterna för kolonial
exploatering.
Manuset är skrivet av Denis och Marie
Ndiaye, författaren bakom bland annat
Tre starka kvinnor (2009). Till skillnad
från Denis har Ndiaye bara vuxit upp i
Frankrike. De utgör en intressant duo: en
vit kvinna som beskriver sig som ”une
fille d’Afrique” (en flicka från Afrika),
respektive en svart kvinna med afrikanska rötter som betraktar sig som
”100 procent fransyska”.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Isabelle Huppert, Christopher Lambert,
Isaach De Bankolé, 2009, Frankrike,
Kamerun, 1 tim 46 min, franska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Exil

Claire Denis

Svinen
Les Salauds

En skuldsatt mans självmord får en sjökapten att återvända till Paris, där han
snabbt börjar ana ugglor i mossen. Sökandet efter den skyldige leder honom
mot maktens skuggiga korridorer i en otäckt becksvart noir, inspirerad av Akira
Kurosawas Onda män sover gott och William Faulkners Den allra heligaste.
Såväl originaltiteln som filmen sägs vara
inspirerad av Akira Kurosawas Onda män
sover gott (1960), som på franska heter
Les Salauds dorment en paix. Båda handlar
om girighet och makt, korruption och
kapitalism. Sjökaptenen Marco (Vincent
Lindon) återvänder hem till Paris och sin
syster vars make tagit sitt liv, vilket hon
skyller på en skuldsituation som orsakats
av Michel Subors skoningslösa affärsman.
Marco tar på sig att försöka infiltrera
familjefiendens smutsiga bubbla.
Svinen är något för Claire Denis så ovanligt som en hämndhistoria, men berättad
med en för regissören utmärkande drömsk
suggestionskraft. Likt vissa av hennes tidigare filmer, främst S’en fout la mort (1990)
och Jag är inte sömnig (1994), finns drag av
film noir, menar filmkritikern Max Nelson:
Like the shadows blocking out key areas of
the frame in a Val Lewton film, or the requisite
locked attic door in a haunted-house story,
the narrative ellipses that open Claire Denis’s
murky, rain-soaked, profoundly upsetting film
noir could be concealing anything – but it’s

hard to imagine they’re hiding anything you’d
want to see for yourself.1

Fotografen Agnès Godard arbetar med
mörka, orangeklibbiga färgtoner och en
bitvis lågupplöst, abstrakt textur som
matchar filmens grumliga labyrint. Utåt
sett har den starka Marco vad som krävs
för att jaga ett kapitalistiskt rovdjur i
en nattsvart stadsdjungel, men det blir
snabbt uppenbart att Svinen är av den
noir-kaliber där alla faller.
I en intervju på filmsajten MUBI
berättar Denis att hon förutom Onda män
sover gott även inspirerades av William
Faulkners Den allra heligaste (1931), en
kontroversiell roman om våldtäkten och
kidnappningen av en välbärgad collegetjej.
En ytterligare inspirationskälla var det
vardagliga medieflödets vidrigheter – en
märklig näring för folket, menar hon.
Särskilt när ekonomin är så dålig som när
Svinen gjordes.
Filmen leder oss in i mörkret som vi
annars bara skrollar förbi. ”Det är inte
banalt, det är aldrig banalt”, säger Denis.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Vincent Lindon, Chiara Mastroianni,
Julie Bataille, Michel Subor, 2013,
Frankrike, Tyskland, 1 tim 41 min,
franska och engelska, svensk text,
DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från TriArt Film.

1) Max Nelson, ”Bastards”, Film Comment (2003).
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Claire Denis

Let the Sunshine In
Un beau soleil intérieur

En kärlekskrank konstnärinna jagar kärleken, men för varje nitlott börjar
hon förlora hoppet om att hitta mannen i sitt liv. Det första samarbetet mellan
Juliette Binoche och Claire Denis är ett dialogdrivet dejtingdrama med en
rörande svärta som ljusas upp av snillrika repliker och lysande skådespeleri.
Något förvånande tar Claire Denis sig
an innerstadens dejtingdjungel i dramakomedin Let the Sunshine In. Men det är
knappast någon Sex and the City i Paris
det rör sig om, vilket slås fast redan i den
regissörstypiskt sensuella sexscen som
inleder filmen.
Juliette Binoches rollfigur är heller
ingen Carrie Bradshaw som besvarar
sina egna retoriska frågor i en ständigt
pågående inre monolog. I stället försöker
filmens Isabelle, en frånskild enbarnsmamma i medelåldern, söka svar från
omgivningen. Hon vill ha kärlek och
bekräftelse, bli omhändertagen och
respekterad. ”Jag är ju kär i dig. Så var lite
rädd om mig”, säger hon till sin idiot till
bankirpojkvän, som senare gör klart för
henne att han vägrar lämna sin fru. ”Du är
förtrollande, men min fru är fantastisk.”
Förtrollande, ja. Det lyser om Binoche.
En sol som aldrig låter svärtan ta över,
eller för den delen överglänsa de spirit
uella motspelare som dyker upp under
hennes sorglustiga kärleksjakt. Mer än
intrigen är det spelet och dialogen man
engagerar sig i, när Isabelle försöker navigera ett socialt spel som hon egentligen
varken har tid eller lust med längre.
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Fotografen Agnès Godard drar nytta
av mjuk ljussättning som får bilderna att
utstråla ett morgondisigt skimmer. Estetiken framstår nästan som ironisk i en film
vars huvudperson tycks vilja leva i en het
Harlequin-roman. Nästan lika ironiskt,
eller snarare tragikomiskt, blir det när
Isabelle i ännu ett blixtförälskat ögonblick
börjar dansa med en främling till Etta
James röst: ”At last, my love has come
along, my lonely days are over …”.
Förlagan till filmen är varken en kiosk
romans eller R&B-klassiker, utan skriven
av självaste Roland Barthes. Åtminstone
var det så en producent först sålde in projektet till Denis: en adaption av Kärlekens
samtal, en samling filosofiska betraktelser
över kärlekens många uttryck. ”Men nej,
så vitt jag vet finns inte ett enda fragment
av Roland Barthes i filmen”, avfärdade
Denis själv det hela i en intervju i livsstilsmagasinet GQ.

Regi: Claire Denis, medverkande:
Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Nicolas Duvauchelle, Gérard Depardieu,
2017, Frankrike, Belgien, 1 tim 34 min,
franska, svensk text, DCP, bildformat:
1.66:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Folkets Bio.
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High Life
High Life

Robert Pattinson och en bebis befinner sig på en till synes ändlös rymdresa, i en
farkost vars blodiga förflutna berättas i fragmentariska återblickar. I icke-linjära High
Life blir utforskningen av ett svart hål och framtida energiresurser en otäck, erotisk
och vacker färd där meningen med livet anas mot en fond av upplöst tid och rymd.
Som den enda överlevande i besättningen
ses Monte, spelad av den tidigare Twilight-
förknippade ungdomsidolen Robert Pattinson, utföra reparationer på ett rymdskepp som driver omkring i tomma intet.
Plötsligt hörs bebisläten från hjälmradion.
Den ensamme besättningsmedlemmen är
alltså även ensamstående far, på ett skepp
vars förflutna berättas i återblickar.
Förr utgjordes besättningen av unga
män och kvinnor som bytt sina dödsstraff
på jorden mot att bli labbråttor i rymden.
Ungdomarna är som unga oftast är: bråk
iga och brunstiga. Alla utom Pattinsons
rollfigur Monte, en tystlåten figur som i
återblickarna lever i celibat.
Juliette Binoche är skeppets gåtfulla
forskare. Uppdraget är att utvinna energi
från ett svart hål, men dr Dibs är upptagen med försök att skapa bebisar via
konstgjord befruktning. Sex är förbjudet
och i stället hänvisas alla till ett bås, kallat
”knullådan”, där onani tillåts. Något som
dr Dibs tar till nya höjder i en scen som
liknar en futuristisk svartkonstritual.
Dialogen är sparsmakad. De få replikerna sägs på engelska (High Life är Denis
första helt engelskspråkiga film), med
tyngd på amerikansk accent. Ett medvetet
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val, menar Denis, som i en intervju på
filmsajten RogerEbert.com berättar att
hon vill leda publikens tankar till ”ett land
där dödsstraffet fortfarande existerar –
som i vissa stater i USA”.
Med skarp ljussättning, ibland närmast
sepiatonad, kontrasteras kylig minimalism
mot organiska inslag. I stället för ännu en
historia om att hitta liv i rymden handlar
High Life om att skapa liv i rymden.
I en intervju i GQ erkänner Pattinson
och Denis att de inte riktigt vet vad filmen
handlar om. ”Men jag menar, jag är inte
intresserad av att förstå, ärligt talat”,
säger Denis. Hon ville bara ha något att
må bra av. Så vad i denna film lyckas med
det? ”Att ha den här killen ensam, så långt
borta från solsystemet, med bebisen och
att vara vid liv och nödvändigheten i att
hålla sig vid liv för henne. Allt detta låg
mig varmt om hjärtat.”

Regi: Claire Denis, medverkande:
Robert Pattinson, Juliette Binoche,
Mia Goth, André Benjamin, 2018,
Frankrike, Storbritannien, Tyskland,
Polen, USA, 1 tim 53 min, engelska,
svensk text, DCP, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från NonStop Entertainment.
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Mossane (1996).

Petit à petit (1969).
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Safi Faye
Hemmet och den etnografiska blicken

Safi Faye omnämns ofta som den första
kvinnliga afrikanska filmskaparen som gjort
en film med kommersiell distribution. Verket i
fråga var hennes långfilmsdebut Brev från min
by, den första i en rad filmer med etnografisk
anstrykning där hon närstuderade det samhälle
som hon ett tiotal år tidigare hade lämnat.
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Safi Faye.

Petit à petit (1969).
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Safi Faye

»Hos Faye framträder detta hem som oerhört
skört och ständigt utsatt för hot från både
klimat och politik. I flera av dem ser vi hur
människor tvingas lämna sina hem.«

Safi Faye fann filmen 1966 i Dakar, där
hon sedan ett par år tillbaka arbetade
som lärare. Under den första upplagan av
Festival Mondial des Arts Nègres träffade hon filmskaparen Jean Rouch, som
då frågade om hon ville medverka i ett
projekt som till slut utmynnade i hans
etnografiska komedi Petit à petit (1969).
Kort därefter flyttade Faye till Paris för
vidare studier inom etnologi och film.
1972 påbörjade hon arbetet med sin första
kortfilm, La Passante, sprungen ur hennes
egna erfarenheter av att vara en svart
kvinna i Paris. Liksom Rouchs film vänder
den lekfullt på perspektiven inom den
traditionella filmens konventioner kring
att betrakta och bli betraktad.
Mötet med Rouch var säkerligen inte
oviktigt, men att Faye kom att dokumentera och gestalta den senegalesiska landsbygd som hon själv växte upp i har en
förklaring som sträcker sig längre bakåt
i tiden. I ett samtal med filmforskaren
Nwachukwu Frank Ukadike beskriver
Faye anledningarna till att hon började
göra film:
Under unga år var jag väldigt intresserad av att
dokumentera jordbrukarnas liv, jordbrukarna, där
jag själv kommer från. Jag ville filma deras sysslor,
berätta deras historier. De lever i denna värld precis
som alla andra; de är lyckliga, kanske, men inte så
ofta. […] Jag kände mig tvungen att berätta deras
historier på mitt eget sätt – genom film. När jag
gjorde mitt fältarbete och arbetade på min examen
i etnologi vid universitetet samlade jag massvis
av forskningsmaterial från samhället. […] En dag
insåg jag att jag kunde använda all sociologisk och
ekonomisk information till att göra en film.1

Vid sidan av ett flertal kortfilmer, som
hon själv beskrivit som brödjobb, har
Faye gjort tre långfilmer som alla utspelar
sig på den senegalesiska landsbygden.
Långfilmsdebuten Brev från min by (1976)
är en film där dokumentära inslag, som
skildrar livet i den senegalesiska by som
titeln anspelar på, varvas med fiktiva sekvenser där en ung man tvingas flytta till
staden för att tjäna pengar för sin hemgift.
Denna berättelse vävs på ett vackert sätt
in bland de dokumentära tagningarna
som med stor detaljrikedom skildrar vardagens rutiner, medan Fayes egen berättarröst stundtals bryter in för att markera
någon detalj eller bara tidens gång.
Hennes andra film, Fad’jal (1979),
består även den av fiktiva och dokumentära inslag, samt Fayes egen berättarröst.
Precis som Brev från min by utspelar den
sig i – och skildrar – ett litet samhälle på
Senegals landsbygd, nämligen den by där
Faye själv växte upp i.
Den senegalesiska landsbygden utgör
alltså det centrala motivet hos Faye, vilket
inte bara tar sig uttryck i de dokumentära
sekvenserna som skildrar livet där, utan
även i själva berättelserna där hemmet
utgör ett återkommande tema. Hos Faye
framträder detta hem som oerhört skört
och ständigt utsatt för hot från både
klimat och politik (något som i sig gör
filmerna högst dagsaktuella). I flera av
dem ser vi hur människor tvingas lämna
sina hem.
Faye beskrivs ofta som en etnografisk
filmskapare, vilket kan förklaras av såväl
hennes tidigare studier inom etnologi som
hennes öga för och vördnad om livet på

landsbygden. Det präglar även hennes
tredje och senaste långfilm, den helt
fiktiva Mossane (1996).
Sett till den etnografiska filmen är Safi
Faye ett speciellt exempel, då hon själv
var en del av den kultur som hon ämnade
att skildra. Hennes filmer präglas av ett
perspektiv som på en och samma gång är
inifrån och utifrån. Detta ger tyngd och
intimitet åt hennes filmskapande som
etnografiskt projekt, men även en kritisk
distans till de historier som hon berättar.
Jämte filmskapare som Ousmane
Sembène och Djibril Diop Mambéty hör
Faye till de mest tongivande i Senegals
filmhistoria. Men det är inte bara inom
den senegalesiska filmen som hon har
gjort ett starkt avtryck, utan även inom
dokumentärfilmen och den etnografiska
filmen i stort. Eller som filmforskaren
Nwachukwu Frank Ukadike formulerat
det i boken Black African Cinema (1994):
”Hennes stil skulle influera utländska
filmskapare (vars etnografiska afrikanska
filmer ditintills hade präglats av exotism)
mot ett mer betydande tillvägagångssätt
för att studera Afrika genom filmen.”

Läs mer: Nwachukwu Frank Ukadike,
”Safi Faye (Senegal)”, Questioning
African Cinema: Conversations with
Filmmakers (2002).

Retrospektiven genomförs med
stöd av Institut français.
Kuraterat av Stefan Ramstedt.

1) Nwachukwu Frank Ukadike, ”Safi Faye (Senegal)”, Questioning African Cinema: Conversations with Filmmakers (2002).
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Brev från min by
Kaddu beykat

Safi Fayes långfilmsdebut är lika mycket en etnografisk undersökning
som kärlekshistoria och ögonblicksbild av det politiska läget på den
senegalesiska landsbygden. Filmen var en av de första som gjordes
av en kvinna från subsahariska Afrika, och den belönades med flera
priser på internationella festivaler. I hemlandet totalförbjöds den.
”’Jag skriver detta brev till dig för att
fråga hur du mår. Jag själv mår bra, tack
vare Gud.’ Det är på detta sätt våra brev
inleds där hemma när vi skriver till varandra.” Med dessa ord inleds Safi Fayes
Brev från min by, medan vi i bild ser korta
tagningar på byn och dess invånare. Den
franska berättarrösten är Fayes egen,
och hon fortsätter med: ”Detta är min by.
Mina föräldrar är jordbrukare och djuruppfödare, min stora familj. Ni kommer
nu att tillbringa en stund hos oss.”
Efter denna inledande sekvens följer
bilder från byn och vardagliga morgon
rutiner. Berättarrösten återkommer tidvis
under filmens gång, men då framför allt
för att markera tidens gång och cykler.
Sekvenser av mer dokumentär karaktär,
som påminner om Fayes bakgrund,
kombineras med dramatiska och fiktiva
sekvenser som kretsar kring en kärlekshistoria mellan ett ungt par i byn. Politiska
beslut och en rådande torka tvingar mannen att flytta från byn till staden, där han
försöker tjäna ihop pengar för att kunna
gifta sig med kvinnan som han håller kär.

Brev från min by är inspelad i en by inte
olik den som Faye växte upp i, och filmen är
tillägnad hennes mor- eller farfar som även
medverkar i filmen. Samtidigt är filmen delvis sprungen ur Fayes tidigare etnologiska
studier, vilket skänker filmen en intimitet
samt en kritisk distans. Filmforskaren
Nwachukwu Frank Ukadike har kommenterat Fayes position med följande ord:

Regi: Safi Faye, medverkande:
Assane Faye, Maguette Gueye,
Safi Faye, 1976, Senegal, 1 tim 38 min,
serer och franska, engelsk text,
16 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från IFcinéma.

Eftersom hon tillhör det samhälle som filmas
lyckades Faye övertala de medverkande (som
inte är professionella skådespelare) att förbli
sig själva inför kameran, medan hon står på
så stor distans som möjligt, och ”betraktar”
utan att försöka störa händelsernas gång.
Brev från min by är ett kraftfullt och drabbande
sociopolitiskt uttalande som dessvärre
förbjöds i Senegal, vilket förhindrade
spridningen av dess rika budskap.1

1) Nwachukwu Frank Ukadike, Black African Cinema (1994).
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Petit à petit
Petit à petit

Safi Faye gör en av rollerna i etnografisk komedi där en företrädare för ett nigeriskt
handelsbolag får i uppdrag att åka till Paris för att studera höghus, då han själv har
planer på att i företagets namn bygga ett sådant i sin hemstad. Jean Rouchs film är
en mörk komedi där den etnografiska blicken riktas mot den franska kulturen.
Petit à petit är en fristående uppföljare
till Jean Rouchs Jaguar (1967) och utgör
liksom den tidigare filmen en lekfullt självreflexiv etnografisk undersökning (utförd
enligt Rouchs idé om en ”delad etnografi”).
Jaguar slutar med att huvudrollsinne
havarna etablerar det företag vars namn
den senare filmen har lånat, och Petit à
petit tar vid då företaget har vuxit till en
större import- och exportverksamhet.
Efter att ha hört att en konkurrent planerar att bygga ett höghus bestämmer sig
företaget för att göra detsamma. Damoure
Zikas rollfigur beger sig prompt till Paris
för att studera stadens höghus och användandet av dem – en undersökning som
snart breddas till att inbegripa hela den
västerländska kulturen. I sekvenser ses
Zika approchera människor på gatan för
att mäta deras kroppshyddor och fråga ut
dem om deras val av bland annat klädsel
– sekvenser vars improviserade och
dokumentära karaktär ger dem ytterligare
komisk skärpa och politisk udd.
Safi Faye, som medverkar i filmen, har i
efterhand uttryckt sig i både positiva och
negativa ordalag om Rouchs projekt. Dels

har hon lyft fram hur viktig Rouch var som
”gjorde så många filmer för att ’bistå’ den
afrikanska kulturen”, som hon uttrycker
det i ett samtal med filmforskaren Joram
ten Brink i boken Building Bridges: The
Cinema of Jean Rouch (2007), men hon har
även uttryckt skepsis inför hans metoder.
I synnerhet det improvisatoriska och
komiska i Petit à petit, som hon diskuterat
med filmkritikern Pierre Haffner:

Regi: Jean Rouch, medverkande:
Damouré Zika, Lam Ibrahim Dia,
Safi Faye, 1969, Frankrike, Niger,
1 tim 32 min, franska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Les Films du Jeudi.

– I slutändan blev det en film som jag inte gillar.
– Varför?
– För att jag tycker den är naiv, lite dum.
– Du överdriver!
– Jean Rouch är din vän, va? Det är en rolig
film, men jag gillar inte skämtsamheter.1

Fayes eget filmskapande skiljer sig
markant från Rouchs, men Petit à petit
visar tydligt att de delar en strävan efter
att vända på den etnografiska filmens
perspektiv. Filmen finns i två versioner
– en kortare för biograf och en längre för
television. Vi visar den förstnämnda.

1) Pierre Haffner, ”Jean Rouch jugé par six cinéastes d’Afrique noire”, Cinémaction nr. 17 (1982).
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Fad’jal
Fad’jal

Som i sin debutfilm Brev från min by blandar Safi Faye fiktion och dokumentär
i Fad’jal, som även den utspelar sig i en by på den senegalesiska landsbygden.
Faye ställer minnen och berättelser från förr intill en samtida politisk kamp i
denna mångbottnade gestaltning av en plats och de människor som bebor den.
I inledningen till Fad’jal, strax efter
en kort sekvens filmad på en skola där
unga skolever uppmanas att (på franska)
recitera en kort text om Ludvig XIV:s
storhet, ses den maliska författaren och
etnologens Amadou Hampâté Bâs ofta
citerade fras om att ”i Afrika motsvarar en
gammal person som dör ett bibliotek som
brinner upp”. Inledningen gör det tydligt
att ett av filmens huvudsakliga teman är
historieskrivning och kunskapsöverföring
– teman som filmen explicit återkommer
till vid ett flertal tillfällen, men som även
genomsyrar dess helhet.
Precis som i Fayes tidigare film, Brev
från min by (1976), utspelar sig Fad’jal på
den senegalesiska landsbygden och blandar fiktiva och dokumentära sekvenser.
Trots det är filmerna väldigt olika. Bortsett från att den förra filmen är svartvit
och den senare i färg är den största skillnaden den historiska räckvidden i Fad’jal.
Även om bilderna till stor del fokuserar på
det dagliga livet i byn, vävs byns historia
in genom berättelser och minnen som
återberättas under filmens gång.

Således sätts byns vardag och de
politiska problem som dess invånare
lever med (i första hand ett förstatligande
av jorden) i en större historisk kontext.
På uppmaning av de yngre invånarna
berättar de äldre om byns historia – om
hur den grundades av en kvinna på 1500talet och om hur deras förfäder, under en
tyrannisk regim, tvingades lämna byn för
att först långt senare kunna återvända.
Konstvetaren och socialantropologen
Lieve Spaas skriver om hur Faye i sin
Fad’jal öppnar upp för ett vidare historiskt perspektiv:

Regi: Safi Faye, medverkande: Ibou
Ndong, 1979, Senegal, 1 tim 52 min,
serer, engelsk text, 16 mm, bild
format: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från IFcinéma.

Fayes originalitet ligger i hennes samman
flätning av det narrativa och det dokumentära,
av fiktion och social historia. Här är en etnolog
och berättare som talar för sitt folk, för deras
minnen, för deras land i vilket deras förfäder
är begravda, för deras äldre som såg till att
kunskap överförs och att det kollektiva
minnet och identiteten bevaras.1

1) Lieve Spaas, The Francophone Film: A Struggle for Identity (2000).
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Mossane
Mossane

Safi Fayes tredje och senaste långfilm är även hennes första helt fiktiva i längre
format. Mossane är en rural melodram med mytologiska element som kretsar
kring titelrollen, en ung rebellisk flicka på den senegalesiska landsbygden, vars
tillvaro tar en dramatisk vändning när hennes föräldrar vill gifta bort henne.
Mossane är Safie Fayes första fiktiva
långfilm. Trots det finns en tydlig likhet mellan hennes tidigare och senaste
långfilm: den omsorg och detaljrikedom
med vilka hon skildrar tillvaron i den
senegalesiska byn som filmen utspelar
sig i. Det fiktiva i denna berättelse, om en
ung flicka som blir bortgift mot sin vilja,
tillåter Faye att väva in det mytologiska.
Regissören har själv förklarat, i ett samtal
med Nwachukwu Frank Ukadike i boken
Questioning African Cinema: Conversa
tions with Filmmakers (2002), att filmens
”utgångspunkt var en legend som berättar
att vart tvåhundrade år föds en ung flicka
vars skönhet är så stor att hon inte kan gå
annat än ett dödligt öde till mötes”.
Det fiktiva gör även att Faye på ett
annorlunda sätt kan bearbeta frågan
kring kvinnlig subjektivitet. Filmen
präglas starkt av ett spel som Faye upprättar i både bilderna och berättelsen,
där Mossane såsom subjekt ställs mot
sin omgivnings objektifiering av henne –
något som bland annat tar sig uttryck i ett
komplext förhållande mellan kamerans,
Mossanes och omgivningens blickar.

Som i sina tidigare filmer för Faye
skickligt in en samtidspolitisk reflektion
i Mossane. Det tar skepnad i berättelsen genom att den man som Mossanes
föräldrar vill gifta bort sin dotter till bor i
Europa och kan erbjuda familjen monetär
säkerhet. Det postkoloniala tillståndet gör
sig därigenom återigen påmint i denna
metafor för biståndets problematik, något
som konstvetaren och socialantropologen
Lieve Spaas har beskrivit:

Regi: Safi Faye, medverkande:
Magou Seck, Moustapha Yade,
Alioune Konaré, 1996, Senegal,
Tyskland, 1 tim 45 min, wolof, engelsk
text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
IFcinéma.

Genom att tvinga sin dotter att emigrera till
Frankrike bestjäl föräldrarna byn på en av dess
mest omtyckta och älskade kvinnor. Denna
”stöld” kan förstås som ett hot mot den gamla
byns identitet […]. Den kan även läsas på en
djupare nivå, som en referens till den neokolonialism som är inbyggd i Frankrikes och andra
länders bistånd till Tredje världen.1

1) Lieve Spaas, The Francophone Film: A Struggle for Identity (2000).
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Dead Man (1995).

Mystery Train (1989).
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Jarmusch
Rotlöshet och kulturkrockar på amerikanska bakgator

Med lågmäld humor och bitterljuv melankoli
nyanserar Jim Jarmusch bilden av USA på film.
I filmer i diverse olika genrer befolkar han bakgator
och motellrum med rotlösa enslingar, inte sällan från
Europa eller Japan, vars upplevelser bryts mot den
amerikanska drömmen. Jarmusch är en ikon, ständigt
vid sidan av Hollywood, inflytelserik genom sitt
oberoende såväl som genom sitt filmiska uttryck.
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»Jarmusch sätter upp en spegel
framför USA och visar hur det är
något annat än det drömmarnas
land som Hollywood säljer.«

Jim Jarmuschs debutfilm heter Permanent
Vacation (1981), ”stadigvarande semester”
– en titel som skulle kunna användas
på många av hans filmer, där rotlösa
ensamvargar trevar eller hustlar sig fram i
tillvaron. Filmen finansierades genom att
Jarmusch använde det stipendium han fått
för att betala kursavgiften för sista året på
New York Universitys filmskola – det blev
en långfilm i stället för examen. Nästa film,
Stranger Than Paradise (1984), spelade in
mångdubbelt vad den kostade och kom
att bli en portalfilm för den amerikanska
independentvåg som följde på 1980- och
1990-talet. Och Jarmusch har fortsatt
att vara oberoende – under drygt 40 år i
filmbranschen har han hållit sig utanför
studiosystemet. Han har också fortsatt att
göra ungefär samma sorts filmer.
Jarmusch föddes i Akron, Ohio; studerade journalistik och litteratur på universiteten i Chicago och New York, gjorde
en utbytestermin i Paris, stannade kvar
och började hänga på Cinemateket. Där
upptäckte han europeisk och japansk film
och, omvägen, amerikanska regissörer
som Howard Hawks och Samuel Fuller.
Tillbaka i USA sökte han till filmskolan,
och hamnade under Nicholas Rays vingar.
Sedan dess har Jarmusch, med egna
ord, ”suttit i en båt på Atlanten, mitt
emellan USA och Europa”. Han har odlat
ett uttryck i spänningsfältet mellan amerikansk och europeisk film och befolkar

sina filmer med skådespelare från andra
länder, inte minst européer. Jarmusch
sätter upp en spegel framför USA och
visar hur det är något annat än det drömmarnas land som Hollywood säljer, och
låter rollfigurerna krocka med sina och
publikens förväntningar – utan att det
för en sekund minskar hans kärlek till sitt
hemland. Han är också mån om att visa
hur USA är uppbyggt av människor i exil:
I think America is a country that doesn’t
really have its own culture, and is made
up of the various cultural influences of the
people who inhabited it. I’m like a mongrel.
My family is Czech, German, and Irish.
So I’m all mixed up. And American culture
is made of those strange mixtures. That’s
something which is very American.1

Han börjar med att skriva rollfigurer,
därefter historierna de befolkar. Om det
ens finns någon historia, handling, att tala
om. Han bryter gärna mot filmiska konventioner, kanske tydligast i sitt sätt att
favorisera helbilder. Han vill inte hjälpa
åskådaren med närbilder, utan i stället
låta oss själva välja vad i bilden vi ska titta
på. En konkret teknik som även fungerar
som metafor för hans syn på världen.
Jarmusch har beskrivits som en ”kulturell tvättsvamp” som tar intryck från alla
håll – film, litteratur, musik, konst. Allra
tydligast märks kanske hans kärlek till

musiken. Han gör själv filmmusik, när han
inte samarbetar med musiker som Neil
Young, Tom Waits och RZA. Dessutom
finns det få regissörer som rollsätter sina
filmer med musiker så ofta som Jim Jarmusch: Tom Waits, Iggy Pop, John Lurie,
Richard Edson, Joe Strummer, Screamin’
Jay Hawkins, Rufus Thomas, RZA, GZA,
Method Man, Yasmine Hamdan, Sturgill
Simpson … Han har även gjort dokumentärer om Neil Young & Crazy Horse och
The Stooges.
Jarmusch är helt enkelt en gräns
överskridande filmskapare, som hämtar
intryck från olika kulturyttringar, olika
filmgenrer och olika länder. Han parar
lågmäld humor, ofta beskriven som
deadpan, med bitterljuv melankoli, skildrar fulsnygga bakgator med utsökt foto,
och ljudlägger sina filmer med musik som
spelar med eller mot förväntningarna,
men alltid tycks ligga helt rätt.
Kanske sammanfattas Jim Jarmuschs
filmografi, och syn på tillvaron, bäst i en
av de få engelska fraser Roberto Benignis
optimistiska falskspelare utbrister i
Down by Law (1986): ”It’s a sad and
beautiful world.”
Läs mer: Sara Piazza, Jim Jarmusch:
Music, Words and Noise (2015).

Kuraterat av Anders Annikas.

1) Mark Mordue, ”Asphalt Jungle Jim”, Cinema Papers nr. 67 (jan 1988) återpublicerad i Ludvig Hertzberg (red.), Jim Jarmusch Interviews (2001).
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Jim Jarmusch

Permanent Vacation
Permanent Vacation

Tonårig dagdrivare i New York möter andra existenser i marginalen, i abstrakt
debutfilm inspelad för stipendiepengar som egentligen skulle bekostat
filmskolavgift. Blivande Jarmusch-musan John Lurie dyker upp i biroll och
bidrar med jazzig filmmusik, kongenial med den loja dramaturgin.
Jim Jarmuschs debutfilm Permanent
Vacation utspelar sig under några dagar i
New York, där en ung man rör sig mellan
en sparsamt möblerad lägenhet och olika
bakgator och övergivna tomter. Han
möter andra människor i marginalen –
en krigsveteran med posttraumatiskt
stressyndrom, en fnissig biografbesökare
som berättar en rolig historia, en spansk
talande psykiskt sjuk kvinna, en gatu
saxofonist (spelad av John Lurie, som
återkom i Jarmuschs två följande filmer)
– och besöker sin mamma på sjukhuset,
stjäl en bil för att han plötsligt får möjligheten, dansar avigt till jazzmusik.
Det är en abstrakt film om outsiders,
utan mycket till handling och drama –
Jarmusch valde medvetet bort ”sex och
våld” för att visa att det går att skildra
denna typ av människor och miljöer utan
sensationer. Huvudpersonen, dagdrivaren Allie Parker, var till stor del baserad
på huvudrollsinnehavaren Chris Parker,
som kom och gick lite som han ville på
inspelningen.
Filmad på 16 mm och inspirerad av
Amos Poe och Robert Frank, brukar
Permanent Vacation räknas till no wave,
en våg inom konst, musik och film i New
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York i slutet av 1970- och början av 1980talet som distanserade sig både från den
kommersiella new wave-musiken och den
slagfärdiga punken, och i stället lyfte fram
abstrakta, dissonanta ljud och bilder. Film
erna inom denna våg var lågbudgetproduktioner inspelade på gatorna i New York, där
stämningen var viktigare än historien.
Permanent Vacation gjorde inte så stort
avtryck i hemlandet, men uppskattades i
Frankrike och Västtyskland – kongenialt
med den förståelse för amerikansk film
som Jarmusch själv tillägnat sig under sin
tid i Paris. Till svenska biografer kom den
1987, efter Stranger Than Paradise (1984)
och Down by Law (1986). Kritiken var
blandad, det skrevs om existentialism och
”stadens brus”, men också om regissörens
brist på mognad – Permanent Vacation
beskrevs som en film för Jarmusch-fantaster, kul att ha sett men inte oundgänglig. Ett omdöme som alltjämt bär giltighet.

Regi: Jim Jarmusch, medverkande:
Chris Parker, Leila Gastil, John Lurie,
Richard Boes, Frankie Faison, 1981,
USA, 1 tim 14 min, engelska, svensk
text, 16 mm, bildformat: 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Stranger Than Paradise
Stranger Than Paradise

Ungersk kusin besöker assimilerad New York-bo som motvilligt lär känna
henne. Tillsammans med en bekant drar de ut på vägarna, där svartvita
helbilder visar upp ett USA som inte skiljer sig så mycket från det Östeuropa
kusinerna lämnat. Jim Jarmuschs inflytelserika genombrott är lika delar
kammarspel och roadmovie och vann debutantpriset i Cannes.
”Prata inte ungerska med mig”, säger
Willie (spelad av jazzmusikern John
Lurie), när hans farmor i Cleveland ringer
och berättar att hon ligger på sjukhus
och därför inte kan ta emot sitt ungerska
barnbarn Eva. Den enstaka natt Eva
skulle mellanlanda hos Willie i Brooklyn
blir i stället tio.
”Så här äter vi i Amerika”, förklarar
Willie för Eva, när han öppnar sin tv dinner
– kött, potatis, grönsaker och efterrätt i en
och samma förpackning, ”och man behöver inte ens diska”. Willies polare Eddie
tittar förbi. Männen lämnar lägenheten.
Telefonen ringer. Eva och Willie tittar på
tv. Efter tio dagar drar hon vidare.
Så slutar den halvtimmeslånga kort
filmen Stranger Than Paradise, inspelad på
svartvit råfilm överbliven från Wim Wenders Sakernas tillstånd (1982). I långfilmen
utgör denna akt ett, ”The New World”,
följd av ”Cleveland”, där Willie och Eddie
ett år senare hälsar på Eva, och ”Paradise”, där hon följer med dem till Florida.
Rubrikerna fungerar som ironiska kontraster till den färglösa tillvaron på motellrum,
motorvägar och diners. Det drömmarnas
Amerika som Eva kan väntas fantisera om
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skiljer sig inte nämnvärt från det Budapest
hon lämnat. ”Jag visste inte att du var från
Ungern, jag trodde att du var amerikan”,
säger Eddie till Willie. ”Jag är lika amerikansk som du”, svarar han buttert.
Jim Jarmusch har beskrivit filmen
som en ”neorealistisk svart komedi av en
imaginär östeuropeisk regissör besatt av
Yasujiro Ozu och tv-serien The Honey
mooners”. Inflytandet från Ozu märks
i de många helbilderna, men också i
scenen där Eddie läser upp namn på
travhästar som alla heter som Ozu-filmer.
Stranger Than Paradise vann debutantpriset Camera d’Or på filmfestivalen i
Cannes, gjorde succé på amerikanska
biografer och var en av den amerikanska independentboomens portalfilmer.
Erbjudandena att göra Hollywoodfilmer
haglade, men i stället följde Jarmusch upp
den med ytterligare 13 filmer inspelade
utanför studiosystemet.

Regi: Jim Jarmusch, m
 edverkande:
John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson,
Cecillia Stark, 1984, USA, Västtyskland,
1 tim 17 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, b
 arntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Down by Law
Down by Law

En radiopratare, en hallick och en italiensk falskspelare hamnar i samma
fängelsecell i New Orleans. Efter att ha lyckats fly tvingas de stå ut med varandra
under krävande strapatser i träskmarkerna. Roberto Benigni briljerar som
poesiälskande optimist i exil i sin första engelskspråkiga film.
Down by Law skrevs för musikerna John
Lurie och Tom Waits och utgångspunkten var att para ihop två rollfigurer som
hatar varandra. När Jim Jarmusch genom
en vän introducerades för den italienska
skådespelaren och komikern Roberto
Benigni tillkom en tredje huvudroll –
och Down by Law fick sitt hjärta.
Hallicken Jack och radioprataren Zack
är två New Orleans-bor som hamnar i
samma fängelsecell efter att ha åkt dit
för brott de inte begått. Italienaren Bob
ansluter efter att ha råkat döda en man
som kommit på honom med falskspel.
Bob kläcker en plan för att fly och de
tre männen försöker hålla sig undan i
träskmarkerna. Euforin över friheten byts
mot missmod och osämja och det är Bobs
naivitet och fantasi – inte olik Benignis
rollfigur i Livet är underbart (1997) –
som blir räddningen.
Benigni var inte särskilt bra på engelska
och hans rollfigurs strävan att göra sig
förstådd, med ett anteckningsblock ned
klottrat med enkla fraser, speglar detta.
Att en så verbal person berövas sitt kanske främsta uttrycksmedel – språket – är
i linje med Jarmuschs faiblesse för förvirring och feltolkning. När Bob citerar de
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amerikanska poeterna Walt Whitman och
Robert Frost på italienska är det inte för
komisk effekt, utan för att förhöja dem.
Den komiska språkförbistringen är inte
heller den enda aspekten av exil i Down by
Law. Mot slutet av filmen stöter trion på en
italiensk kvinna som emigrerat lite av en
slump, efter att ha ärvt en stuga mitt i ingenstans. Kemin i mötet mellan de två italienarna i förskingringen är påtaglig (och
förstärks av att de spelas av Benigni och
hans blivande hustru Nicoletta Braschi).
Down by Law var inte bara Jarmuschs
första film med Waits och Benigni, utan
också hans första samarbete med fotografen Robby Müller, som han lärt känna
genom Wim Wenders. Miljöbilderna
från den förvuxna amerikanska södern
är bländande.

Regi: Jim Jarmusch, m
 edverkande:
Tom Waits, John Lurie, Roberto
Benigni, Nicoletta Braschi, 1986,
USA, Västtyskland, 1 tim 46 min,
engelska och italienska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Mystery Train
Mystery Train

Två japanska rock’n-roll-fans, en italiensk änka och tre försmådda män, i
varsin historia från Memphis, Tennesse, med ett slitet hotell där Screamin’
Jay Hawkins är manager som mittpunkt. Vackert färgfoto, komisk finess och
Elvis som spöke i gränslöst cool amerikansk-japansk samproduktion.
Mystery Train utspelar sig i Memphis,
Tennesse (arbetstiteln var One Night in
Memphis), där tre historier sammanflätas
kring ett slitet hotell. Ett ungt japanskt par
vallfärdar till Sun Records och Graceland – hon är Elvis Presley-fan, han håller
Carl Perkins högre. En nybliven italiensk
änka mellanlandar med likkistan på väg
hem till Italien, och förbarmar sig över en
pratglad ung kvinna som inte har råd med
hotellrum. Tre män driver runt på stan och
dricker för mycket, tills de efter en incident
i en spritbutik gömmer sig på hotellet.
Elvis dyker upp som staty, spöke och
på hiskeliga tavlor i respektive hotellrum,
men Jarmusch befolkar också sin film
med flera verkliga musiker. Den legendariska bluessångaren Screamin’ Jay
Hawkins är hotellmanager i oklanderlig
kostym, Joe Strummer från punkbandet
The Clash är försmådd brittisk pojkvän
och Rufus Thomas, en annan blues-/
soul-/funklegend, dyker upp i en liten
biroll, där språkförbistringen mellan hans
rollfigur och de japanska ungdomarna har
lika delar komisk och översinnlig effekt.
Japanerna, italienaren och engelsmannen är kanske inte lika rotlösa i sin
exil som andra Jarmusch-figurer utanför
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sina hemländer, men Jarmusch använder dem för att avmystifiera Amerika.
Den japanska pojkvännen konstaterar
lakoniskt att ”Memphis är 60 procent
som Yokohama, det är bara mer plats” –
även om flickvännen påpekar att det inte
finns någon Elvis i Japan.
Mystery Train är till skillnad från de
närmast föregående filmerna filmad i färg
– men med en ”cool palett”, där den röda
färgen står i centrum. Jarmusch undviker
som vanligt närbilder men bryter också
mot andra filmiska konventioner, som att
en person som går ur bild till höger måste
dyka upp till vänster i nästa bild.
Filmen hyllades av kritikerna och
vann ett tröstpris i Cannes samma år
som Steven Soderberghs Sex, lögner och
videoband fick Guldpalmen. 1990-talets
independentfilmboom stod för dörren.

Regi: Jim Jarmusch, m
 edverkande:
Masatoshi Nagase, Yuki Kudo,
Nicoletta Braschi, Elizabeth Bracco,
Joe S
 trummer, Rick Aviles, Steve
Buscemi, Screamin’ Jay Hawkins,
Cinqué Lee, 1989, USA, Japan,
1 tim 50 min, e
 ngelska och japanska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Night on Earth
Night on Earth

Generationer, kulturer och temperament krockar med varandra under fem
nattliga taxiresor i Los Angeles, New York, Paris, Rom och Helsingfors – den
sistnämnda en hommage till Aki Kaurismäki. Storspel av bland andra Gena
Rowlands, Isaach De Bankolé och Roberto Benigni, musik av Tom Waits.
Om Mystery Train (1989) är en episod
film som knyts ihop av en gemensam
plats är Night on Earth en episodfilm som
knyts ihop av ett koncept – en taxifärd i
fem olika städer, exakt samtidigt (men på
grund av skilda tidszoner olika tidpunkter
på kvällen/natten/morgonen). Natten på
jorden är begränsad till USA (Los Angeles,
New York) och Europa (Paris, Rom,
Helsingfors), men Night on Earth är ändå
Jarmuschs mest internationella film – ett
sätt för Jarmusch att få arbeta med skådespelare han beundrade, utan att de skulle
behöva samsas i ett och samma narrativ.
I Los Angeles plockar Winona Ryder
upp rollsättaren Gena Rowlands, som i
den unga taxichaffisen ser en opolerad
diamant. I New York misslyckas Giancarlo
Esposito få skjuts, tills östtyska ex-
clownen Armin Mueller-Stahl dyker upp.
Han kan knappt köra, Esposito sätter sig
vid ratten och kulturkrocken mildras när
de väl börjar prata.
I Paris möter vi Jarmuschs kanske
hårdaste skildring av ett liv i exil. Isaach
De Bankolés (i sin första av flera roller
för Jarmusch) sammanbitna ivorian
plockar upp två kamerunska affärsmän
som skrävlar och hånar chauffören. Av
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stolthet slänger han ut dem – och plockar
i stället upp en blind Béatrice Dalle, som
får honom att inse att också han själv bär
på fördomar.
Den italienska episoden är en komisk
bagatell, där Roberto Benigni i högform
biktar sig för en präst. I Helsingfors
slutligen, utspelar sig en ömsint alkohol
indränkt tragedi, med Matti Pellonpää
som taxichaufför – en skådespelare och
en spelplats som Jarmusch lånat från bröderna Kaurismäki. Jarmusch och Aki Kaurismäki jämförs ofta med varandra, och är
ömsesidiga beundrare av varandras filmer.
Två år tidigare hade Jarmusch passande
nog gjort en cameo i Kaurismäkis Lenin
grad Cowboys Go America (1989).
Tom Waits bidrog med filmmusiken,
och ytterligare ett mångårigt samarbete
inleddes med David Lynchs filmfotograf
Frederick Elmes.

Regi: Jim Jarmusch, medverkande:
Gena Rowlands, Winona Ryder, Armin
Mueller-Stahl, Giancarlo Esposito,
Rosie Perez, Isaach De Bankolé,
Béatrice Dalle, Roberto Benigni,
Paolo Bonacelli, Matti Pellonpää,
Kari Väänänen, Sakari Kuosmanen,
1991, USA, Frankrike, Storbritannien,
Tyskland, Japan, 2 tim 8 min, e
 ngelska,
franska, italienska och finska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, t illåten
från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Dead Man
Dead Man

Vilsen, döende revisor på flykt i 1800-talets nybyggarvästern slår följe med
rotlös ursprungsamerikan som tror att revisorn är den återuppståndna poeten
William Blake. Jim Jarmusch gör upp med västernmyten i originell genrefilm
med strålande skådespelarinsatser, utsökt foto och soundtrack av Neil Young.
Det är 1870-tal och William Blake
(Johnny Depp), en ung man från Cleveland, färdas med tåg västerut, till bolagsstaden Machine. Väl framme visar sig
revisorstjänsten han utlovats redan vara
tillsatt. Förvirrad, malplacerad och utan
uppgift hamnar han av en slump mellan en ung kvinna och hennes hämndlystna före detta älskare. Hon skjuts till
döds, Blake såras, men dödar mannen i
självförsvar. Snart är han på flykt, jagad
som dubbelmördare, med tre stenhårda
prisjägare efter sig.
Den döende – eller är han rentav redan
död? – Blake möter ursprungsamerikanen
Nobody, som tror att han är den återupp
ståndna brittiska poeten William Blake och
beslutar att återföra honom till andarnas
land. Nobody är född av föräldrar från
olika stammar, har aldrig accepterats av
någondera, kidnappades i ung ålder till
England, där han lärt sig engelska och
”förädlats” med brittisk kultur. Väl tillbaka
i Amerika hör han inte hemma någonstans – utan stam, utan rötter, utan namn.
Två ensamma män i tillvarons utkant,
utsökt svartvitt foto (av Robby Müller),
anakronistiskt soundtrack (av Neil
Young) – Dead Man är på flera sätt en
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typisk Jarmusch-film. Men det är också
hans första genrefilm – en postmodern,
psykedelisk revisionistvästern. Jarmusch
ville nyansera genrens ofta stereotypa
porträtt av ursprungsamerikaner –
Nobody spelas av Gary Farmer, som
själv är cayuga, dialogen är delvis på cree
och blackfoot, och filmen togs emot väl
av ursprungsamerikanska grupper. Det
är också, som Anna Backman Rogers
påpekar i American Independent Cinema:
Rites of Passage and the Crisis Image
(2015), en film som låter nybyggarna och
industrialiseringen stå för upplösning i
stället för framåtanda – en film om Amerikas död, inte dess födelse.
Kritiken var blandad. En av belackarna
var distributören Harvey Weinstein, som
krävde att filmen skulle klippas om, och
som när Jarmusch vägrade knappt lät den
gå upp på biograferna. Vad som därför
blev regissörens första flopp räknas
numera som en av hans bästa filmer.

Regi: Jim Jarmusch, m
 edverkande:
Johnny Depp, Gary Farmer,
Lance Henriksen, Robert Mitchum,
John Hurt, Michael Wincott, Eugene
Byrd, 1995, USA, Tyskland, Japan,
2 tim, e
 ngelska och cree, svensk text,
35 mm, b
 ildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Ghost Dog – samurajens väg
Ghost Dog: The Way of the Samurai

Inspirerad genremix med Forest Whitaker i sitt livs roll som den moderna samurajen
Ghost Dog – en yrkesmördare som jobbar åt en italiensk-amerikansk gangster,
kommunicerar sina uppdrag med hjälp av brevduvor, lyssnar på hiphop (komponerad
av RZA) i bilstereon och spelar schack med en glassförsäljare som bara talar franska.
Jim Jarmusch följde upp Dead Man
(1995) med ännu en genreutflykt – denna
gång till tre genrer på samma gång: maffia
filmen, samurajfilmen och hiphopfilmen.
Forest Whitaker briljerar som Ghost Dog,
en fåordig ensamvarg som bor i ett ruckel
med sina brevduvor, läser Yamamoto
Tsunetomos samuraj-bibel Hagakure
(1716) och efter att ha fått sitt liv räddat
av en italiensk-amerikansk gangster svär
att bli hans lojala torped och beskyddare.
Efter att ett uppdrag gått snett vill dock
gangsterns boss röja Ghost Dog ur vägen.
Ghost Dog – samurajens väg är inspirerad av 1960-talsfilmer som Jean-Pierre
Melvilles Samuraj killer (1967) och Seijun
Suzukis Märkt för mord (1967) – ur den
senare är ett par scener direkt kopierade.
Jarmuschs kärlek till japansk film mani
festeras också i att Ghost Dog läser ur
förlagan till Akira Kurosawas Demonernas
port (1950).
Men här finns också en humoristisk
blick på den italiensk-amerikanska
maffian (filmen hade för övrigt premiär
samma år som tv-serien Sopranos, och är
liksom den inspelad i New Jersey), där en
av de tre bossarna har stenkoll på hiphop
– filmens tredje ben, inte minst genom
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soundtracket av RZA (som också gör en
cameo som kollega till Ghost Dog).
Ghost Dog gör även regelbundna turer
till en park där Isaach De Bankolé har
en glassbil. De Bankolé gör en variant av
Roberto Benigni-rollen, en fransktalande,
glad skit som inte kan engelska, men ändå
tycks älska sin exiltillvaro i USA. De båda
männen kommunicerar utomspråkligt,
spelar schack, och äter glass med den
lillgamla flickan Pearline, som också bor
i området.
Filmen togs emot väl, även i Sverige,
där Svenska Dagbladets Ludvig Hertzberg
beskriver en ”atmosfärrik meditation över
våld, brutalitet och samhällets moraliska
förfall” och jämför filmen med Taxi
Driver (1976).
Häromåret meddelades även att en
uppföljare är på gång, med Jarmusch,
Whitaker och RZA som producenter –
en tv-serie som enligt uppgift skulle följa
Pearline i vuxen ålder. Återstår att se om
hon valt samurajens väg.

Regi: Jim Jarmusch, medverkande:
Forest Whitaker, John Tormey, Henry
Silva, Cliff Gorman, Isaach De Bankolé,
Camille Winbush, 1999, USA, Frankrike,
Tyskland, Japan, 1 tim 55 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Cinemateket våren 2022

Exil

Jim Jarmusch

Coffee and Cigarettes
Coffee and Cigarettes

Lekfull dialog och stilsäkert svartvitt foto i kompilation av elva kortfilmer,
inspelade under 17 års tid. En lång rad skådespelare och musiker (ofta i rollen
som sig själva) samtalar över kaffe, te och cigaretter, om allt från tandläkartider
till Nikola Tesla, och reflekterar i flera fall över sina egna kändisskap.
1986 spelade Jim Jarmusch in kortfilmen Coffee and Cigarettes på uppdrag
av tv-programmet Saturday Night Live.
Liksom i Down by Law från samma år
hamnar Roberto Benigni i komisk språk
förbistring, här med Steven Wright,
och det dricks kaffe och röks cigaretter.
Kortfilmen fick två uppföljare – Coffee
and Cigarettes (Memphis Version) från
1989, där Spike Lees småsyskon Joie och
Cinqué tvingas svara på Steve Buscemis
frågor om hur det är att vara tvillingar,
och Coffee and Cigarettes (Somewhere in
California) från 1993, där Tom Waits och
Iggy Pop dricker kaffe och röker trots att
de har slutat röka. Den sistnämnda vann
Guldpalmen för bästa kortfilm på film
festivalen i Cannes.
Dessa tre filmer utgör de första episoderna i den långfilm med titeln Coffee and
Cigarettes som Jarmusch satte samman
2003, med ytterligare åtta kortfilmer där
det dricks kaffe (och i undantagsfall te)
och röks. Resultatet är underhållande om
än lite ojämnt, och innehåller några av
Jarmuschs allra roligaste scener – som den
där Steve Coogan är måttligt intresserad av
att Alfred Molina upptäckt att de är släkt,
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tills han överhör ett telefonsamtal mellan
Molina och en (oväntat kreddig) regissör.
Coffee and Cigarettes är den film Jarmusch rollsatt med flest musiker – förutom Tom Waits och Iggy Pop dyker även
RZA, GZA, Meg White och Jack White
upp. Dessutom pratar Cate Blanchett
(som sig själv) med sin kusin (också
Blanchett) om ett band kallat SQÜRL,
vilket senare kom att bli namnet på det
band Jarmusch själv spelar i, och som
gjort musiken till flera av hans filmer.
Precis som i de tre ursprungliga kortfilmerna är fotot genomgående svartvit
(med fyra olika fotografer inblandade) –
en återgång till den monokroma färgpalett
som Jarmusch gjorde sig känd för, och
som han sedan dess (till somligas besvikelse) inte återgått till. Jarmusch har dock
antytt att han ämnar fortsätta filma Coffee
and Cigarettes-kortfilmer mellan varven,
så kanske kan vi se fram emot ytterligare
(svartvita) uppföljare.

Regi: Jim Jarmusch, m
 edverkande:
Roberto Benigni, Steven Wright, Iggy
Pop, Tom Waits, Isaach De Bankolé,
Alex Descas, Cate Blanchett,
Alfred Molina, Steve Coogan, William
Rice, Taylor Mead, 2004, USA, Italien,
Japan, 1 tim 55 min, engelska och
franska, svensk text, 35 mm, bildformat:
1.85:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Jim Jarmusch

Broken Flowers
Broken Flowers

Bill Murray är en åldrad, oengagerad Don Juan, som söker upp fyra gamla
flammor efter att han via ett anonymt brev har fått reda på att han har en vuxen
son. Jarmuschs största publiksuccé, Murrays personliga favoritroll, och ett
soundtrack som gav den etiopiska musikern Mulatu Astatke ett uppsving.
Broken Flowers är Jim Jarmuschs mest
framgångsrika film. Den vann Grand Prix
i Cannes och spelade in över 40 miljoner
dollar. Den kom under en period, efter
Lost in Translation (2003), där Bill Murray
fick ett slags andra genombrott som
dramaskådespelare, och Broken Flowers
cementerade denna utveckling. Murray
spelar den uttryckslösa soffpotatisen
Don Johnston, en åldrad kvinnokarl och
IT-miljonär, vars senaste flickvän lämnar
honom i samma veva som han får ett brev
där han informeras om att han har en
vuxen son.
Dons granne Winston (Jeffrey Wright),
en etiopier i exil med stor familj och två
jobb, blir till skillnad från Don eld och
lågor över nyheten. Han lägger upp en
resplan för hur Don ska kunna besöka de
fyra kvinnor som (enligt Dons återskapade tidslinje) skulle kunna vara modern,
och ta reda på vem som skickat brevet.
Han bistår även med hemmabrända
cd-skivor med etiopisk musik (framför
allt Mulatu Astatke, vars popularitet slog
i höjden efter filmen). Don går motvilligt med på att genomföra projektet och
därefter följer fyra möten med i tur och
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ordning Sharon Stone, Frances Conroy,
Jessica Lange och Tilda Swinton.
Det är alltså på sätt och vis fråga
om ännu ett slags episodfilm, där varje
gammal flamma ger nycklar till Dons
förflutna, och visar hur olika livet kan
utveckla sig för personer som en gång
i tiden befunnit sig på ungefär samma
punkt. Här finns en melankolisk underton, understruken inte minst i slutet, när
Murray försöker ge en ung man som han
får för sig är hans son något slags valhänt
livsråd. Blommorna är brutna (arbetstiteln var Dead Flowers), Jarmuschs kostym
blir allt mer tilltufsad, slutpunkten långtifrån självklar.
Kritikerna var positiva, och konsta
terade att Jarmusch lyckats ta sig över till
mainstream-filmen, utan att förlora sin
själ. Skådespelarna hyllades, inte minst
Bill Murray, som själv var så nöjd med sin
insats att han övervägde att gå i pension,
då han kände att han aldrig skulle kunna
överträffa den. Så blev det inte.

Regi: Jim Jarmusch, medverkande:
Bill Murray, Jeffrey Wright, Julie
Delpy, Sharon Stone, Alexis Dziena,
Frances Conroy, Christopher McDonald,
Jessica Lange, Chloë Sevigny, Tilda
Swinton, Mark Webber, 2005, USA,
Frankrike, 1 tim 45 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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The Limits of Control
The Limits of Control

Tystlåten Isaach De Bankolé dricker espresso och utbyter tändsticksaskar
med främlingar under hemligt uppdrag i Spanien. Jarmuschs mest otypiska
film är en ”actionfilm utan action”, där snarlika scener upprepas med nya
skådespelare och små variationer. Foto av Christopher Doyle.
Den tystlåtna enslingen Isaach De Bankolé är i Spanien på ett hemligt uppdrag.
Han möter olika färgstarka personer på
allmänna platser, oftast kaféer, där han
beställer två espresso i separata koppar.
”Du talar inte spanska, va?” säger personen han möter. Enslingen skakar på huvudet, varpå främlingen brister ut i monolog
och de båda utväxlar tändsticksaskar med
hemlig information.
The Limits of Control är den av
Jarmuschs filmer som har fått det svalaste
mottagandet. Den har beskyllts för att
vara för cool för sitt eget bästa, en yta
utan innehåll, med Christopher Doyles
vackra foto som den enda förmildrande
omständigheten. Jarmusch har sagt att
han ville göra en actionfilm utan action,
en spänningsfilm utan spänning, och har
lyft fram kubismen och Richard Starks
romanfigur Parker (förevigad i John
Boormans film Point Blank från 1967)
som inspirationskällor. I monologerna
refereras det även till Andrej Tarkovskijs
Stalker (1979), Alfred Hitchcocks Illdåd
planeras? (1941) och Aki Kaurismäkis
Bohemernas liv (1992).
Kanske ska man se filmen som ett
formexperiment, en episodfilm där
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samma scen upprepas, men med små
ändringar. Återkommande Jarmusch-
favoriter som Tilda Swinton, John Hurt
och Yuki Kudo (en av de två japanerna i
Mystery Train, 1989) jämte nykomlingar
som Luis Tosar och Gael García Bernal,
får möjlighet att briljera i några minuter
vardera. Mest utrymme utöver De Bankolé får Paz de la Huerta, som naken, eller
iförd genomskinlig regnjacka, dyker upp
på enslingens olika hotellrum och somnar
intill honom, medan han ligger påklädd
med öppna ögon – inte det mest progressiva kvinnoporträttet.
Det finns även en annan populär läsning: i slutet av Ghost Dog – s amurajens
väg (1999) får Isaach De Bankolés
sorglösa glassförsäljare en blå kostym
av huvudpersonen Ghost Dog. I början
av The Limits of Control bär De Bankolé
en snarlik blå kostym. Är han ännu en
modern arvtagare till samurajen? I exil
utan hemland, rotlös utan rötter, sig
själv tillräcklig.

Regi: Jim Jarmusch, m
 edverkande:
Isaach De Bankolé, Paz de la Huerta,
Alex Descas, Luis Tosar, Tilda Swinton,
Yuki Kudo, John Hurt, Gael García
Bernal, Hiam Abbass, Bill Murray,
2009, USA, Japan, 1 tim 56 min,
engelska och spanska, svensk text,
35 mm, b
 ildformat: 1.85:1, t illåten från
15 år. Visningsmaterial från Norsk
filminstitutt.
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Jim Jarmusch

Only Lovers Left Alive
Only Lovers Left Alive

Bejublad återkomst där flera hundra år gamla brittiska vampyrer, i exil i
Detroit respektive Tanger, utbyter ömhetsbetygelser och diskuterar litteratur,
musik och människornas underlägsenhet. En romantisk, musikalisk och
existentialistisk kontemplation över tillvaron, klädd i genreskrud.
Tom Hiddleston och Tilda Swinton
är det äkta paret Adam och Eve. Han bor
i Detroit, hon i Tanger – men eftersom
de är odödliga vampyrer gör det inte så
mycket att de inte ses varje dag. Adam är
musiker, samlar på vintage-instrument
och spelar in mörka kompositioner (i
själva verket framförda av Jim Jarmuschs
band SQÜRL) som han låter sippra ut
i världen, samtidigt som han föraktar
”zombierna” – människorna – som
lyssnar på dem. Han är en odöd kultur
snobb vars smak förfinats under flera
århundraden. Eva är en litteraturnörd,
men mer tillfreds i samtiden, optimistiskt
lagd och social – inte minst umgås hon
gärna med den berömda dramatikern
och poeten Christopher Marlowe (John
Hurt) – en annan brittisk vampyr i exil i
Tanger. I mixen finns också Evas omogna
lillasyster, Adams fixare (”okej för att vara
zombie”) och ett par mer eller mindre
frivilliga leverantörer av sjukhusblod.
Only Lovers Left Alive är på samma
gång en skräckfilm, en film om musikens
och litteraturens kraft, en kärlekshistoria
och en exilskildring. Någonting har hänt
hemma i England, när Eva bokar flyg
biljetter är hon noga med att flyget inte

88

får mellanlanda i London – men paret
lever inte bara i exil från sitt hemland,
utan också från sin tid, sin idealtillvaro.
Adam överväger självmord, han skaffar
en träpåle i form av en pistolkula. Adam
är också det närmaste Jarmusch har
kommit ett självporträtt. På väggen har
han bilder av Jarmuschs husgudar, från
Mary Wollstonecraft och Mark Twain,
via Buster Keaton och Nicholas Ray till
(Jarmusch-medarbetarna) Iggy Pop och
Tom Waits.
”Cool people never die” lyder fi
 lmens
tagline, och huvudpersonerna är onekligen supercoola och supersnygga, inte
minst Tilda Swinton. Det suggestiva fotot
– ständigt i mörker – av Yorick Le Saux
(som även arbetat med Claire Denis, Luca
Guadagnino, Olivier Assayas och Greta
Gerwig) hjälper också till.
Only Lovers Left Alive togs emot som
en positiv överraskning, och hyllades av
kritikerna som Jarmuschs bästa film på
många år.

Regi: Jim Jarmusch, medverkande:
Tom Hiddleston, Tilda Swinton,
John Hurt, Anton Yelchin,
Mia Wasikowska, Jeffrey Wright,
Slimane Dazi, 2013, Storbritannien,
Tyskland, Grekland, Frankrike,
1 tim 58 min, engelska, svensk text,
DCP, bildformat: 1.85:1, t illåten
från 15 år. Visningsmaterial från
NonStop Entertainment.
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Paterson
Paterson

Busschauffören Paterson, med samma namn som sin hemstad, lever ett inrutat liv,
med jobbet, frun, hunden och stampuben – och på sina raster skriver han dikter,
inspirerad av Paterson-skildraren William Carlos Williams. Adam Driver imponerar,
utan stora åthävor, i stillsam och vacker film om poesi i vardagen.
Poesin har alltid legat nära Jim Jarmusch,
och dyker upp i allt från Down by Law
(1986) till Only Lovers Left Alive (2013). En
av hans viktigaste inspirationskällor i början av karriären – en kortfilm som visade
honom att vem som helst, inte bara etab
lerade filmskapare, kunde göra film – var
Robert Franks och Alfred Leslies Pull My
Daisy (1959), baserad på en pjäs av Jack
Kerouac. Filmens huvudperson är en poet
som även har ett dagjobb – precis som
Adam Drivers diktskrivande busschaufför
i Paterson. Busschaufförens förnamn får vi
aldrig veta, hans efternamn är detsamma
som staden han bor i – Paterson, New
Jersey, en mytomspunnen plats, bland
annat för att Allen Ginsberg föddes där.
Patersons liv är uppbyggt kring rutiner.
Han vaknar tidigt, går till jobbet, kör sina
turer, tjuvlyssnar på passagerarna, kommer hem, rättar till brevlådan, går ut med
hunden, tar en öl på puben. Däremellan
skriver han dikter. Och småpratar med
sin fru, en bubblande, spontan, ständigt
kreerande kvinna som varje dag gör i
ordning Patersons lunchlåda och lagar
hans middag, och varje dag tycks ha en ny
projektidé: baka cupcakes, göra textiltryck, lära sig spela gitarr.
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Paterson är synnerligen rotad i Paterson, han befinner sig i motsatsen till exil,
och som sådan sticker han ut i förhåll
ande till många av Jarmuschs rollfigurer.
I slutet av filmen dyker däremot Masatoshi Nagase (som var en av de japanska
ungdomarna i Mystery Train, 1989) upp i
en liten roll. Nagases rollfigur är liksom
Paterson (och Jarmusch) beundrare av
poeten William Carlos Williams, författare till det episka diktverket Paterson,
(1946–1958) och ger med sitt utifrån
perspektiv en nyckel till en fortsättning.
Paterson tävlade i Cannes och fick
genomgående fin kritik. Women Film
Critics Circle i USA nominerade den
dessutom till sitt pris för årets ”bästa
mansbilder på film” – Paterson är helt
enkelt den Jarmusch-rollfigur som, utan
att slå på stora trumman, mest utmanar
traditionella mansideal.

Regi: Jim Jarmusch, medverkande:
Adam Driver, Golshifteh Farahani,
Barry Shabaka Henley, Chasten Harmon,
William Jackson Harper, Masatoshi
Nagase, 2016, USA, Frankrike, Tyskland,
1 tim 53 min, engelska, svensk text,
DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Scanbox
Entertainment.
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Jim Jarmusch

The Dead Don’t Die
The Dead Don’t Die

Zombier drabbar småstad där poliserna Bill Murray, Adam Driver och
Chloë Sevigny försöker organisera motstånd, trots att de läst filmens
manus och vet hur det kommer att sluta. Ett pärlband av kända skåde
spelare i små och stora roller, i Jarmuschs senaste genreexperiment.
Vampyrerna i Only Lovers Left Alive (2013)
refererar till människor som zombier,
viljelösa sömngångare – det råder ingen
tvekan om vilka av de två skräckfilmvarelserna Jim Jarmusch har mest sympatier för. I The Dead Don’t Die låter han
metaforen löpa fullt ut – de zombier
som tar över småstaden Centerville har
samma individuella drivkrafter som de
hade i livet, om det så är kaffe, tennis
eller mode. En poäng som redan George
A. Romero gjorde när zombierna intar ett
shoppingcenter i Dawn of the Dead (1978).
Det är inte den enda Romeroreferensen –
Jarmusch kan sin zombiefilm – men han
blandar också in science fiction, låter Iggy
Pop kliva upp ur Samuel Fullers grav och
dekonstruerar själva filmmediet genom
att låta skådespelarna vara medvetna om
att de är med i en film. ”Det här kommer
inte att sluta väl”, säger Adam Driver. Han
har nämligen läst manuset.
Som vanligt samsas en uppsjö av roll
figurer om uppmärksamheten. I centrum
står tre poliser, spelade av Driver, Bill
Murray och Chloë Sevigny, och kring
dem svärmar Jarmusch-veteraner som
Tilda Swinton, Tom Waits och RZA jämte
nykomlingar som Danny Glover och
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Selena Gomez. Jarmusch har gjort många
ensemblefilmer, men ett sammanhållet
narrativ i stället för separata episoder var
en utmaning, och han har sagt att inspelningen var en av hans mest komplicerade.
The Dead Don’t Die är en delvis svensk
samproduktion, då delar av postproduktionen utfördes i Västra Götaland. Få av
Jarmuschs filmer är dock lika utpräglat
amerikanska, och lika uttalat politiska.
När Steve Buscemis rasistiska redneck,
iförd ”Make America Great Again”-snarlik
röd keps, tuggas ihjäl av zombier är det
inte så mycket katharsis för Trump-
motståndaren som en pessimistisk bild av
att allt ändå kommer att gå åt helvete.
The Dead Don’t Die var öppningsfilm
på filmfestivalen i Cannes, fick ljummen
kritik men drog in mer pengar än någon
annan av Jarmuschs filmer förutom
Broken Flowers (2005). En underhållande
bagatell, och ännu en tillryggalagd genre.

Regi: Jim Jarmusch, medverkande:
Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny,
Tilda Swinton, Tom Waits, Danny Glover,
Steve Buscemi, Caleb Landry Jones,
Selena Gomez, Austin Butler, 2019,
USA, Sverige, Sydafrika, 1 tim 45 min,
engelska, svensk text, DCP, bild
format: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från UIP/Universal.
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Broken Flowers (2005).

Night on Earth (1991).
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Monangambée (1969).

Sambizanga (1972).
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Sarah
Maldoror
Panafrikanismens poesi

Sarah Maldoror har beskrivits som en
négritudens filmskapare och är en av de mest
tongivande av de filmskapare som har arbetat
i panafrikanismens anda. En rotlöshet drev
henne till att ge röst och form åt frihetskamper –
såväl nationella som personliga – i både Afrika
och bland diasporiska miljöer världen över.

Svenska Filminstitutet
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Exil

Sarah Maldoror

Sarah Maldoror föddes i Gers, sydvästra
Frankrike. Hennes mor var från Frankrike,
hennes far från Guadeloupe. Maldorors
dotter har vittnat om att modern varken
hade någon koppling till familjen i Guadeloupe eller talade kreol, men att hon samtidigt behandlades som en främling i sitt
hemland Frankrike. Som hem betraktade
Maldoror i stället den plats hon arbetade
på för stunden – oavsett om det var Algeriet, Frankrike, Angola, Kap Verde, Kongo,
Tunisien eller Guinea-Bissau.
Det var Maldorors teaterintresse som
först tog henne till Paris, där hon under
1950-talets mitt grundade teatertruppen
Les Griots tillsammans med andra kulturarbetare med rötter i Afrika och Västindien.
De satte upp pjäser av bland andra Molière
och Jean-Paul Sartre, men även Aimé
Césaire. I truppens repertoar ingick även
recitationer av svarta författares dikter.
Samma år som truppen grundades
gick även den första upplagan av den
Internationella kongressen för svarta
författare och konstnärer (1er Congrès
international des écrivains et artistes

noirs), organiserad av förlaget och tidskriften Présence Africaine som bland
annat publicerade texter av författare
som Césaire, Léopold Sédar Senghor
och Léon-Gontran Damas. Dessa tre var
centralgestalter inom négritude-rörelsen,
en antirasistisk idéströmning som tog
form under 1930-talet och syftade till att
formulera teorier kring svarthet och svart
kultur, och deras verk blev viktiga för det
efterkommande årtiondenas antikoloniala
kamper. Maldoror gjorde själv flera verk
om och utifrån författarnas texter, och det
är just dessa rörelser som hennes verk bör
betraktas som en del av.
Maldoror utbildade sig i Moskva, där
hon likt Ousmane Sembène studerade
film under Mark Donskoj. Hennes första
arbeten ägde rum i Algeriet, där hon bland
annat arbetade som regiassistent åt Ahmed
Lallem (Elles, 1966) och William Klein (Fes
tival panafricain d’Alger, 1969). Sin första
egna film, Monangambée, gjorde hon 1969 i
Angola, dit hon hade flyttat med sin make,
politikern och poeten Mário Coelho Pinto
de Andrade – en av medgrundarna till
MPLA (Folkrörelsen för Angolas befrielse).
I Angola gjorde Maldoror också sin
första långfilm, Sambizanga (1972), även
den i samarbete med de Andrade. Båda
dessa filmer utgör viktiga verk inom den
militanta – och i synnerhet den anti
koloniala – filmens historia som de utgör
intressanta exempel på, då medlemmar ur
MPLA medverkar i dem.

»Med en kritisk skärpa,
medmänsklig värme
och ett politiskt raseri
skildrade hon en värld
och en era som har
präglats av politiska
kamper mot en kolonial
maktstruktur och dess
efterverkningar.«
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Maldorors två första filmer gjordes mitt
under brinnande frihetskrig. När dessa
var över riktade hon följdriktigt fokus
mot postkoloniala tillstånd, med filmer
om diasporiska grupper och personer.
Filmer som gestaltar och dokumenterar

 roblemen kring att kolonialismen sägs
p
vara en del av det förgångna, samtidigt
som dess praktiker har levt vidare.
Utmärkande för Maldorors filmografi är
att hon har arbetat i ett stort antal länder
och regioner. Hon har gjort porträttfilmer
om författare, poeter, konstnärer och musiker, samt ett antal kortare verk, både dokumentära och fiktiva. Porträttfilmerna utgör
ett tydligt exempel på hennes intresse
av och närhet till négritude-rörelsen och
panafrikanismens tanketradition. Aimé
Césaire är en författare som Maldoror
följde genom hela sitt yrkesverksamma liv,
och hon gjorde flertalet filmer om honom.
Medan porträttfilmerna tillät Maldoror att
diskutera den rotlöshet som har präglat
1900-talet ur ett både politiskt och personligt perspektiv, utgjorde hennes fiktiva
kortfilmer ofta en mer lättsam tematisering
kring samma frågor.
När Sarah Maldoror gick bort 2020
lämnade hon efter sig ett av dokumentär
filmens viktigaste livsverk, som trots
att det präglas av ett stort antal typer av
uttrycksformer ändå utgör en sammanhållande helhet. Med en kritisk skärpa,
medmänsklig värme och ett politiskt
raseri skildrade hon en värld och en era
som har präglats av politiska kamper
mot en kolonial maktstruktur och dess
efterverkningar. Något som i förlängningen tvingat fram en utforskning och
omprövning av vad ett hem kan vara.

Läs mer: Yasmina Price, ”Woman with
a Weapon-Camera”, The New Inquiry
(27 aug 2020).

Kuraterat av Stefan Ramstedt.
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Sarah Maldroror.
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Sarah Maldoror

Elles / Monangambée /
Un dessert pour Constance
Elles / Monangambée / Un dessert pour Constance

En ögonblicksbild på den unga algeriska kvinnans situation vid 1960talets mitt, en antikolonialistisk kortfilm med avantgardistiska undertoner
och en humoristisk berättelse om gatsopare i Paris som ställer upp i
frågesportsprogram på tv. Detta kortfilmsprogram visar på vidden i
Sarah Maldorors filmografi – både sett till uttryck och miljöer.
Efter sina filmstudier i Moskva flytt
ade Sarah Maldoror till Algeriet. Innan
hon gjorde sina första filmer arbetade
hon som regiassistent – bland annat på
Ahmed Lallems Elles, en dokumentärfilm
om den unga algeriska kvinnans situation
ett par år efter självständighetsförklaringen. I filmen berättar flickorna och
de unga kvinnorna frispråkigt om sina
förhoppningar och drömmar, men också
om samhället och dess sexism.
I Algeriet gjorde Maldoror även sin
första egna film, den korta Monangambée.
Filmen berättar om den portugisiska
kolonialmaktens tortyr i Angola, och
består av ett fåtal koncentrerade sekvenser som till stor del utspelar sig i ett
fängelse. Monangambée är baserad på
en roman av författaren José Luandino
Vieira, som då själv satt fängslad i Angola,
och musiken är gjord av den experimentella jazzgruppen Art Ensemble of Chicago – något som filmforskaren Yasmina
Price i artikeln ”Woman With a Weapon-
Camera” betraktar som talande för ”den

politiska solidariteten och den kulturella
pluralismen i Maldorors panafrikanism”.
Un dessert pour Constance är en senare
fiktiv film av Maldoror som berättar om
två gatsopare i Paris som bestämmer sig
för att delta i en tv-frågesport om fransk
matkultur i hopp om att vinna pengar
så att deras sjuka vän ska kunna ta sig
tillbaka till sitt hemland. Un dessert pour
Constance är en av många av Maldorors
filmer som explicit behandlar en diasporisk grupp, och trots att filmens ljusare
och mer humoristiska ton finns det tydliga kopplingar till hennes andra filmer.
Om detta har Price skrivit:
Maldoror gör en empatisk poäng om att
även vardagens överlevnadsstrategier är
revolutionära handlingar i sig själva. Även om
det finns något löjligt i deras handhavande,

Elles. Regi: Ahmed Lallem,
1966, Algeriet, 23 min, arabiska
och franska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Cinémathèque française.
Monangambée. Regi: Sarah M
 aldoror,
1969, Angola, 16 min, portugisiska
och franska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från Arsenal
– Institut für Film und Videokunst.
Un dessert pour Constance. Regi:
Sarah Maldoror, 1981, Frankrike,
52 min, franska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Annouchka de Andrade.

framställs Bokolo och Mamadou med värdig
het genom sina påhittiga sätt att överkomma
rasistiska hinder och deras beslutsamhet att
ta hand om en av sina egna.1

1) Yasmina Price, ”Woman with a Weapon-Camera”, The New Inquiry (27 aug 2020).
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Sarah Maldoror

Sambizanga
Sambizanga

Sarah Maldorors första långfilm utgör en hörnsten i den militanta, anti
koloniala filmens historia. I nära samarbete med MPLA (Folkrörelsen för
Angolas befrielse) gjorde Maldoror denna film som utspelar precis innan
den väpnade kampen mot det koloniala styret tog fart. Effektivt gestaltas
desperationen och vreden över sakernas tillstånd.
När Sambizanga filmades var Angola
ännu en portugisisk koloni. Filmen spel
ades därför in i dåvarande Republiken
Kongo, som förklarats självständigt från
Belgien redan vid 1960-talets början. Filmen gjordes i nära samarbete med MPLA
(Folkrörelsen för Angolas befrielse), som
hade grundats av Maldorors make Mário
Coelho Pinto de Andrade. Han hjälpte
även till i arbetet med filmens manus.
På så sätt är filmen att betrakta som en
propagandafilm för MPLA, men samtidigt
har den både konstnärliga och politiska
kvaliteter som är ovanliga för den typen
av film. Filmen berättar en historia om ett
ungt par, där mannen i filmens inledning
blir fängslad och bortförd från sitt hem av
den portugisiska kolonialmaktens poliser.
De misstänker att han är inblandad i revolutionära aktiviteter.
Liksom Maldorors tidigare Monangam
bée (1969) skildras här vistelsen i fängelset, och den psykiska och fysiska tortyr
som där ägde rum, men till stor del väljer
Maldoror även att skildra makans ihärdiga
sökande efter sin försvunna man. Tortyren

som mannen utsätts för och det kyliga
bemötandet som kvinnan möts av utgör
tydliga exempel på kolonialismens orätt
visor. Men det är genom att de ställs mot
ett vältecknat persongalleri, och genom en
vördnad inför gestaltningen av vardagliga
detaljer, som de får sin fulla kraft. Filmforskaren Yasmina Price skriver:
Maldoror arbetade mot imperialistiska gestalt
ningar av den koloniserade ”Andra” som utan
undantag var förnedrande och förenklande i
det att de reducerade livets fullhet till stereo
typiska skisser. I både Monangambée och

Regi: Sarah Maldoror, medverkande:
Domingos de Oliveira, Elisa Andrade,
Jean M’Vondo, Dino Abelino, 1972,
Angola, Frankrike, 1 tim 42 min, lingala
och portugisiska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Cineteca di Bologna. Restaurerad
av Cineteca di Bologna och The Film
Foundations World Cinema Project på
L’Image Retrouvée (Paris) i samarbete
med Éditions René Chateau and
Sarah Maldorors familj, med stöd från
Hobson/Lucas Family Foundation.

Sambizanga sker en revidering genom Maldo
rors insisterande på att dröja kvar vid små
ögonblick av det vardagliga livet. […] Jag tänker
ofta på en tidig scen i Sambizanga, där det unga
angolanska paret ligger i sängen med deras lilla
barn, i ett ovanligt ögonblick av vila, skrattande
och stillande barnet till sömns. Dessa små
fickor av intimitet är en stor styrka i Maldorors
visuella språk.1

1) Yasmina Price, ”Woman with a Weapon-Camera”, The New Inquiry (27 aug 2020).
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Louis Aragon, un masque à Paris /
Léon Gontran-Damas / Eia pour Césaire
Aragon, un masque à Paris / Léon Gontran-Damas / Eia pour Césaire

Négritude-rörelsens tankar och uttryck stod Sarah Maldoror nära,
vilket bland annat tog sig uttryck i flertalet porträtt av dess författare och
teoretiker. I detta program visas två av dem – om Léon Gontran-Damas
och Aimé Césaire – tillsammans med film om av den franska författaren
Louis Aragon och surrealismens förhållande till den ”andre”.
Surrealismen var en viktig inspirationskälla för Sarah Maldoror, vilket bland
annat yttrade sig i ett porträtt av Louis
Aragon där den surrealistiska poeten
läser texter och talar om sina verk. I film
en ses han iförd en röd mask – något som
pekar mot problematiserandet av surrealismens förhållande till den ”andre” som
är filmens underliggande tematik.
En annan litterär rörelse som var viktig
för Maldoror var négritude-rörelsen, vars
företrädare hon gjorde flera filmer om.
Sedan 1950-talet och arbetet i teater
gruppen Les Griots har Aimé Césaires texter varit återkommande i Maldorors filmer.
Eia pour Césaire är den sista filmen som
Maldoror gjorde om honom. Den utgör
en ambitiös exposé över författarens liv –
om hans politiska och litterära gärningar,
samt om hans förhållande till hemlandet
Martinique. Césaire gör även ett gästspel i
Léon Gontran-Damas, om författaren med
samma namn, där det beskrivs hur den
guyananska poeten var den av alla négritude-författare som ”levde” négrituden,
snarare än att bara arbeta inom den.

Maldorors dokumentärer om (ofta
svarta) kulturutövare är ett slags motbild
mot en primärt vit kanon, och vittnar
om ett av de viktigaste spåren i hennes
verk: bildningen och dess roll i en politisk
kamp. Eller som filmforskaren Yasmina
Price skriver:
Maldoror trodde på att afrikanska befrielse
rörelser var en fråga om kamper som inte bara
mobiliserade soldater utan även aktiverade
ett helt utbildningssystem. Det hon kallade
ett “kamplystet och självförsörjande Afrika”

Louis Aragon, un masque à Paris.
Regi: Sarah Maldoror, 1978, Frankrike,
20 min, franska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Annouchka de Andrade.
Léon Gontran-Damas. Regi:
Sarah Maldoror, 1994, Frankrike,
26 min, franska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Annouchka de Andrade.

var ett Afrika som utvecklade och närde
dess kulturella arv. Maldorors expansiva,
flexibla metodologi och hennes engagemang
för lärande talade till ett frigörelsens etos
[…]. Hon var själv inte bara mångkunnig,
utan hennes arbete präglades även av ett
brett kulturellt och politiskt lärande, ett

Eia pour Césaire. Regi: Sarah
Maldoror, 2009, Frankrike, 58 min,
franska, e
 ngelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Annouchka de Andrade.

medvetandegörande, en militant hängivelse
till studier. Denna hängivelse att arbeta mot
kolonialismens förstörande alienationer tog
form i verk där förbindelser var centrala.1

1) Yasmina Price, ”Woman with a Weapon-Camera”, The New Inquiry (27 aug 2020).
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Visage (2009).

Gångbron är borta (2002).
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Tsai
Ming-liang
Storstadslabyrintens gengångare

Tsai Ming-liang växte upp i den kinesiska diasporan
i malaysiska Kuching, började göra film i Taiwan
och har sedan millennieskiftet utforskat desto fler
delar av världen. Ofta skildrar han vilsna vålnaders
vandringar genom storstadslabyrinter – en exil
dramatik i tålmodigt tempo, vars hemsökande
hemlängtan tar spjärn mot vår tids snabbhetskult.
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Tsai Ming-liang

Ditt ansikte (2018).

Jag vill inte sova ensam (2006).

Höstdag (2015).

Tsai Ming-liang gjorde sina första biobesök i barndomens Kuching i Malaysia,
där han växte upp i stadens kinesiska
diaspora. Han började göra film i Taiwan,
men har sedan första utlandsflykten i
Vad är klockan i Paris? (2001) haft världen
som arbetsplats.
I synnerhet dras han till stadspuls:
Taipei, Paris, Kuala Lumpur, Hongkong,
Marseille, Tokyo, Bangkok. I kontrast till
städernas fart och fläkt skildras vilsna
stackare som lever som i egna tidzoner.
De är klockförsäljare, reklamskylthållare,
porrskådisar, munkar och massörer.
Ibland hemlösa, alltid rotlösa, förpassade
till gator eller ruinliknande byggnader –
i skuggan av McDonaldifierade samhällen
där hastighetens ideologi råder.
De geografiska skillnaderna till trots
har platserna i Tsais filmer stora likheter.
I boken Tsaï-ming Liang (1999) pekar
konstvetaren och filmkritikern JeanPierre Rehm på ”det lilla intresse som de
har i att jaga illusionen av att utspelas
någonstans, på det sättet som ett vykort
eller en turistkarta (’du är här’) förser
en positionering”. I samma bok menar
filmkritikern Olivier Joyard att Tsais
tidiga filmer handlar om resor, om vägar,
om människor som saknar tydliga mål –
allt utanför bilden blir ”en föreställning,
en ouppnåelig plats, en hägring för dessa
män och kvinnor som följer sina direktiv”.
”När jag filmar en stad är det som om
jag filmar en rollfigur. För jag tror att
allt har sin plats, sitt eget liv”, har Tsai
berättat i en intervju med filmskaparen
Danièle Rivière. ”För mig är föreställningen om tid tätt sammanbundet med
föreställningen om rum … De är alltid
sammanlänkade.”
Mellan studier, manusförfattande och
regiuppdrag återvände Tsai till Kuching.
Där upptäckte han hur mycket snabbare
han börjat gå än sina familjemedlemmar.
Som om han hade tagit med sig en bit av

Taipei hem – att stadens hastighet letat
sig in i hans kropp.
Filmen kan ses som en del av den
modernism som föranledde snabbhetskulten. Från järnvägen och telefonin till
flygplan, fax och fibernät – filmen har
följt stora delar av denna teknologiska
resa. Som tids- och rörelsebaserad konst
ter sig filmen perfekt för att inte bara
spegla snabbhetskulten, utan även som
medel för att göra motstånd mot den.
Människorna i Tsais verk har något
flanörlikt över sig, men är inga väl
beställda dandies som slår ihjäl tid.
Snarare försöker de hitta hem i en värld
i ombyggnation, där även ens egen
hemstad kan te sig främmande.
När statligt ägda Central Motion
Picture Corporation försökte följa upp
1980-talets våg av ny taiwanesisk film,
med Edward Yang och Hou Hsiao-hsien
som två pelarhelgon, blev den unga
talangen Tsai en av de nya satsningarna.
Från någorlunda konventionella Rebels
of the Neon God (1992) växte Tsai in i sin
sengångarstil med filmer som Länge leve
kärleken! (1994), Floden (1997) och Hålet
(1998) – långsamma och samhällskritiska
stadsskildringar som knappast säljer
in Taipei som turistmål. Snarare kan
filmerna betraktas som antikommersiella
exponeringar av globaliseringens uttryck.

startade han bolaget Homegreen Films
som sedan dess, ensamt eller i samarbete
med andra bolag, producerat verk med
global utsikt. Och i desto fler visnings
former, däribland VR-verk och installa
tioner, som inneburit ytterligare bredd.
”Tsais ambivalenta nostalgi gentemot
filmens hem – biografen – speglar den
oupplösta spänningen i Tsais karriärskifte, från hemodlad filmskapare till
internationell arthouse-auteur”, skriver
kulturvetaren Song Hwee Lim i Tsai
Ming-liang and a Cinema of Slowness
(2014). ”Hans filmer färdas nu globalt, till
synes utan något särskilt hem.”

102

Medan intresset från internationella
festivaler och cinematek växte började
Tsai stöta på kritiska röster hemmavid.
Då Tsai inte var officiell taiwanesisk
medborgare menade vissa att han inte
borde ha rätt till statliga medel, vilket
ledde till en dispyt kring huruvida Hålet
ens fick delta på Taiwans motsvarighet
till Guldbaggegalan.
Tsai började bli mer självständig. Han
ordnade samtal, förhandlade själv med
biografer, gjorde reklam på gatan och
sålde biobiljetter på bokmässor. 2000

En konstant i Tsais verk är samarbetet
med Lee Kang-sheng, som han först
skymtade i en arkadhall i slutet av 1980talet. Sedan tv-filmen All the Corners of
the World (1989) har Lee medverkat i
majoriteten av Tsais filmer. När Lee inte
spelat munken i deras Walker-filmer, en
performancesvit där han gör ”slow walks”
i olika städer, har han gjort varianter av
samma rollfigur: Hsiao-kang.
Filmerna med Hsiao-kang är fristående,
men referenser knyter dem an. Hur föränderlig världen än må vara har Tsai och
Lee skapat ett gemensamt universum. En
plats där det mesta, drygt trettio år efter
samarbetets start, är sig likt. Och där alla
vägar tycks leda till ungefär samma plats.
Vilket också är varför denna retrospektiv till stor del schemalagts i omvänd kronologi – en baklängesfärd genom Tsais
konstnärskap som tar betraktaren från
Thailand i Dagarna (2020) till Taiwan i
Rebels of the Neon God, utan att någonsin
riktigt skaka av sig exilens hemlängtan.

Läs mer: Nick Pinkerton,
Goodbye, Dragon Inn (2021).

Kuraterat av Sebastian Lindvall.
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Tsai Ming-liang

Dagarna
Rìzi

Det kontaktsökande dramat Dagarna följer Lee Kang-sheng, Tsai Ming-liangs
manliga musa, till Bangkok där han försöker behandla nackbesvären som
syntes redan i Floden. En intim massage från en laotisk gästarbetare blir början
på ett ordkargt möte, i en film där den urbana alienationens kyla tinas upp med
buddhistiska ritualer och en speldosa med ledmotivet från Rampljus.
Texten ”This film doesn’t have subtitles
intentionally” inleder Dagarna. Därmed
sätts tonen för en film om kontakt
sökande – något som inte nödvändigtvis
sker på samma språk. I en intervju på
filmsajten The Film Stage menar Tsai att
språkförbistringen mellan filmens huvudpersoner bara gör åskådaren till en ”mer
objektiv observatör av bilderna”.
Som så ofta i Tsai Ming-liangs filmer
medverkar Lee Kang-sheng, här med
uppenbara – och autentiska – nack
smärtor. Besvären började redan under
inspelningen av Floden (1997), vilket fick
Tsai att skriva in tillståndet i handlingen.
Smärtorna har alltså med tiden visat
sig vara kroniska. Jakten på behandling
leder Lee till Bangkok, där han träffar den
laotiska massören Non (spelad av Anong
Houngheuangsy som i verkligheten är en
gästarbetare från Laos). Dessa män, som
båda befinner sig långt hemifrån, kommer
varandra nära i ett kroppsligt möte.
När filmen visades på 2021 års digitala
upplaga av Göteborg Film Festival stod det
i programmet att männen ”finner tröst i
varandra”, vilket fick FLM:s Oscar Westerholm att reagera. Stunden går att betrakta
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som ömsint, men knappast ömsesidig.
Som Westerholm skriver bör det inte ”föreligga några tvivel om att det handlar om
sexköp, att förhållandet och transaktionen
mellan de två männen är asymmetrisk”.
Efteråt ger Lee en speldosa till Non.
Dosan spelar en för cinefiler bekant
melodi: ledmotivet till Charles Chaplins
Rampljus (1952), det sorgliga svanesångs
dramat där en balettdansös tas under
vingarna av Chaplins tragiska föredetting.
Vilka likheter finns då mellan filmerna?
Såväl Chaplin som Lee är förknippade
med sina fysiska spelstilar (slapstick respektive ”slow walk”), med kroppen som
främsta verktyg – en kropp som börjat
svika. I övrigt bidrar intertextualiteten
med en ovanligt tydlig kontrast i Tsais
gränsland, där skiljelinjen mellan fiktion
och verklighet ofta är svårtydd.
Även i förfilmen Höstdag ställs Lee
inför språkförbistringar, då i mötet med
Akira Kurosawas scripta Teruyo Nogami.

Dagarna. Regi: Tsai Ming-liang,
medverkande: Lee Kang-sheng,
Anong Houngheuangsy, 2020, Taiwan,
Frankrike, 2 tim 7 min, mandarin, utan
text, DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Homegreen Films.
Höstdag (Qiu Ri). Regi: Tsai Ming-liang,
medverkande: Lee Kang-sheng, Teruyo
Nogami, 2015, Taiwan, 24 min, japanska,
engelsk text, DCP, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Homegreen Films.
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Ditt ansikte
Ni de lian

Tretton ansikten, däribland Lee Kang-shengs, studeras på nära håll i Tsai Mingliangs experimentella porträttfilm Ditt ansikte med musik av Ryuichi Sakamoto.
Som förfilm visas Light, som – liksom Ditt ansikte – utspelas i Zhongshan Hall,
den plats i Taipei där Japan formellt kapitulerade efter andra världskriget.
Efter att ha färdigställt virtual reality-
filmen The Deserted (2018) kände Tsai
Ming-liang en längtan efter närhet.
”Jag bestämde mig för att göra en film
med bara närbilder”, beskriver han i
pressmaterialet för Ditt ansikte. ”Så jag
begav mig ut på gatorna och letade efter
ansiktena jag ville ha. Efter två månader
hade jag hittat fler än tio av dem. Jag
ljussatte dem, en efter en, med extra
uppmärksamhet, som om de vore filmiska
kompositioner.”
Ditt ansikte kan beskrivas som en
experimentell dokumentär, eller rentav en
porträttfilm. Totalt rör det sig om tretton
ansikten – merparten äldre människor
– där Tsais ständiga filmföljeslagare Lee
Kang-sheng är sist ut. Vissa av subjekten
är knäpptysta, så när på något enstaka
nervöst skratt. Andra talar om allt mellan
himmel och jord.
Filmen är en meditativ upplevelse där
åskådaren får tillfälle att betrakta det
mänskliga ansiktet och förlora sig i varenda rynka, por, smilgrop, födelsemärke
och fräkne. Väl projicerade på duk kommer publiken så nära att intrycket blir lika
intimt som uppslukande.

Svenska Filminstitutet

För ovanlighetens skull arbetar Tsai
med icke-diegetisk musik, skriven och
framförd av den forna Yellow Magic
Orchestra-medlemmen tillika komposi
tören Ryuichi Sakamoto – bland annat
känd för sin Oscarbelönade musik (i
samarbete med David Byrne och Cong
Su) till Den siste kejsaren (1987).
Ditt ansikte är inspelad i Zhongshan
Hall i Taipei. Även förfilmen Light, en
betraktelse av naturligt ljus, utspelas i
lokalen som är av stor historisk betydelse
– såväl för Taiwan som för Tsai. Det var
här japanska styrkor formellt kapitulerade 1945, vilket därmed satte punkt för
den 51-åriga ockupationen av vad som
var Japans första utländska koloni. Det
var även här som Taipeis filmfestival
ägde rum 1965–1978 och där Guldhästen
– Taiwans motsvarighet till Guldbaggen –
delas ut. Festivalen återvände hit 2004, då
Tsais Farväl, Dragon Inn (2003) belönades
för Bästa klippning och Bästa taiwanesiska film.

Ditt ansikte. Regi: Tsai Ming-liang,
medverkande: Lee Kang-sheng,
Tsai Ming-liang, 2018, Taiwan,
1 tim 16 min min, engelsk text, DCP,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Homegreen Films.
Light. Regi: Tsai Ming-liang, 2018,
Taiwan, 18 min, mandarin, engelsk text,
DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Homegreen
Films.

105

Exil

Tsai Ming-liang

En eftermiddag
Na ri xia wu

I två långa tagningar, tagna med en enda kamerainställning, möter filmskaparen Tsai
Ming-liang sin manliga musa Lee Kang-sheng. Deras personliga samtal rör liv och död,
kärlek och konstnärskap. En intim summering av ett kvarts sekels kreativa partnerskap.
Dialogen är ofta sparsmakad i Tsai Ming-
liangs filmer, där kommunikationsbrister
i det ständigt moderniserande samhället
ofta står i centrum. En eftermiddag kan
därför räknas som Tsais mest snacksaliga
film – rentav dialogtung. Filmen är nämligen en enda lång konversation mellan
Tsai och hans ständiga följeslagare tillika
manliga musa, Lee Kang-sheng.
”I ruinerna, på eftermiddagen. Konversationen mellan en döende man och hans
mest älskade person”, formuleras filmens
kryptiska synopsis i pressmaterialet. Där
finns även ett regissörsuttalande som är
skrivet i lika poetiska ordalag:
All my works came about like accidents
Some asked what made me the kind of director
I am
Honestly, I have no idea
When asked what else I am going to do next
I have no answer to that either
The publisher in Taiwan invited me to publish
a book about the movie Stray Dogs
To put in more content

I really wanted to know what’s going on in
his mind
Still, it turned out that
I did most of the talking that afternoon
But if it weren’t for him
I wouldn’t be here, doing what I do

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Tsai Ming-liang, Lee Kang-sheng, 2015,
Taiwan, 2 tim 17 min, mandarin, engelsk
text, fil (visas på skärm i Filmhusets
foajé), bildformat: 1.85:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Homegreen Films.

There wouldn’t be any movies
How this recording turned out to be a movie
is also purely accidental1

”Jag inleder konversationen, så klart”,
börjar Tsai i ett samtal som berör sjukdomar och samarbete, kärlek och konst.
Döden är ett återkommande ämne i en
film där Tsai verkar vilja passa på att få
viktiga saker sagda till sin allra närmsta
samarbetspartner. Allt dokumenteras i två
långa tagningar, tagna med en och samma
kamerainställning, där duon sitter i varsin
stol i mörkret, intill stora, öppna, fönsterlösa öppningar mot en solkysst djungel.
En eftermiddag är en vacker reflektion
över livet, döden och ett konstnärligt
partnerskap som vid filmens tillkomst
sträckte sig över ett kvarts sekel.

I invited Lee for a talk
He usually doesn’t talk much
After living together for twenty years
1) Pressmaterialet till En eftermiddag, Homegreen Films (2014).
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Utflykt
Jiao you

En ensamstående, hemlös tvåbarnspappa arbetar som ”mänsklig annons
tavla” i ett regnigt, ruskigt och själlöst Taipei. Plötsligt tas barnen ifrån honom
av ett snabbköpsbiträde som vill barnen väl. Med långa tagningar och en
postapokalyptisk blick på urban alienation gör Tsai Ming-liang sin första
digitalt inspelade långfilm till ett hjärtskärande familjedrama.
”Jag har uttömt min aptit på film som ett
verktyg för att berätta historier”, förklarar
Tsai i ett samtal med Charles Tesson, tidigare konstnärlig ledare för kritikerveckan
i Cannes.
Utflykt kretsar kring Lee Kang-shengs
reklamskylthållare – en så kallad ”mänsklig anslagstavla” som jobbar långa dagar
i biltrafiken. Tårarna från hans ögon
blandas med regn och rusk när han gör
reklam för fastigheter, samtidigt som han
själv saknar ett hem. Med sin son och
dotter rör han sig mellan övergivna byggnader, tills barnen tas under vingarna av
ett kvinnligt butiksbiträde (som spelas av
Tsais tre favoritskådespelerskor).
Tagningarna är långa, även med Tsais
mått mätt. I ett särskilt utmärkande
exempel skildras en muralmålning i en
av filmens många ruinliknande miljöer.
I samtalet med Tesson jämför Tsai det
moderna stadslivet med att leva på byggarbetsplatser som ”påminner oss om det
elaka och absurda priset som vi betalar
för den moderna civilisationens snabba
utveckling”.

Utflykt var den första långfilmen som
Tsai spelade in digitalt, vilket filmvetaren
Eirik Frisvold Hanssen utforskat i relation
till ett av filmskaparens favoritmotiv: Lee
Kang-shengs ansikte.
Digital’s unlimited recording length is exploited
to produce shots that sometimes exceed the

Utflykt. Regi: Tsai Ming-liang,
medverkande: Lee Kang-sheng,
Yang Kuei-mei, Lu Yi-ching, Chen
Shiang-chyi, 2013, Taiwan, Frankrike,
2 tim 18 min, mandarin, engelsk text,
DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Urban
Distribution.

time limit of the 35mm film reel. Stray Dogs is
a film that accentuates inaction and duration
as potentials for meaning. […] The evocative
minimalism of Stray Dogs is, however, not only
a result of digital’s extended duration, but also
of the closeness of the face. Here, the material,
aesthetic qualities of the digital image itself, its
sharpness and detail changes, the capture and

Madame Butterfly (Hu die fu ren).
Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Pearlly Chua, 2009, Taiwan, Italien,
Frankrike, 36 min, malajiska, engelsk
text, DCP, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Homegreen Films.

function of the face in cinema.1

Som förfilm visas Tsais allra första digitalt
inspelade film Madame Butterfly (2009),
där en sviken kvinna försöker ta sig hem
från en busstation i Kuala Lumpur. En fri
tolkning av myten som blev känd genom
Puccinis opera.

1) Eirik Frisvold Hanssen, ”Head/Face/Cabbage: Tsai Ming Liang’s Stray Dogs”, La furia umana nr. 19 (2014).
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Visage
Visage

Tsai Ming-liang valdes ut för att hedersuppdraget att göra Louvrens allra första
film. I resultatet Visage följs en filmskapare, spelad av Lee Kang-sheng, som tänkt
filmatisera myten om Salome med det berömda konstmuseet som inspelningsplats.
Uppbackad av fransk filmelit – inte minst Truffaut-favoriten Jean-Pierre Léaud –
liknar Tsais metafilm ett cinefilt performanceverk.
Det kanske tydligaste kvittot på Tsai
Ming-liangs välkomnande in i konst
världen var när Louvren anlitade honom
för att göra det första föremålet i museets
filmsamling. Av drygt tvåhundra filmare
valdes Tsai, som tidigare besökt Paris
i sin Vad är klockan i Paris? (2001) och
nu fick chansen att ge vidare utlopp för
sin frankofili.
Resultatet Visage är en film där en
regissör, spelad av Lee Kang-sheng, ska
filmatisera myten om Salome med själva
Louvren som inspelningsplats. I rollen
som Herodes den store vill han ha JeanPierre Léaud – ett slags referens till Tsais
Vad är klockan i Paris?, där skådespelaren
syns både som sig själv och på en tv som
visar De 400 slagen (1959), där han fick
sitt genombrott som François Truffauts
alter ego Antoine Doinel. Tsai har flera
gånger beskrivit Lee som sin Antoine
Doinel, varför kopplingen känns självklar. Tsai passar på att arbeta med andra
skådespelare från Truffauts filmer: Jeanne
Moreau och Fanny Ardant.
I en av scenerna görs dessutom en
explicit referens till Truffauts Dag som
natt (1973), där regissörens alter ego
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listar auteurer. I sin bok Tsai Ming-liang
and a Cinema of Slowness (2014) menar
kulturvetaren Song Hwee Lim att Tsai
med detta ”placerar sig själv i panteon
av (främst) europeiska auteurer” och att
hans Visage genom inkluderingen i Louvrens samling upphöjs till konststatus.
”Tvärkulturell cinefili har, för Tsai, gått
varvet runt.”
Visage är också en film om skapandeprocessen, främst via repetitionsscenerna
– skådespelare som arbetar i sammanhang som lätt hade kunnat upplevas som
röriga, om det inte hade varit för Tsais
förmåga att isolera händelser. ”Filmen
fungerar, eller fungerar inte, som symbolik och filmteori utfört som performancekonst – en idé som framställs fysiskt”,
skriver filmkritikern David Phelps för
sajten MUBI.

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Lee Kang-sheng, Fanny Ardant,
Jean-Pierre Léaud, Jeanne Moreau,
2009, Frankrike, Taiwan, Belgien,
Nederländerna, 2 tim 18 min, franska,
mandarin och engelska, engelsk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
JBA Production.
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Jag vill inte sova ensam
Hei yan quan

Ett ordkargt triangeldrama som utspelas i en övergiven byggnad i Kuala
Lumpur, där en gästarbetare tar på sig att hela en allvarligt skadad
man som utsatts för en brutal rånmisshandel. Drömskt och meditativt
drama där Tsai Ming-liang återvänder till barndomens Malaysia.
Dimman vilar tungt över Kuala Lumpur.
Offret för en brutal rånmisshandel får
hjälp av en manlig gästarbetare som antar
rollen som sjuksköterska – men med
sjukhuset ersatt av en övergiven byggnad.
Här bor även en ung servitris som fattar
tycke för den skadade mannen, varpå ett
slags triangeldrama tar sin början.
Tsai Ming-liang återvänder till barndomens Malaysia med ännu ett stillsamt
drama om enslingar i delat utanförskap.
Här finns en värme och medmänsklighet som sticker ut – ett mer uppenbart
ömmande för de utsatta.
I en intervju med Tsai apropå Dagarna
(2020), där Lee Kang-shengs taiwanesiska turist möter en laotisk gästarbetare
i Bangkok, undrar skribenten Devika
Girish varför otrygga anställningar blivit
ett så genomgående tema i filmografin.
Tsai svarar:

to give them money. It is something I feel very
drawn to and also can relate to as someone
who grew up in Malaysia and now lives in
Taiwan. I see myself as a sort of migrant wor
ker even though my situation is not as bad as
those people who are marginalized. But this
idea of a cultural and national transplant is
similar. You go from one cage to another, from
one country to another, trying to make a living.

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi,
Norman Atun, Pearlly Chua, 2006,
Malaysia, Kina, Taiwan, F
 rankrike,
Österrike, 1 tim 58 min, m
 andarin,
malajiska, bengali och min, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, til�låten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

That’s why I have an affinity and attraction to
this marginalized group of people, including
Anong. This idea that we’re part of a diaspora
– that’s a mentality I can relate to very much.1

Mer ett tålamodstest än en film, ansåg TT
Spektras Erik Helmerson som menade att
Tsai gör filmer för ”cinemasochister”. Mer
positiv var Svenska Dagbladets Jeanette
Gentele som såg en drömsk meditation
med ”långa, statiska enbildstagningar av
människor som söker ömhet och vila.”

When I went back to Malaysia to shoot I Don’t
Want to Sleep Alone in 2005, I immediately
gravitated toward migrant workers in Kuala
Lumpur. I would follow them everywhere. I
even saw them being coerced by police officers
1) Tsai Ming-liang intervjuad av Devika Girish, Film Comments webbplats (16 aug 2021).
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Vad är klockan i Paris?
Ni na bian ji dian

När en klockförsäljare i Taipei får upp ögonen för en ung kvinna som är på väg
att resa till Paris börjar han ställa om klockor efter fransk tid och föreställa sig ett
liv långt hemifrån. Dröm, verklighet, död, De 400 slagen och en flytande resväska
möts i en film som längtar till en plats som kanske bara är en fantasi.
Döden är kusligt närvarande i Vad är
klockan i Paris?, där Lee Kang-sheng blivit
en gatuförsäljare som kränger klockor
ur sin portfölj. När hans far dör lämnas
modern i limbolik tillvaro, mellan dröm
och verklighet, medan han själv svävar
iväg efter att ha sålt en klocka till en ung
kvinna som ska lämna Taipei för Paris.
Märkligt förtjust smittar hennes frankofili av sig på Hsiao-kang som ställer om
klockor efter parisisk tid, söker upp Truffaut-filmer och lever sig in i ett annat liv.
Här arbetade Tsai för första gången
med en utländsk fotograf: Benoît Delhomme. Med en ljussättning accentueras
detaljer i kontrastrika helbilder. För Delhomme, som var trött på att annars bara
använda kameran till att fånga dialog, var
det en rolig utmaning att använda ljuset
för att göra Tsais helbilder ”läsbara”.
I Paris väntar mest ensamhet för kvinnan. Är gräset grönare på andra sidan?
Tsais första film som utspelar sig utanför
Taiwan bekräftar på något vis vad som
redan antytts i hans tidigare filmer –
ensamheten sträcker sig över tidszoner.
Alienationen är universell.

I Paris väntar även Jean-Pierre Léaud
– Truffauts motsvarighet till Tsais Lee
Kang-sheng. I romantikens stad uppenbarar sig till slut även Hsiao-kangs döda
far (filmen är tillägnad Tsais och Lees
fäder som dog innan filmen blev klar).
Det faderliga spöket försöker fiska upp
en resväska – något som inte bara pekar
bakåt mot Taipei, utan på den väska som
sonen sålt tjejens klocka från.
I den flytande resväskan ser kultur
vetaren Song Hwee Lim spår av större
teman i Tsais verk:

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi,
Lu Yi-ching, 2001, Taiwan, Frankrike,
1 tim 56 min, mandarin, franska, min
och engelska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 7 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Indeed, living out of a suitcase is the enforced
lifestyle for many displaces people, with the
suitcase effectively becoming a portable home
in transit. […] That these transient abodes are
almost always drifting objects in Tsai’s films
only intensifies the sense of displacement and
impermanence; they simply cannot keep still
even if the human beings on it (or to whom it
belongs) are asleep.1

1) Song Hwee Lim, Tsai Ming-liang and a Cinema of Slowness (2014).
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Ett moln på himlen
Tian bian yi duo yun

Meloner, jättepenisar och en nationalistiskt laddad staty. Nostalgiska
musikalnummer och samtida skräpkultur krockar hejvilt i Tsai Ming-liangs
genreöverskridande drama, där Lee Kang-shengs alter ego från Vad är
klockan i Paris? sadlat om från klockförsäljare till porrskådespelare.
”Säljer du fortfarande klockor?”, frågas
Lee Kang-shengs alter ego. Repliken är en
tydlig referens till Vad är klockan i Paris?
(2001), där Lees franska nya vågen-
vurmande gatuförsäljare kränger klockor
ur sin portfölj. Ett moln på himlen är inte
så mycket en uppföljare som en ytterligare
del i den byggsats med vilken Tsai skapat
sin moderna variant av en stadssymfoni.
Här har Lee sadlat om till porrskådespelare. En av hans motspelare är den
verkliga japanska porrstjärnan Sumomo
Yozakura, ett skådespelarval som kultur
vetaren Song Hwee Lim i boken Tsai
Ming-liang and a Cinema of Slowness
(2014) menar ”suddar ut gränsen mellan
kommersiell porrfilm och arthouse-film
samtidigt som det förstärker den realistiska effekten i Tsais film”.
Förutom att röra sig in i den pornografiska genren, inkluderar Tsai – likt
i Hålet (1998) – musikalnummer. En
ovanlig tydlig politisk aspekt framträder
i ett nummer vars nyckelrekvisita är en
staty på Chiang Kai-shek, den nationalistiska generalissimus som var Kinas
ledare 1927–1949 och som flyttade över
Republiken Kinas regering till Taiwan, i
samband med att Mao Zedong tog över
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det kinesiska fastlandet och grundade
Folkrepubliken Kina.
Ett val som Song Hwee Lim i ovannämnda bok menar är mer parodiskt än
patriotiskt, och att Tsai genom musikalnumret ”avfyrar en okarakteristisk explicit politisk kritik som ämnar utmana den
heteronormativa diskursen och nationalistiska myten som stöttades av Kuomintang-regimen under Chiangs styre”.
Det explosivt musikaliska, med inslag
av 1950-talets populärkultur, kontrasteras
mot det ensamma, tysta (bortsett från
stön) och alienerande från den samtida
(skräp)kultur som pornografin kan tänkas
representera. Meloner och jättepenisar
fungerar som bisarra inslag i en vild
genreblandning som växlar mellan hysteriskt rolig och lågmält sorglig.
I förfilmen Gångbron är borta, som
utspelar sig mellan Vad är klockan i Paris?
och Ett moln på himlen, försöker Chen
Shiang-chyi hitta mannen som hon tidigare köpt en klocka av.

Gångbron är borta (Tian qiao bu jian
le). Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi,
Lu Yi-ching, 2002, Taiwan, Frankrike,
25 min, mandarin, engelsk text, DCP,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Homegreen Films.
Ett moln på himlen. Regi: Tsai Ming-
liang, medverkande: Lee Kang-sheng,
Chen Shiang-chyi, Lu Yi-ching, 2005,
Frankrike, Taiwan, 1 tim 54 min,
mandarin, engelsk text, 35 mm, bild
format: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Homegreen Films.
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Farväl, Dragon Inn
Bu san

Cruising, ljudliga biosnacks, spöken, turister och celebert besök av Miao Tien
och Shih Chun – både synliga på duken och i rollerna som sig själva – när den
fuktskadade biografen Fu-Ho Grand har sin sista föreställning. Det Venedigprisade
mötet mellan den taiwanesiska filmens guldålder och nya våg utgör en cinefil
svanesång som är lika delar vemodig och hemsökande.
”Som ett förkroppsligande av cinefili,
i både dess tema och form, överlåter
Farväl, Dragon Inn sig själv bekvämt till
diskurser kring filmens och cinefilins
död”, skriver kulturvetaren Song Hwee
Lim i sin bok Tsai Ming-liang and a
Cinema of Slowness (2014).
Tsais cinefila svanesång skildrar den
nedläggningshotade biografen Fu-Ho
Grand, som sedan 1972 legat i utkanten
av Yonghe i området New Taipei. Biografens sista föreställning är en visning av
King Hus klassiska wuxia-film Dragon
Inn (1967). Hus tyngdlagstrotsande fart
och fläkt står i häftig kontrast mot Tsais
sengångartempo. Långsamt haltar biografens biljettrivare längs lokalens fuktiga
korridorer och knarrande trappor – kusliga interiörer som liknar biografen vid en
kyrkogård för en döende kultur.
Betraktaren kan skymta Tsai i salongen,
men även Miao Tien och Shih Chun som
på duken ser sig själva spela rivalerna i
Dragon Inn. Efter visningen sker en kort
replikväxling mellan skådespelarna. ”Jag
har inte sett en film på länge”, säger den
ena. Den andra svarar: ”Ingen går på bio
längre. Och ingen minns oss längre.”

112

Tsai hade tidigare använt Fu-Ho Grand,
till några scener i Vad är klockan i Paris?
(2001) som när den var klar hade galapremiär i samma lokal. Efteråt erbjöd
biografens ägare Tsai att de skulle bli
affärspartners. Tsai tackade nej, men fick
en idé om att bygga sin nästa film kring
biografen – en plats som påminde honom
om barndomens dito i Kuching, Malaysia,
där han från tre års ålder började gå på
bio med sina morföräldrar.
2019 hade en digital restaurering ny
premiär på Venedigs filmfestival, där
filmen tidigare belönats med kritiker
priset. Året därpå hotades biograferna av
pandemin. När Cinema Worker Solidarity
Fund, en fond för biografarbetare, startade en insamling till New Yorks arbetslösa biografpersonal frontades kampanjen
av en bild från Farväl, Dragon Inn.
I förfilmen Walker, den första i Tsais
stadsvandringssvit där Lee träder in i
rollen som långsam munk, utspelar sig
i Hongkong.

Walker. Regi: Tsai Ming-liang,
medverkande: Lee Kang-sheng,
2012, Hongkong, 27 min, utan 
dialog, DCP, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Good Move Media.
Farväl, Dragon Inn. Regi: Tsai Ming-
liang, medverkande: Lee Kang-sheng,
Chen Shiang-chyi, Miao Tien, Shih Chun,
2003, Taiwan, 1 tim 22 min, mandarin,
min, japanska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Homegreen Films.
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Hålet
Dong

Som en del av ett internationellt projekt, där filmare fick föreställa sig
millennieskiftet, gjorde Tsai Ming-liang det otäcka dramat Hålet. Klimatkrisen,
aids eller internets negativa inverkan på mänsklig kommunikation? Mycket
kan läsas in i detta mörka, Kafkaliknande drama, där ett mystiskt virus både
för samman och separerar hyresgästerna i ett läckande höghus i Taipei.
”2000, Seen By …” var ett projekt som
initierades av det franska bolaget Haut
et Court, med syfte att låta framträdande
regissörer från tio länder tolka millennie
skiftet. Några av filmer som gjordes var
Hal Hartleys The Book of Life (1998),
Abderrahmane Sissako La Vie Sur Terre
(1999) – och Tsai Ming-liangs Hålet (1998).
Tsais vision av världen innan millennieskiftet är en mörk sådan, där ett mystiskt
virus får människor att bete sig som
kackerlackor. I fokus står hyresgästerna
i ett vattenskadat höghus i Taipei, där
läckan mellan två lägenheter orsakar ett
hål – något som skapar irritation mellan
en kvinna och mannen som bor ovanför
henne. I ren eskapism föreställer kvinnan
sig själv som 1950-talsstjärnan Grace
Chang, vilket ger upphov till Tsais första
musikalnummer.
Vad viruset symboliserar lämnar Tsai
öppet för tolkning. Med tidsperioden och
regissörens sexuella läggning i åtanke
kan de smittade, dessa skadedjur i mörka
vrår, tänkas representera samhällets syn
på aidssjuka. Viruset kan även stå för en
oro över den allmänna millenniekrisen
och rädslan inför det moderna samhällets
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nedsläckning. En krasch som, sett till
Tsais samhällskritiska filmer, kanske
redan ägt rum.
Dispyter om huruvida Hålet fick delta
på Taiwans motsvarighet till Guldbaggegalan fick Tsai att ledsna och återvända
till barndomens Malaysia. Utomlands var
mottagandet varmare, däribland i Cannes
där filmen antogs i huvudtävlan och
belönades med kritikerpriset. Besvären i
Taiwan ledde till att Tsai startade ett eget
produktionsbolag, Homegreen Films, som
är aktivt än i dag.
”En rad bisarra situationer och några
påklistrade shownummer är inte tillräckligt för att fylla Hålet”, ansåg Mats
Bråstedt i Expressen. Mer positiv var
Göteborgs-Postens Maria Domellöf-Wik:
”Filmen blir ett titthål, en navel, en
kanal bakåt i tiden, en djupdykning ner
i vårt undermedvetna och ett löfte om
pånyttfödelse.”

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Yang Kuei-mei, Lee Kang-sheng,
Miao Tien, 1998, Taiwan, Frankrike,
1 tim 33 min, mandarin, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
7 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Floden
He liu

Lee Kang-sheng går med på att spela ett flytande lik i en film regisserad av Ann Hui.
Efteråt upplever Lee nacksmärtor som leder in i en mörk värld av smärta, svett, död
och incest. Tsai Ming-liangs svarta familjedrama väckte anstöt vid premiären, men blev
regissörens personliga favorit – en bekräftelse på värdet av att våga följa sin inre röst.
Efter ett slumpmässigt möte snubblar
Lee Kang-sheng in på en filminspelning. Filmens regissör, spelad av den
välrenommerade Hongkong-baserade
filmregissören Ann Hui som liksom Tsai
berört exiltematik och immigration i flera
av sina verk, lyckas övertala Lee till att
spela ett lik som ska flyta runt i den förorenade Tamsuifloden. Efteråt börjar Lee
känna intensiva nacksmärtor, vilket blir
början på ett stilla sönderfall.
Smärta, otrohet, pornografi, död och
incest – inte undra på att flera kritiker
ansåg Floden vara Tsais mörkaste film.
Idén föddes ur Lees verkliga nacksmärtor,
som visade sig vara kroniska och som
även ges och tar stor plats i Dagarna
(2020). I båda filmerna leder rehabiliteringsförsöken till homoerotiska möten.
När ljussättningen förbereddes på badhuset, där fadern och sonen enligt manus
bara skulle springa på varandra, började
Tsai fundera över varför han dragits så till
platsen. Ett frö såddes och scenen tog en
mer extrem riktning.
Reaktionerna blev hårda. Dels från
delar av Taiwans gaycommunity, som

menade att homosexualitet framställdes i
mörk och sorglig dager, dels från feminister som menade att Tsai skapat en för
skönad fantasivärld utan plats för kvinnor.
Ändå var det just processen inför scenen och allt som den innebar som gjorde
Floden till Tsais favorit, åtminstone året
efter filmens premiär.

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Lee Kang-sheng, Miao Tien, Yang
Pi-ying, 1997, Taiwan, 1 tim 54 min,
mandarin, engelsk text, DCP (digita
liserad), bildformat: 1.85:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Taiwan
Film and Audiovisual Institute.

Actually, of my four films, The River is my
favorite because it is the richest. But after
the shooting – and before I did the editing
– I hid for a month. Quite simply because
I was terrified of the editing after shooting
that scene. It’s only when the editing was
done that I felt really pleased because I
had listened to a voice that came from
deep inside me and taken the scene to the
extremes that you’ve seen in the film. For
the first time I truly felt the pleasure of
creating something.1

1) Danièle Rivière I samtal med Tsai Ming-liang (övers. Andrew Rothwell), ”Scouting”, Tsaï Ming-liang (1999).
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Länge leve kärleken!
Ai qing wan sui

Tre vilsna människors vägar korsas i en nyproducerad lägenhet utan ägare. Med
kärlekslöst sex, självmordstankar, udda lekar och många tårar skildrar Tsai Mingliang Taipeis själlösa storstadslabyrint i en film som tillsammans med Milcho
Manchevskis Innan regnet faller fick dela på Guldlejonet i Venedig.
Lee Kang-shengs självmordsbenägna säljare ser en kvarglömd nyckel till en tom,
nybyggd lägenhet. Han bestämmer sig för
att flytta in. En natt får han oväntat besök
från lägenhetens mäklare som är i sällskap av en ung man som hon lockat med
sig för ett engångsligg. När även engångsligget stjäl en nyckel till lägenheten bor
plötsligt två inkräktare under samma tak.
Storstadslabyrintens själlöshet står i
fokus i Länge leve kärleken!, vars skildring av samtida Taipeis hastiga utveckling tar rygg på den samhällskritik som
skymtas i Edward Yangs tidiga långfilmer – inte minst Kong bu fen zi (1986),
även känd under sin internationella titel
The Terorrizers.
Nya vågen-manusförfattaren Chu
T’ien-wen, främst känd för sina många
samarbeten med Hou Hsiao-hsien, har
i en essä beskrivit den förvirrade stämning som uppstod bland filmskapare och
kritiker efter en visning av Länge leve
kärleken!. Flera trodde att det var en grovklippning och att musik skulle läggas till i
senare skede. Framför allt reagerade flera
på den avslutande scenen där mäklaren

gråter oavbrutet. Sex minuter som, i
jämförelse med mer konventionella gråt
scener, kan upplevas som en evighet.
En som uppskattar tårarna är
konstvetaren och filmkritikern
Jean-Pierre Rehm:

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Chen Chao-jung, Lee Kang-sheng,
Yang Kuei-mei, 1994, Taiwan, 2 tim,
mandarin, engelsk text, DCP (digita
liserad), bildformat: 1.85:1, tillåten från
11 år. Visningsmaterial från Taiwan
Film and Audiovisual Institute.

With the narrative carried off by the polluted
waters of a world without mourning, tears
themselves no longer perform the duty
of mourners. Whence the intensity of the
incessant crying at the end of Vive l’Amour,
because it is free of any cause, exempt from
any story, past or present. These painful sobs
flow into a place where no drama has tread. […]
What is this place? It is the site of intangible
despair, of suffering without regret. […] An
emergency exit that offers no relief or exit, that
reveals that there is no other world and that no
tears shed hold any promise.1

Utanför Taiwans inre filmkretsar möttes Länge leve kärleken! av mer beröm.
Bland annat på Venedigs filmfestival, där
filmen delade Guldlejonet med Milcho
Manchevskis Innan regnet faller (1994).

1) Jean-Pierre Rehm, övers. J. Ames Hodges, ”Bringing in the Rain”, Tsaï Ming-liang (1999).
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Rebels of the Neon God
Qing shao nian nuo zha

Lee Kang-sheng gör långfilmsdebut som motorcykelåkande tonåring som
skolkar, hänger i arkadhallen och blir tjuv. Tsai Ming-liangs första långfilm
för biograf är ett stämningsfullt ungdomsdrama i urbant neonljus. Den
pålagda musiken ljuder av producentens krav på konventioner, men den
stillsamma civilisationskritiken är utmärkande för Tsai.
Utifrån en vilja att följa upp 1980-talets
nya våg av taiwanesisk film, med Edward
Yang och Hou Hisao-hsien i spetsen,
tog statligt ägda Central Motion Picture
Corporation sig an uppdraget att satsa
på nya unga talanger.
Vid denna tid hade Tsai Ming-liang
gjort flera tv-filmer, däribland All the
Corners of the World (1989) – hans första
samarbete med en smått regivägrande
tonåring som han skymtat i en arkadhall.
Den unga rebellen var Lee Kang-sheng,
och det var med honom i åtanke som Tsai
skrev manuset till sin första långfilm för
biograf: det stämningsfullt urbana ungdomsdramat Rebels of the Neon God.
Dock tvingades Tsai förhålla sig till
vissa tyglar – CMPC ville trots allt hitta
den publik som den föregående vågen
hade förlorat greppet om. I skarven
mellan den taiwanesiska nya filmen och
tv-dramer använder Tsai ett konventionellt musikspår (påtvingat av filmens
producent), tagningarna är kortare än
vanligt, och filmens berättelse – om
ungdomar på glid – angränsar till en typ
av populärkultur som befästs med bilder
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på citylivets förföriska neonskyltar och
arkadhallars hypnotiserande skärmar.
Men det är allt annat än ett sexigt sam
tidsporträtt som presenteras av Tsai. Lee
spelar en sexuellt frustrerad tonåring som
får sin motorcykel beslagtagen, blir kompis med tjuvar samt en tjej som legat med
den enas storebror. Tillsammans dödar
de tid i en stad där ingen av dem verkar
känna sig hemma.
I en scen håller sig Lee gömd en
hel natt i den arkadhall där han stulit
kretskort. Situationen bygger upp för en
fara och spänning som aldrig inträffar.
”Men det var precis poängen”, har Tsai
berättat i en intervju med filmskaparen
och författaren Danièle Rivière. ”På den
tiden hatade jag verkligen allt som var
för dramatiskt och jag försökte skapa
verklighetstrogna situationer. Jag hade
kunnat skriva berättelsen på många olika
sätt, men jag valde det mest banala där
inget händer.”

Regi: Tsai Ming-liang, medverkande:
Lee Kang-sheng, Chen C
 haojung, Jen Chang-bin, 1992, Taiwan,
1 tim 46 min, mandarin och min,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.85:1 tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Taiwan Film
and Audiovisual Institute.
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Vad är klockan i Paris? (2001).

Dagarna (2020).
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Serie

Mad Max bortom Thunderdome (1985).

Casablanca (1942).
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51 filmer om exil

Filmens historia går hand i hand med erfarenheterna
av exil. Berättelserna är för många för att rymmas
inom ramen av ett program och erfarenheterna är för
olika för att täckas av enskilda filmares verk. Här har vi
samlat 51 filmer som förhåller sig till exil på olika sätt:
gjorda av filmare i exil, om flykt och återkomst, från
stumfilmen till 2000-talet och från alla kontinenter.

Svenska Filminstitutet
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Gränsfolken
Gränsfolken

Ett rafflande drama, löst baserat på en roman av Émile Zola, där två bröder
strider på var sin sida i ett krig efter att kärleken till samma kvinna fått dem
att skiljas åt. Gränsfolken är den tidigaste filmen av Mauritz Stiller som finns
bevarad. Som förfilm visas fragment ur De landsflyktige, en förlorad stum
film som av sin samtid beskrevs som Sveriges största filmiska triumf.
Bröderna Ivan och Gregori bor vid gränsen mellan två fiendeländer. Båda bröderna
älskar Katjuscha, en bonddotter från andra
sidan gränsen, vilket skapar osämja dem
emellan. När kriget närmar sig gifter sig
Gregori med Katjuscha till broderns och
faderns förtret, varpå de säger upp kontakten med honom. Det unga paret bosätter
sig på hennes sida av gränsen för att få
vara i fred. Kriget kommer, Ivan ger sig ut
i strid och fadern försöker väcka Gregoris
fosterlandskärlek, men han vägrar kriga för
sitt tidigare hemland och bröderna finner
sig på var sin sida av konflikten.
Mauritz Stiller är jämte Victor Sjöström
den svenska guldålderns stora namn.
Han föddes i Helsingfors i en rysk-judisk
familj, kom till Sverige i unga år och
började jobba inom teatern och senare
filmen. Det är enkelt att föreställa sig de
självbiografiska inslagen i en berättelse
om att befinna sig på gränsen mellan
länder, och de lojaliteter som avkrävs när
man korsar dem. Kanske är det också
talande att Stiller flyttade skådeplatsen
för Émile Zolas roman La Débâcle (1892)
till Östeuropa, efter att manusförfattaren
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först flyttat den från Pariskommunen till
gränsen mellan Sverige och Norge.
Som förfilm visas ett fragment ur De
landsflyktige, om ryska aristokrater i exil
i Paris. Filmen beskrevs som ”Sveriges
första internationella film”, ”höjdpunkten
av Stillers regissörsarbete” och ”regi
tekniskt fulländat”. I dag anses den vara
förlorad – det fyra minuter långa fragmentet i Svenska Filminstitutets arkiv är
det enda kända överlevande materialet
från filmen. Samma öde har drabbat de
flesta av Stillers tidiga filmer. Av hans
tjugo första filmer finns endast en be
varad, Gränsfolken – en film som ansågs
förlorad fram till 2009, då man av en
slump hittade en kopia i en polsk kyrka.

De landsflyktige. Regi: Mauritz
Stiller, 1921, Sverige, 6 min, svenska
mellantexter, 35 mm, bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
Gränsfolken. Regi: Mauritz Stiller,
medverkande: Egil Eide, Richard Lund,
Lilly Jacobsson, John Ekman, 1913,
Sverige, 51 min, svenska mellantexter,
35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Hotel Imperial
Hotel Imperial

I sitt första samarbete med Mauritz Stiller spelar Pola Negri kammar
jungfrun Anna på det österrikisk-ungerska hotellet Imperial, dit James
Halls löjtnant tar sin tillflykt från den ryska arméns frammarsch under
första världskrigets slutskede. Genom Annas list förkläs löjtnanten till
servitör innan ryssarna stövlar in med en pilsk general i spetsen.
Mauritz Stillers vistelse i USA genererade tre filmer. Av dessa är Hotel Imperial,
baserad på Lajos Bírós pjäs från 1917, den
första. I den bärande huvudrollen syns
den polskfödda Pola Negri som – även
om kritikerna inte var helt eniga om
filmen – fick övervägande positiv kritik.
Varietys utsända berömde regin och Bert
Glennons kameraarbete, men menade att
manuset föll platt. The New York Times
skrev att scenariot kunde belastas för
några av filmens tillkortakommanden,
men att Stiller var skyldig till andra.
Visst är berättelsen i enklaste laget.
Men det är en inte desto mindre effektivt
berättad askungesaga, där tjänsteflickan
Anna faller för en nästan dumdristigt
hjältemodig löjtnant vars liv hon söker
rädda genom att dupera en rysk general
(George Siegmann) – samtidigt som hon
försöker undfly dennes kladdande händer.
Jules Furthmans manus tyngs dessutom
av ett tillrättalagt lyckligt slut, vilket
The Spectators Iris Barry beskrev som
producenternas offergåva till box-office-
gudarna. Stiller tycks alltså ha verkat i ett
slags konstnärlig exil där han inte åtnjöt
samma kreativa kontroll som i Sverige.

Svenska Filminstitutet

Vistelsen i Hollywood innebar duster
med både Paramount och MGM. Men
kanske bidrog också Stillers svårigheter
att acklimatisera sig i drömfabrikens
begynnande studiosystem till den
flyhänta skildringen av det ockuperade
hotellet. Med första världskrigets söndrande fasor som dekor dras den rotlösa
tillfälligheten i en hotellvistelse till sin
spets för Halls förklädde löjtnant, såväl
som för Negris kammarjungfru. Stillers
huvudrollsinnehaverska fick också med
rätta beröm för sitt otroliga porträtt av
Anna, vilket jämte den skickliga regin hör
till filmens stora behållningar.
Hotel Imperial visade sig också locka
publiken, vilket för Stillers del innebar
förlängd kontraktering hos Paramount.
Men av ytterligare två påbörjade projekt
med Negri i huvudrollen kunde bara En
kvinnas bekännelse (1927) fullbordas innan
Stiller återvände sjuk till Sverige och
avled 1928.

Regi: Mauritz Stiller, medverkande:
Pola Negri, James Hall, George
Siegmann, Max Davidson, 1927, USA,
1 tim 22 min, engelska mellantexter,
35 mm, bildformat: 1.33:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Calle Wahlström
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Sista kommandot
The Last Command

I en av Josef von Sternbergs sista stumfilmer axlar Emil Jannings rollen som en
före detta general för det ryska kejsardömet. Under revolutionen flydde han till
Hollywood, men det förflutna kommer i kapp honom när han återigen tvingas
bära det Georgskors han burit med sig sedan tiden i Ryssland.
Josef von Sternberg föddes i Wien och
växte upp mellan födelseorten och New
York, men blev inte amerikansk medborgare förrän vid 14 års ålder. Likaledes
tillbringade han de inledande åren av sin
karriär mellan Europa och USA. Även
om von Sternberg flyttade till USA redan
i tidig ålder, bör han ändå räknas till de
europeiska filmskapare – Max Ophüls,
Fritz Lang, Erich von Stroheim, för att
nämna ett fåtal – som tog arbete i den
amerikanska nöjesindustrin och försåg
den med idéer och praktiker från deras
respektive hemländers kulturproduktion.
För Sista kommandot fick von Sternberg
hjälp – eller stjälp, enligt von Sternberg
själv – av ett flertal andra europeiska
filmarbetare som vid tillfället befann sig
i Hollywood: Emil Jannings, som spelar
filmens huvudroll, samt Ernst Lubitsch
och Lajos Bíró, som båda arbetade på
filmens manus.
Det är också i Hollywood som filmens
nyckelsekvenser utspelar sig. Sista
kommandot inleds med en sekvens där
William Powells filmregissör bläddrar
bland fotografier på ryska statister, i
jakt på någon som kan spela rollen som
tsartrogen general i hans kommande

122

produktion. Han fastnar för Emil Jannings
arma krake, som dagen därpå skickas till
studion, där han ikläds en kostym han är
alltför bekant med. Snart drabbas han av
en hågkomst av den episod som gjorde att
han var tvungen fly sitt hemland.
”Hollywood – 1928! The Magic Empire
of the Twentieth Century! The Mecca of
the World!” Med den sarkastiska text
rutan presenteras filmens skådeplats. För
Jannings landsförvisade före detta general
finns dock ingen magi i detta imperium.
I Kejsardömet Ryssland var han en riktig
och viktig person, men i Hollywood är
han bara en statist. Eller en ”extra”, som
det heter på engelska. Och det är inte utan
en viss dos cynism som von Sternberg
väljer att låta rollfigurens död sammanfalla med att han får bli sig själv igen – i
synnerhet då filmens två spelplatser tycks
ha flertalet gemensamma nämnare.

Regi: Josef von Sternberg,
medverkande: Emil Jannings,
Nicholas Soussanin, Evelyn
Brent, William Powell, 1928, USA,
1 tim 28 min, engelska mellantexter,
35 mm, b
 ildformat: 1.33:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Det Danske Filminstitut.

Text: Stefan Ramstedt
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Den brokiga vävnaden
The Painted Veil

Greta Garbo briljerar som otrogen läkarhustru som känner sig ensam och fast i ett
stimmigt Hongkong med diplomatfruar som hon inte förstår. Kärlek, hat och svartsjuka i
film som är en snällare, Hollywoodifierad version av W. Somerset Maughams mer cyniska
förlaga. Regisserad av Richard Boleslawski som tog metodskådespeleriet till USA.
Efter sin systers bröllop tackar Greta
Garbos österrikiska Katrin ja till Walter
Fanes frieri. Hon följer med honom till
Kina – skildrat med tidsenlig exotifiering
– där han arbetar som medicinsk forskare. Maken går helt upp i sitt arbete och
Katrin känner sig ensam och uttråkad. Det
dröjer inte länge förrän hon blir förförd av
den notoriskt otrogna diplomaten Jack.
När Walter upptäcker affären tvingar han
Katrin att följa med honom till en avlägsen
inlandsregion hårt drabbad av kolera.
Den brokiga vävnaden, efter W. Somerset
Maugham roman, var en av totalt fem
filmer med Greta Garbo vars manus skrevs
av Salka Viertel. Viertel var tillsammans
med sin man Berthold en viktig samman
länkande faktor för den europeiska och
judiska intellektuella exilgrupp som befann
sig i Hollywood vid denna tid. De hjälpte
dem med bostad och arbete och i deras vardagsrum föddes konstnärliga partnerskap:

was the highest-paid writer on the MGM lot.
Meanwhile, at her house in Santa Monica she
opened her door on Sunday afternoons to scores
of European émigrés who had fled from Hitler
– such as Thomas Mann, Bertolt Brecht, and
Arnold Schoenberg – along with every kind of
Hollywood star, from Charlie Chaplin to Shelley

Regi: Richard Boleslawski,
medverkande: Greta Garbo, Herbert
Marshall, George Brent, 1934, USA,
1 tim 25 min, engelska, utan text,
16 mm, bildformat: 1.37:1, t illåten
från 15 år. Visningsmaterial från
George Eastman House.

Winters. In Viertel’s living room (the only
one in town with comfortable armchairs, said
one Hollywood insider), countless cinematic,
theatrical, and musical partnerships were born.1

För filmens regi stod den ryska skådespe
laren och regissören Richard Boleslawski
som lämnat Ryssland efter revolutionen.
I New York regisserade han teaterpjäser
på Broadway och introducerade Stani
slavskijs metoder för studenter som
Lee Strasberg, Stella Adler och Harold
Clurman, som sedermera grundade Group
Theatre (en föregångare till The Actors
Studio) och spred Stanislavskijs idéer
vidare under epitetet metodskådespeleri.

Hollywood was created by its “others”; that is,
by women, Jews, and immigrants. Salka Viertel
was all three and so much more. […] At one

Text: Tora Berg

point during the Irving Thalberg years, Viertel
1) Donna Rifkin, The Sun and Her Stars: Salka Viertel and Hitler’s Exiles in the Golden Age of Hollywood (2020).
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Pépé från Marseille
Pépé le Moko

I ett av den poetiska realismens centralverk briljerar Jean Gabin som antihjälten Pépé,
en fransk gangster som gömmer sig undan rättvisan i Algers kasbah men blir olyckligt
förälskad i en kvinna från hemlandet. Ömsom hyllad som en av 1930-talets bästa filmer,
ömsom kritiserad som kolonial fantasi – Pépé från Marseille lämnar ingen oberörd.
Jean Gabin briljerar som Pépé, en het
levrad gängledare som lever loppan i en
kasbah i Alger. Han beter sig som han
vore fri som en fågel, ett med sin miljö,
men i själva verket är han – som titeln
avslöjar – från Marseille. Och det för
flutna börjar flåsa honom i nacken när
polisinspektör Slimane, på uppdrag av
högsta polisledningen i Paris, anländer
till Alger för att skipa rättvisa.
Pépé lever i exil i denna undre värld som
blivit hans andra hem. I filmen nämner en
polis att området, som är byggt för 10 000
människor, rymmer hela 40 000 från tre
kontinenter. Med polisen hack i häl och en
fördömd romans under utveckling växer
sig Pépés kärlekströst allt större. Och med
den även en längtan till Paris, till Frankrike – till hans riktiga hem.
Den hårdhänta skurken med ett hjärta
av guld (eller åtminstone brons) är en
antihjälte av ett slag som man såg mer av
i senare noir-filmer. Pépé från Marseilles
betraktas som ett centralverk inom den så
kallade poetiska realismen, den franska
1930-talsrörelse som föregick noir med

närbesläktat fokus på fatalism, outsiders
och kriminalitet.
Om det realistiska här kan förledas till
det oförskönade ämnet och att filmen spelades in på plats i Alger, finns desto mer
poesi att hämta i regissören Julien Duviviers uttrycksfulla arbete med åkningar,
slowmotion, dans och annan rörelse.
Filmen är en produkt av sin tid även i
andra avseenden, menar historieprofessorn Michael G. Vann:

Regi: Julien Duvivier, medverkande:
Jean Gabin, Marcel Dalio, Mireille
Balin, 1937, Frankrike, 1 tim 33 min,
franska, engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från IFcinéma.

This film’s real value as a teaching tool lies in
its Orientalism. Comparable to Joseph Conrad’s
Heart of Darkness, Pépé le Moko is one of the most
honest and unashamed examples of imperialism
as a white male fantasy. Just as Colonel Kurtz
traveled up the river and won over an army of
Africans through his displays of force, charisma,
and sheer will, Pépé commands the inhabitants of
the Casbah. They shelter him. They serve as his
eyes and ears. And if the police should dare try to
seize him, they will protect him.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Michael G. Vann, ”’Blame it on the Casbah’: The White Male Imperialist Fantasies of Duvivier’s Pépé le Moko”,
Fiction and Film for French Historians, vol. 8, nr. 1 (2017).
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Tevje
Tevya

Den rysk-judiska mjölkutköraren Tevjes dotter vill till familjens förskräckelse
gifta sig med en kristen man, i ett av de främsta verken från vad som brukar kallas
jiddischfilmens guldålder. Tevje bygger på samma förlaga som Spelman på taket
och är regisserad av Maurice Schwartz, en centralfigur bland jiddischspråkiga
emigranter i New York under början av 1900-talet.
I början av 1900-talet växte en teaterscen
på jiddisch fram i New York, i takt med en
omfattande emigration av jiddischspråk
iga östeuropéer. Snart följde filmen, och
under 1930-talet inträffade vad som brukar kallas jiddischfilmens guldålder – från
1936 till andra världskrigets utbrott 1939
producerades ett dussin amerikanska
filmer på jiddisch för en judisk, hemlängtande publik – ofta om livet i Östeuropa.
En av de framträdande figurerna inom
både teater och film var Maurice (född
Moishe) Schwartz. Han föddes i nuvarande Ukraina 1890 och emigrerade till
USA 1901. Schwartz föll tidigt för teatern
och grundade 1918 Yidish Kunst Teatre/
Yiddish Art Theatre i New York. Schwartz
gjorde även filmroller och regisserade
två filmer – Di gebrokhene Hertser från
1926 och Tevje från 1939. Den sistnämnda
tillhör guldålderns främsta verk.
Tevje bygger på Tewje der Milchiger,
en samling noveller om den rysk-judiska
mjölkutköraren Tevje, utgiven 1894 av
Sholem Aleichem – en av jiddischlitteraturens främsta författare, som också
han kom att emigrera till USA. Novellsamlingen är mest känd som förlaga till
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Broadway-musikalen Spelman på taket
från 1964 (och 1971 års filmversion), men
Schwartz adapterade den redan 1919, när
han skrev manus till långfilmen Khavah/
Broken Barriers efter en av novellerna, och
samma år satte upp pjäsen Tevje – för att
20 år senare regissera den första ljud
filmen om mjölkutköraren. Schwartz själv
spelar Tevje, vars enda ogifta dotter vill
gifta sig med en kristen man – ett svek
mot familjen och dess judiska bakgrund.
Tevje ansågs förlorad tills en kopia
hittades 1978 och 1991 blev den första
icke-engelskspråkiga film att bevaras i
The National Film Registry.
Yidish Kunst Teatre stängde 1950, efter
att ha satt upp nära 200 pjäser. Med tiden
hade de flesta judar (och deras barn) integreras till den grad att man talade mer engelska än jiddisch. Maurice Schwartz gjorde
sin sista filmroll 1953, dog 1960 under en
resa till Israel, och begravdes i New York.

Regi: Maurice Schwartz,
medverkande: Maurice Schwartz,
Miriam Riselle, Rebecca Weintraub,
Paula Lubelski, Leon Liebgold,
1939, USA, 1 tim 33 min, jiddisch,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från MK2.

Text: Anders Annikas
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Casablanca
Casablanca

Mitt under det stormande andra världskriget utspelar sig ett triangeldrama i
franska Marocko, där flyktingar och motståndskämpar möts. I Michael Curtiz
romantiska drama spelar Ingrid Bergman och Humphrey Bogart det vemodiga
paret som tvingas tampas med såväl sina förflutna som Nazitysklands långa arm.
Rick Blaine driver en bar i Casablanca,
vars ljusskygga verksamhet drar till sig
ett blandat klientel. Andra världskriget
hänger som ett tjockt moln över tillvaron
när Ricks gamla älskare Ilsa Lund dyker
upp med sin man, den tjeckiska motståndsmannen Lazlo. De är på rymmen
från nazisterna och försöker ta sig till
USA – och friheten. Rick har genom den
suspekta Signor Ugarte fått tag i ett dokument som möjliggör resor genom ockuperat område, men vägrar ge dem till Ilsa
och Lazlo. Rick och Ilsas komplicerade
förflutna spökar alltjämt, men när Lazlo
arresteras hjälper Rick motvilligt honom
och Ilsa fly. Filmen skildrar de flyendes,
de landlösas, de jagades sökande efter
trygghet och det förgångnas melankoli.
Exilens inverkan är inte bara ett tematiskt element i filmen: en stor del av skåde
spelarna och produktionen levde själva i
exil. Regissör Michael Curtiz, Paul Henreid och Conrad Veidt hade emigrerat från
Europa till Hollywood – andra i produktionen hade flytt nazisternas förföljelse.
Produktionen av filmen kantades av
diverse motsättningar och nödlösningar
– manuset skrevs från dag till dag. När
man började inspelningen var bara halva
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manuset klart och ingen visste hur filmen
skulle sluta. När Ingrid Bergman frågade
manusförfattare Koch vem av männen
hon älskade mer fick hon svaret ”spela
som att du älskar båda”. I denna ombytliga anda skulle även låten ”As Time Goes
By” bytas ut – kompositören Max Steiner
hatade den – men på grund av att Ingrid
Bergman klippt sitt hår kunde man inte
filma om scenerna med låten och den fick
stanna kvar.
Kanske är det denna fragmentariska
helhet som gör filmen så speciell. Som
semiotikern och författaren Umberto Eco
uttryckte det i sin essä Casablanca, or,
the Clichés Are Having a Ball (1994): ”Den
är många filmer, en antologi. Gjord på
måfå, antagligen gjorde den sig själv, om
inte direkt mot sina skapares och skåde
spelares vilja så åtminstone bortom deras
kontroll.” Precis som rollfigurernas och
de medverkandes exilliv förenas delarna
i Casablanca.

Regi: Michael Curtiz, medverkande:
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman,
Paul Henreid, 1942, USA, 1 tim 42 min,
engelska, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 7 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Nils Cronqvist
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Stromboli
Stromboli (Terra di Dio)

Neorealistisk klassiker där en baltisk flykting gifter sig med en fattig fiskare bosatt
på en vulkansluttning, där hennes högfärd och oförmåga till anpassning leder
till ensamhet. I den första av fem långfilmer som Ingrid Bergman och Roberto
Rossellini gjorde tillsammans vandrar en kvinna tvärs över en bländande vacker
vulkanö som, liksom huvudpersonen, förändras under filmens gång.
Den baltiska flyktingen Karin gifter sig
med en italiensk krigsfånge för att släppas ur interneringsläger och få stanna i
Italien. Till Karins förtvivlan visar det sig
att soldaten utan sin uniform är en fattig
fiskare, omgärdad av vulkanaska där han
bor på sluttningen av Stromboli. Hon
har svårt att ta till sig vulkanöns karga
landskap och konservativa befolkning.
Hon känner sig oinbjuden, oönskad och
utanför. Men ju mer avstånd hon tar från
sitt nya liv, desto mer isolerad blir hon –
fysiskt och själsligt. Till slut får hon nog
och försöker lämna ön.
Efter att ha sett Rom – öppen stad
(1945) och Befriande eld (1946) skrev
Ingrid Bergman ett brev till Roberto
Rossellini där hon uttryckte sin vilja att
medverka i hans filmer. Detta resulterade
i ett gemensamt projekt, Stromboli, och en
kärleksaffär mellan de två.
Filmen har alltid överskuggats av
kärleksaffären. Den skandal som följde
när de båda skilde sig från sina respektive,
och när Ingrid Bergman kort efter filmens
premiär födde ett barn, var enorm både i
Italien och i USA. I det katolska Italien var
upprördheten stor, men det fanns också
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en förståelse. Dessutom tyckte man att
filmen blev bra och Bergman vann priser
för sitt skådespeleri.
I USA var kritikerna och publiken skoningslösa. Filmen bojkottades av publiken
och innebar ett katastrofalt ekonomiskt
bakslag för distributören RKO. I The
New York Times beskrevs Stromboli som
”otroligt klen, mållös, oinspirerad och
plågsamt banal”. Branschtidningen Variety
anmärkte skadeglatt att det var märkligt
att en sådan stjärna som Ingrid Bergman
lämnat Hollywood för att delta i vad som
beskrevs som en amatörproduktion. Det
moraliskt indignerade Hollywood tog
avstånd från Bergman och hon befann sig
i en exil från drömfabriken. Inte förrän
1957, åtta år senare, välkomnades hon
tillbaka med en Oscarstatyett för sin
huvudrollsinsats i Anastasia (1956).

Regi: Roberto Rossellini,
medverkande: Ingrid Bergman,
Mario Vitale, Renzo Cesana, 1950,
Italien, USA, 1 tim 47 min, italienska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från 
Cineteca di Bologna.

Text: Danial Brännström
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Morgondagen är vår
All That Heaven Allows

Den rika änkan Carys trista tillvaro livas upp när hon träffar den yngre trädgårds
mästaren Ron. Jane Wyman gör en av sina mest minnesvärda roller och Rock
Hudson möter hennes spel med ömhet. Morgondagen är vår var banbrytande i
sin skildring av kvinnlig lust och inspirerade såväl Rainer Werner Fassbinders
Rädsla urholkar själen som Todd Haynes Far from Heaven.
Cary lever ett till synes perfekt liv med
högpresterande barn, ett rikt socialt liv
och nya män som uppvaktar henne. Så
möter hon Ron som med sin bohemiska
livssyn utmanar hennes idéer om vilka
rikedomar som är värda att eftersträva.
Morgondagen är vår utspelar sig under
hösten och vintern. Färgerna är vibrerande, luften är krispig och blickarna
fyllda med åtrå. Douglas Sirks förmåga att
sammanfläta sin form med rollfigurernas
emotionella uppriktighet har gett hans
verk en speciell plats i filmhistorien. Sirk är
en regissör som fått upprättelse med tiden.
Han började sin karriär på teatern i Tyskland, men likt kollegorna Fritz Lang, Otto
Preminger och Billy Wilder flydde han till
Hollywood i början av andra världskriget.
Filmerna från 1950-talet undersökte
den amerikanska drömmens förljugna
sidor med utifrånblick, vilket möttes med
blandade känslor. Publiken uppskattade
perspektivet medan kritikerna såg ned på
exilregissörens bilder av USA. Sirks överdrivna sentimentalitet skapade ett slags
förhöjd realism som gjorde hans filmer
lätta att kategorisera som melodramer,
vilket enligt kritikerna var ”lågkultur”.
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En första upprättelse fick Sirk i samband med auteurteorins genombrott i
USA under 1960-talet. När den inflytelserika franska filmtidskriften Cahiers du
Cinéma såg mot den amerikanska filmen
för att skriva upp filmskaparen som det
stora geniet, blickade de bland annat på
Sirks utmärkande filmstil. Feministiska
filmteoretiker har skrivit upp hans filmer
som exempel på berättelser som tar
kvinnors inre liv på allvar. Samtidigt har
nytolkningar av Morgondagen är vår gjort
kopplingar mellan Rock Hudsons queera
privatliv och rollfiguren Rons längtan
efter frihet.
Morgondagen är vår är en av Sirks mest
ikoniska filmer som utöver ett tidlöst
drama även bjuder på en filmupplevelse
som aktiverar alla sinnen.

Regi: Douglas Sirk, m
 edverkande:
Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes
Moorehead, Conrad Nagel, 1955, USA,
1 tim 29 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Park Circus.

Text: Kaly Halkawt
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Where To?
Ila Ayn?

I en libanesisk bergsby lämnar en man efter sig en fru och två barn för att likt
många andra emigrera till Brasilien. Åren går och frun väntar förgäves på sin makes
återkomst, medan barnen växer upp utan sin far. Georges Nassers neorealistiska
melodram, som var den första libanesiska filmen att visas vid Cannesfestivalen,
undersöker en annan sida av exilen – de kvarlämnades längtan.
Georges Nasser lämnade Libanon för att
studera filmskapande i USA. Vid återkomsten ville han visa upp Libanon för
världen genom att göra en film om landets
verklighet, de många som lämnar för att
söka lyckan någon annanstans och om
alla som blir kvar. Nasser visar ett Libanon som ständigt väntar – på modernisering, ekonomisk tillväxt och en rättvisa
som aldrig tycks komma.
Where To? utspelar sig i en liten by
där en fattig jordbrukare emigrerar till
Brasilien för att kunna återvända och ge
sin familj ett annat liv, men han kommer
inte tillbaka som han lovat. Hustruns
hälsa försämras och de två sönerna blir
unga män. Båda lever i relation till den
frånvarande fadern: en drömmer om att
lämna Libanon precis som sin far, medan
den andra – bitter över faderns svek –
rotar sig fast i byn.
Georges Nasser hade lärt sig hur man
gjorde film, inspirerad av Hollywoods
hantverksskicklighet och den italienska
neorealismens smärtsamma samhälls
skildringar, men när han väl själv
skulle debutera insåg han att Libanon
helt och hållet saknade strukturer för
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filmproduktion. Det är inte bara amatörer
som står framför kameran, det är också
till stor del amatörer bakom kameran. Likväl lyckades han inte bara slutföra filmen,
utan även med stordådet att berätta en
brännande historia om det Libanon han
älskade. Det blev den första libanesiska
filmen som visades vid festivalen i Cannes.
Även Nassers efterföljande film visades
där, men lyckades inte locka någon större
publik i Libanon. Det dröjde 13 år innan
han gjorde sin tredje film, men då hade
inbördeskriget brutit ut och den libanesiska filmindustrin som väl hade växt
fram slogs i spillror. Nasser gjorde aldrig
film igen och föll snabbt i glömska. ”Att
glömma är en libanesisk överlevnadsstrategi”, skrev kritikern Joseph Fahim
om Nassers öde. När den till 60-års
jubileet restaurerades, och gick upp på
bio i Beirut, visade sig Where To? vara
lika aktuell nu som då.

Regi: Georges Nasser, m
 edverkande:
Laura Azar, Tannous Dik, S
 hakib
Khouri, 1957, Libanon, 1 tim 30 min,
arabiska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Abbout Productions.

Text: Danial Brännström
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En kung i New York
A King in New York

”Revolutioner är ett av besvären i det moderna livet”, menar kung Shahdov.
Han har flytt revolutionen i sitt hemland Estrovia och försöker rota sig i
New York – en exiltillvaro som präglas av förvirring och en oförmåga att
anpassa sig till det amerikanska samhället. Charles Chaplins intertextuellt
rika film gjordes under hans egen ovälkomna exil.
Kung Shahdov – en skugga av sitt forna
jag – är utblottad efter att både hans
landsmän och premiärminister tagit hans
rikedomar, men inser snart att hans persona lockar diverse tv-bolag. Han medverkar i reklamfilmer för att finansiera
sina levnadskostnader. När han träffar
en pojke, vars föräldrar förföljs av House
Committee on Un-American Activities
(HCUA), tar han den hemlösa tonåringen
under sin vinge.
Livet i USA är för Charles Chaplin,
själv i ovälkommen exil under denna
tid, ett enda stort satiriskt mål. Holly
woodspektakel, tv-reklam, kosmetisk
kirurgi – ingen går säker. Framför allt är
filmen, likt med många andra av Chaplins
mer precisa verk, en studie i den politiska
intoleransens offer.
Det ultimata offret i filmen är den lilla
pojken Rupert Macabee, som spelas av
Chaplins son Michael. Ruperts föräldrar
anklagas för att vara kommunister och
pojken övervakas av den ökända antikommunistiska kommittén HCUA, vars
arbete gick ut på att kartlägga påstådd
kommunistisk infiltration i amerikanska
organisationer. HCUA var under en längre
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period intresserade av Chaplin och det
sociala patos hans filmer uppvisade. Hans
vägran att ansöka om amerikanskt medborgarskap väckte ytterligare misstankar
och under en resa till Storbritannien förlängdes inte Chaplins arbetsvisum, vilket
ledde till att han inte fick besöka USA på
drygt tjugo år.
Filmen är något daterad, inte minst i
frågor som rör Chaplins förhållanden till
mycket yngre kvinnor – både i verklig
heten och på den vita duken. Den är
dock mer intertextuell än många andra
Chaplin-filmer. Den vittnar om ett konstnärskap som vägrade anpassa sig efter
politiska krav, men som aldrig bortsåg
från individen bortom ismerna. Filmen
kunde inte ses i USA på 16 år, vilket i sig
kan ses som signifikativt för den politiska stämningen i landet, långt efter att
McCarthyismens slut.

Regi: Charles Chaplin, medverkande:
Charles Chaplin, Michael Chaplin,
Dawn Addams, Oliver Johnston, 1957,
Storbritannien, 1 tim 51 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sanjin Pejkovic
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Föraktet
Le Mépris

Fritz Lang spelar sig själv i Jean-Luc Godards Föraktet, där den
åldrande filmskaparen får i uppdrag att filmatisera Homeros Odysséen
– en av den västerländska kulturens mest tongivande exilberättelser –
och tvingas ge sig i kast med både äktenskapskrisande manusförfattare
och producenter som vill ha mer naket och mindre konst.
Alberto Moravias roman Föraktet
(1954), som ligger till grund för Jean-Luc
Godards film, berättar om en författare
vars ekonomi tvingar honom till att skriva
manus till filmer med, enligt honom själv,
ringa konstnärliga meriter. Däremot blir
det projekt han värvas att arbete på – en
filmatisering av Homeros Odysséen – långt
ifrån meningslöst. Åtminstone inte för
honom själv, då han börjar se paralleller
mellan sitt eget liv och berättelsen om
Odysseus, Ithakas konung som under
resan tillbaka till sitt land och sin hustru
hamnar på irrfärd.
I Moravias roman och Godards film
framförs den psykoanalytiskt anstrukna
idén om att Odysseus egentligen inte
ville åka tillbaka till sitt hem, och att det
trojanska kriget bara var en förevändning
för honom att ta sig därifrån – att han
alltså gått i frivillig exil. Men exilen gör sig
även påmind i andra av filmens element.
Däribland genom Fritz Langs gestalt, och
hur det öppet refereras till hans flykt från
Tyskland under krigsåren. Bland annat
citerar han själv en dikt av exilkamraten

Bertolt Brecht, och vid ett tillfälle para
fraserar Jack Palances producent en
utsaga tillskriven Joseph Goebbels, då
han säger att han varje gång han hör ordet
kultur sträcker sig efter sitt checkhäfte.
Men viktigast förblir ändå beröringspunkterna mellan Odysseus och hans
värld, och manusförfattarens och hans
värld, samt den alienerade tillvaro som
Föraktet skildrar – och som Godard själv,
i beskriver med följande ord:

Regi: Jean-Luc Godard, medverkande:
Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz
Lang, Jack Palance, Giorgia Moll, 1963,
Frankrike, Italien, 1 tim 43 min, franska,
engelska och italienska, svensk text,
35 mm, bildformat: 2.35:1, t illåten från
11 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

När jag funderar ordentligt framstår
Föraktet, bortsett från den psykologiska
berättelsen om en hustru som föraktar sin
make, som en historia om västerlandets
bortstötta, de som överlevt modernitetens
bortstötning, som en dag stiger i land – likt
hjältarna hos Verne och Stevenson – på en
öde och mystisk ö, vars mystik är frånvaron
av mystik, det vill säga verkligheten. Medan
Odysseus odyssé var ett fysiskt fenomen, så
har jag filmat en moralisk odyssé […].1

Text: Stefan Ramstedt

1) Cahiers du Cinéma nr. 146 (1963).
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Repulsion
Repulsion

Roman Polanskis första engelskspråkiga film är en studie i sinnessjukdom
sprungen ur ensamhet och alienation, där verkligheten bokstavligt talat
krackelerar för en belgisk manikyrist i London som lämnas ensam i sin systers
lägenhet över en helg. Ett klaustrofobiskt mästerverk som undersöker psykets
mest sköra delar med en magnifik Catherine Deneuve i huvudrollen.
Julia Ain-Krupas biografi över Roman
Polanski, A Life in Exile (2009), beskriver
hur Polanski levt sitt liv i exil och hur
detta kommit att påverka hans filmer –
från moderns död i Auschwitz till den
självvalda exilen i Frankrike efter våldtäktsanklagelserna i USA.
Efter sin debutfilm, Kniven i vattnet
(1962), lämnade Polanski Polen och
flyttade till Paris där hans föräldrar bodde
innan andra världskriget. Tre kortfilmer
senare gav han upp hoppet om en karriär
inom den franska filmbranschen, som han
såg som fördomsfull, och reste till London där han gjorde tre filmer. Dessa tre
banade vägen för Hollywood där Polanski
kom att bli en förgrundsfigur inom det
alternativa Hollywood som växte fram
under 1960- och 70-talet.
Den första filmen i England var Repul
sion, en film om en belgisk manikyrist som
flyttar in hos sin syster London. Till skillnad från systern är Carol blyg, osocial, har
svårt att få vänner och pojkvänner och tillbringar stor del av sin tid hemma i lägenheten. Carol är vacker och männen flockas
runt henne för att erbjuda sällskap, skydd
och samhörighet, men hon vet att priset
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för detta är sex – en tanke som hon finner
lika frånstötande som lockande.
En helg åker hennes syster bort med sin
pojkvän och Carol får tillbringa några dagar
själv i lägenheten. Ensam, rädd och alienerad från sin omgivning börjar verkligheten
krackelera. Lust, äckel och längtan manifesterar sig fysiskt och får våldsamt utlopp
i den lilla klaustrofobiska lägenheten.
Repulsion var en enorm framgång för
Polanski och anses än i dag vara en av
hans främsta filmer. Det var här som ryktet
om den polska demonregissören började
spridas, ryktena om den lille mannen
som kunde blottlägga våra allra största
rädslor och gestalta dem i de allra vardagligaste situationerna. Mannen som kunde
skrämma livet ur oss med bilder på en hall,
en nagelsax och en flådd kanin på spisen.

Regi: Roman Polanski, medverkande:
Catherine Deneuve, Ian Hendry,
Yvonne Furneaux, 1965, Storbritannien,
1 tim 45 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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La Noire de …
La Noire de …

Ousmane Sembènes mästerliga långfilmsdebut handlar om den unga
kvinnan Diouana som flyttar från Senegal till Frankrike för att arbeta som
barnskötare åt ett franskt par. Snart inser hon att paret vill att hon ska
arbeta som tjänare. Deprimerad och begränsad börjar hon minnas sitt
hemland, ifrågasätta sin vardag och längta efter ett annat liv.
När Senegal blev självständigt från
Frankrike 1960 hade Ousmane Sembène
– efter att ha skrivit tre böcker – bestämt
sig för att jobba med film, då han ansåg
rörliga bilder vara det bästa berättarverktyget. Film kunde nå rurala områden och
hade, enligt Sembène, en kraft som litteraturen inte hade. Med hjälp av bilder och
bildspråk ansåg han sig kunna fullgöra
sin roll som griot i den västafrikanska
traditionen – en historieberättare, en lärd
man, en historiker, ett samvete.
Vid denna tidpunkt var filmsituationen
i Senegal inte direkt upplyftande, trots
Frankrikes tillbakadragande. På grund
av ett domstolsbeslut från 1934 hade
afrikaner i franska kolonier i decennier
förbjudits att göra film, vilket ledde till
att afrikaner exotiserades – inte alltid
medvetet – och inte kunde representera
sig själva på film. Som ett resultat fanns
ingen filmisk infrastruktur eller kunskap
på plats i det frankofona Afrika. Men med
självständigheten hävdes förbudet och
den franska regeringen började stötta
afrikanska filmproduktioner.
La Noire de … är starkt kritisk till
kolonialismens tunga arv, som Sembène
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menar består även efter att kolonialmakterna dragit sig tillbaka. Ägande
är ett genomgående tema i filmen. Den
internationella titeln Black Girl förlorar
en del av franskans oklarhet, då La Noire
de … betyder ”den svarta tjejen från/av …”.
Något som signalerar både ägande och
tillhörighet – två följdteman i filmen.
Efter att ha flyttat från Senegal till
Frankrike för att arbeta som barnskötare
åt ett franskt par ägs Diouana mer eller
mindre av det franska paret, vilket leder
till situationer där hon objektifieras även
inför andra. På en fest tillåter sig parets
vän kyssa henne på kinden utan medgivande. Diouana äger inte ens den egna
rösten – hon talar oftast genom berättarröst. Det är bara under ett par scener som
vi ser henne svara, men vi hör hennes röst
hela tiden. Röstens åtskildhet från kroppen förkroppsligar känslan av att vara
avskuren från ens ursprung, familj, hem.
Den afrikanska diasporans längtan.

Regi: Ousmane Sembène, medverkande:
Mbissine Thérèse Diop, Anne-Marie
Jelinek, 1966, Senegal, Frankrike,
1 tim 5 min, franska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat:
1.37:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Cineteca di Bologna.

Text: Sanjin Pejkovic
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Medea
Medea

Trollkvinnan Medea, dotter till kungen av Kolchis, förälskar sig i den grekiska
hjälten Jason och lämnar sitt hem för honom. Operasångerskan Maria Callas
– i sin enda filmroll – briljerar som Medea, som övergiven i ett främmande land
vägrar acceptera sitt öde. Till tonerna av tibetansk musik är Pier Paolo Pasolinis
Medea ett spektakulärt verk, inspelad i ruiner och fallna städer.
Kung Pelias tar makten i Tessalien
genom att döda sin halvbror och hans
familj, men sonen Jason smugglas ut
av trogna tjänare. När Jason vuxit upp
försöker han återta tronen och Pelias
går med på att ge den till honom om han
klarar av ett uppdrag: att hämta det gyllene skinnet från ett främmande land.
Jason, åtföljd av sina argonauter, reser
till Kolchis där han träffar trollkvinnan Medea, dotter till kungen Kolchis.
Betagen av Jasons skönhet hjälper Medea
honom att stjäla det gyllene skinnet och
reser med honom tillbaka till Thessalien.
Medea föder två söner i det nya landet,
men känner sig aldrig accepterad. Jason,
trött på Medea och det hinder hennes
främlingskap är för hans ambitioner,
gifter sig i stället med prinsessan av
Korinth och Medea skickas i exil. Tagen
av sorg och ilska dödar hon sina barn för
att hämnas på deras far.
När Euripides skrev dramat Medea, som
baserades på myter, använde han henne
som ett sätt att beskriva sitt eget samhälle
utifrån en främmandes blick. Pier Paolo
Pasolini använder Medea på ett annat sätt
trots att han troget följer Euripides drama.
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För Pasolini är Medea symbolen för det
ursprungliga, naturliga och antimoderna
och Jason en symbol för det moderna
väst – för kolonialismen som försöker
betvinga det naturliga och mystiska. Det
är en historia om konflikt som Pasolini
ansåg vara lika aktuell på 1960-talet som
för flera hundra år före Kristus.
Gemensamt för Euripides och Pasolini
är Medeas utanförskap. Hon lämnar allt
för sin man, men blir aldrig accepterad i
sitt nya land. Rädslan för hennes krafter,
men också för hennes koppling till det
primitiva, skrämmer grekerna. Men lika
mycket skrämmer Grekland Medea. När
hon kommer till Grekland söker hon ett
träd liknande de som fanns hemma. När
hon inte hittar ett blir hon varse att hon
på riktigt är någon annanstans, men också
att hon saknar trädets och hemmets skönhet. Hennes nya land är inte likt hennes
gamla och skönheten finns inte där.

Regi: Pier Paolo Pasolini, medverkande:
Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent
Terzieff, 1969, Italien, Frankrike, Väst
tyskland, 1 tim 50 min, italienska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Utvandrarna / Nybyggarna
Utvandrarna / Nybyggarna

Bonden Karl Oskar, hustrun Kristina och brodern Robert lämnar till
sammans med sina grannar missväxten i Småland för att skapa ett nytt
hem i Amerika. Jan Troells filmer efter Vilhelm Mobergs utvandrarsvit
tillhör de mest älskade svenska filmerna, sågs av storpublik på biograferna
och nominerades till sammanlagt sex Oscarstatyetter.
I mitten av 1800-talet, i Småland, lever
många bönder i misär. Bonden Karl Oskar
och hans hustru Kristina sliter förgäves
med sitt torp. Hans bror Robert är dräng
och blir misshandlad av sin husbonde.
Kristinas morbror, Danjel, tillåts inte
bedriva sin frikyrkliga verksamhet. När
Karl Oskars och Kristinas dotter dör,
sedan hon av hunger förätit sig på ojäst
gröt, bestämmer de sig – tillsammans
med Robert, Danjel och hela hans hushåll
– för att emigrera till Amerika. Där kan
de bygga ett nytt hem, långt bort från
storbönderna, länsmännen och prästerna
i Småland. I Amerika försöker de skapa
sig ett nytt hem, men tvingas också bli
nya människor och försaka det förflutna
och det gamla sättet att vara. Det är inte
mycket i det nya landet som påminner om
Sverige, även om äpplena smakar likadant.
Vilhelm Mobergs svit om Karl Oskars
och Kristinas emigration till Amerika hör
till de mest kända och populära böckerna
i den svenska litteraturhistorien. Många
hade drömt om att filmatisera sviten,
men Moberg var ovillig och gav med sig
först efter att ha sett Troells Här har du
ditt liv (1966). Troell är förlagan trogen,
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men filmerna lämnar mycket osagt och
ofilmat. Beslutet att emigrera kommer
efter en poetisk skildring av en bäck, inte
genom en uppvisning av misären. Troells
filmer är också en kollektiv berättelse, där
ingen riktigt har huvudrollen. Det blir en
berättelse om inte bara just dessa smålänningar, utan om alla svenskar.
Filmerna fick ett blandat mottagande.
Expressens Lasse Bergström skrev att
skildringen av trygghet, längtan och dröm
var en spegling av Mobergs epos. Andra såg
tablåartade, historielösa filmer som riktade
sig till den stora massan. Den inhemska
publiken älskade dock filmerna, som hör
till de mest sedda på biograf i Sverige.
Amerikanska kritiker var mer imponerade. De såg en berättelse om Amerika, inte om Sverige. En berättelse om
deras förfäder som kommit till Amerika
och gradvis förlorat kontakten med sitt
ursprung. I New York Times kallades
Utvandrarna för ”en av de ytterligt få
autentiska amerikanska tragedierna”.

Regi: Jan Troell, medverkande:
Max von Sydow, Liv Ullmann, Eddie
Axberg, Monica Zetterlund, 1971 / 1972,
Sverige, 3 tim 11 min / 3 tim 24 min,
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåtna från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Jag heter Stelios
Jag heter Stelios

Johan Bergenstråhles Guldbaggebelönade filmatisering av Theodor Kallifatides självbiografiska
roman Utlänningar ger en nyanserad, naturalistisk skildring av kulturkrockar. Stelios är en ung grekisk
gästarbetare i ett Sverige där olika invandrargrupper försöker förstå varandra och det nya hemlandet.
Jag heter Stelios, baserad på Theodor
Kallifatides självbiografiska roman Utlän
ningar (1970), har en tydlig avsändare, en
röst som särskiljer huvudpersonen från vad
som ibland kan uppfattas som en stor och
homogen grupp, bestående av människor
vars enda gemensamma identitet baseras
på att de inte har svenska som modersmål.
Filmen handlar om en ung grekisk
gästarbetare och det grekiska kollektiv
som han lever i. Stelios bor i Stockholm
och försöker orientera sig i det nya landet.
I gruppen är vissa nostalgiska medan
andra är inriktade på att lyckas i Sverige. Livet i Sverige är hårt. Grekerna får
ansträngande jobb och på gatorna möter
de glåpord och oförståelse.
Som en del andra europeiska filmer
som kom under 1970- och 80-talet, skildras situationer som innehåller potentiella
kulturkrockar. Majoritetsbefolkningen
beter sig ibland förvirrande och obegripligt, sett ur Stelios perspektiv. Sverige är
för Stelios ett löfte, en förhoppning, men
också språkkurser, passivt-aggressiva
tillkortakommanden och försiktighet.
Filmen skildrar på ett rätt nyanserat
sätt att Sverige också är ett land där
många olika invandrargrupper försöker
förstå varandra och det nya hemlandet.
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I en scen sitter människor från olika
länder och pratar om varandra – i sig
en insikt om att invandrare inte hör till
någon homogen grupp, utan kommer från
olika platser och har olika erfarenheter.
Många kontraster tas upp. Vissa av dem
framställs som krockar, men många skulle
kunna ses som intressanta skildringar av
vad det innebär att fylla sitt nya liv med
nya upplevelser och erfarenheter. I en scen
sjunger en man den vemodiga folkvisan
”Kristallen den fina”, med vars melodi och
text han uttrycker en smärta och melankoli som adderar en ny ton till hans exil.
Regissören Johan Bergenstråhle, som
belönades med en Guldbagge för bästa
regi, är naturalistisk i sin skildring. Kameran lyckas fånga det outtalade. Små gester
och blickar får det utrymme de behöver
när förvirring och förvåning ska gestaltas.
Individer tillåts vara just individer, även
om skildringar av det Sverige som Stelios
möter ibland ter sig som en karikatyr.
Temat är alltid aktuellt i sig, även om
grekiska, jugoslaviska och finska arbetare
sedan länge klättrat upp på den klass
mässiga trappan.

Regi: Johan B
 ergenstråhle,
medverkande: Konstantinos
Papageorgiou, Anastasios Margetis,
Savas Tzanetakis, Andreas Bellis,
1972, Sverige, 1 tim 51 min, svenska
och grekiska, svensk text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, t illåten från 11 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sanjin Pejkovic
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Hågkomster från en resa till Litauen
Reminiscences of a Journey to Lithuania

Dagboksfilmskaparen Jonas Mekas livsverk är till stor del en skildring av ett liv
i exil. Hågkomster från en resa till Litauen är en film som explicit handlar om
filmskaparens förhållande till sitt hemland, Litauen, och är filmad i samband med
den första resan han gjorde dit efter att ha flytt därifrån nästan trettio år tidigare.
Jonas Mekas kom till USA 1949, fem
år efter att han flytt från sin hemby och
därefter bland annat tillbringat ett år i
Nazitysklands arbetsläger. Han började
att filma kort efter sin ankomst till New
York. I både filmer och samtal återkommer Mekas ofta till sitt eget exilskap, och
han har även beskrivit hur en vilja att
filma delvis berodde på en besvikelse över
skildringen av tvångsförflyttade i Fred
Zinnemanns Det dagas (1948).1
Hågkomster från en resa till Litauen är
kanske den av Mekas filmer som tydligast
skildrar den rotlöshet och det främmandeskap som exilen för med sig. Filmen är
indelad i tre delar, varav den första utgörs
av bilder som han själv fotograferade under
hans första år i USA och som i huvudsak
svartvita bilder skildrar livet i Brooklyn.
Den andra, som även är den längsta delen,
skildrar titelns resa till Litauen och Semeniškiai, den by där Mekas växte upp i och
som han inte återvänt till sedan han var
tvungen att lämna den 27 år tidigare. Den
avslutande delen skildrar en resa vidare till
Hamburg och sedermera till Wien.

Liksom de flesta av Mekas filmer består
Hågkomster av en resa till Litauen av korta
sekvenser, ibland bara enstaka stillbilder
från en vardag, ackompanjerade av Mekas
berättarröst. Men där många av Mekas filmer har en relativt munter ton finns här en
mörkare melankoli, som mycket väl kan
ha att göra med Mekas erfarenhet av att
tvingas bort från sitt hem - något Mekas
själv kommenterat med följande ord:

Regi: Jonas Mekas, medverkande:
Jonas Mekas, Adolfas Mekas,
Pola Chapelle, Annette Michelson,
Peter Kubelka, 1972, S
 torbritannien,
Västt yskland, 1 tim 22 min, engelska,
utan text, 16 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Light Cone.

Men att tvingas fly från sitt land är inte samma
sak som att lämna det för att söka lyckan eller
äventyr. En äventyrare kan alltid återvända
hem; en exilerad kan det inte. Så jag beslöt att
kulturen skulle bli mitt hem. Men ju djupare
ner i kulturen jag hamnade, desto mer förvirrad
blev jag. Jag behövde något mer verkligt, och
sade till mig själv: ”Från och med nu kommer
filmen att vara mitt hem.” Men en exilerad
kommer aldrig att vara hemma. Jag kommer
alltid att vara delad.2

Text: Stefan Ramstedt

1) Jonas Mekas i samtal med Scott MacDonald, Jonas Mekas (2008).
2) Jonas Mekas i samtal med Peter Bogdanovich, Interview Magazine (26 okt 2015).
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Huset på Chelouchegatan
Ha-Bayit Berechov Chelouche

Sami, den äldsta sonen i en nyinflyttad familj i Tel Aviv, försöker manövrera sig fram
i ett nytt land, släkten, våldet och vuxenlivet. Moshé Mizrahis semisjälvbiografiska
film om sefardiska judar som lämnar Egypten för Tel Aviv i det Brittiska Palestina
mandatets sista skälvande år är både en familjekrönika och en skildring av människor
som försöker skapa sig ett hem i en fientlig miljö under turbulenta tider.
1946 lämnar en familj sefardiska judar
Egypten för att bosätta sig i Tel Aviv. Den
ensamstående mamman Clara (spelad av
Gila Almagor, den israeliska filmens drottning) försöker med järnhand hålla ihop
familjen, lära ungarna vett och undvika
de manliga grannarnas tafsande händer.
Familjens äldsta son, 15-åriga Sami, är på
väg in i vuxenvärlden. Han träffar en tio
år äldre bibliotekarie som förför honom,
engagerar sig i en paramilitär sionistisk
organisation och skaffar sig jobb som
mekaniker. Han för en kamp för att fri
göra sig från familjen och traditionerna
med kampen för en judisk stat som fond.
Regissören Moshé Mizrahi föddes
själv i Egypten och flyttade till Brittiska
Palestinamandatet 1946. Genom skildringen av Sami och hans familj skildrar
Mizrahi även sin egen familjs historia
som nyanlända i Tel Aviv och det kaos
som omgärdade dem, med våldsamheter
mellan lokalbefolkningen och de brittiska
styrkorna och mellan judar och araber
åren innan staten Israel utropades.
Huset på Chelouchegatan nominerades
till en Oscar för bästa icke-engelsk
språkiga film och togs emot väl av kritiker
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(även om ögonbryn höjdes över den okritiska skildringen av förhållandet mellan
den 15-årige Sami och den tio år äldre
bibliotekarien Sonia). Mizrahi hade rönt
en del uppmärksamhet med sin tidigare
film Ani Ohev Otach Rosa (1972) och man
såg potentialen hos en filmare som hade
sina bästa verk framför sig.
När han några år senare regisserade
Madame Rosa (1977), med Simone
Signoret i huvudrollen som en förintelseöverlevare som livnär sig på prostitution,
och den belönades med en Oscar för
bästa icke-engelskspråkiga film (dock
som Frankrikes bidrag och inte Israels)
var ingen förvånad.

Regi: Moshé Mizrahi, medverkande:
Ofer Shalhin, Gila Almagor, Shaike
Ophir, 1973, Israel, 1 tim 50 min,
hebreiska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

Text: Danial Brännström
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En prinsessas självbiografi
Autobiography of a Princess

Duon Ismail Merchant och James Ivory har med sitt gedigna register
ofta riktat blicken mot den brittiska överklassens stränga konventioner.
Avstickaren En prinsessas självbiografi, en av regissörens egna favoriter, är
en kompakt och intensiv karaktärsstudie som blandar arkivmaterial med
fiktion för att studera minnets lömska relation till det förflutna.
Historien om hur En prinsessas själv
biografi kom till är ett exempel på när
en skaparprocess börjar med en idé och
slutar med en annan. 1973 åkte Ismail
Merchant och James Ivory, producent
respektive regissör, till Indien för att samla
material till en dokumentär om arvtagare
till tidigare maharadjor. Medan filmteamet
skulle filma ett palats tillhörande prinsessan av Jodhpur började hon berätta för
regissören om sin skoltid i Schweiz och
flytten tillbaka till Indien. Hennes historia
fick Ivory att föreställa sig skådespelerskan Madhur Jaffrey i rollen som en
prinsessa. Ivory berättade för den trogna
manusförfattarkollegan Ruth Prawer
Jhabvala om sin nya idé – ett möte mellan
arkivbilder och fiktiva minnen.
Jhabvala skrev fram en enkel premiss
för dramat. En prinsessa som lever ensam
i exil i en pampig men andefattig lägenhet i London bjuder över sin pappas före
detta privatlärare för att hedra den döde
kungens födelsedag. De dricker te och
tittar på prinsessans privata filmer. Medan
projektorn rullar pratar prinsessan och
privatläraren om deras gemensamma förflutna tid i Indien. De är inte helt eniga om
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vem kungen var. Prinsessan pratar om en
familjär kung som drogs till fest och flärd,
till skillnad från privatläraren som minns
en charmig men manipulativ härskare.
I rollen som privatläraren bjuder James
Mason på ett återhållsamt skådespeleri
som får åskådaren att undra vad som
pågår under huden. Madhur Jaffrey spelar
fram en prinsessa vars glansdagar i det
förflutna har fått livet i London att stanna
upp. Filmen hade en minimal budget och
spelades in på fem dagar i London med
ett fåtal skådespelare.
Densiteten är påtaglig i varje bildruta.
Att kalla den ett kammarspel skulle inte
göra klippningen rättvisa. I samspelet
mellan arkivbilderna, skådespeleriet,
dialogen och kontrasterna i scenografin
framställs omöjligheten av en enad bild
och sanning om det förflutna.

Regi: James Ivory, medverkande:
Madhur Jaffrey, James Mason, 1975,
Storbritannien, 58 min, engelska,
utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Kaly Halkawt
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Diálogos de exiliados
Diálogos de exiliados

Kenji Mizoguchis mise-en-scène inspirerade Raúl Ruiz till denna dialogtunga,
hybriddokumentära antikomedi om några exilchilenare som försöker överleva
i Paris. De ändlösa samtalen kring tunga ämnen – politik, etnicitet, kön och
fundamentalism – förflyter ledigt över en lika outsinlig flaska rödvin.
Diálogos de exiliados markerar startskottet för det kringflackande som kom
att känneteckna Raúl Ruiz som filmskapare. Liksom många andra intellektuella
och politiskt aktiva blev han tvungen att
lämna Chile efter Pinochets statskupp.
I form av nyhetsnotiser följer filmens
protagonister händelseutvecklingen i
hemlandet, som vore den ett drama.
Deras eget drama är stillastående och
otypiskt för filmkonsten. Deras leverne
handlar främst om kortsiktiga punkt
insatser för att skaffa mat, pengar och
tak över huvudena. I tafatta försök att bli
tagna på allvar initieras en hungerstrejk
samt ”kidnappning” av en smörsångare
– med tveksamt utfall.
Ruiz kritiserades internt och externt för
att förlöjliga den egna samhällsgruppen.
På många sätt är bilden av de romantiska
och smått alkoholiserade revolutionär
erna välbegagnad. Samtidigt framställs
huvudpersonerna som högst mänskliga
i sitt famlande bemötande av det lam
slående världsläget.
Diálogos de exiliados är till titel och
tematik en pendang till Bertolt Brechts
Flyktingsamtal (1956), som skrevs under
dennes landsflykt i Helsingfors. Det
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brechtianska arvet vilar över filmen i form
av kaosartade parallella dialogväxlingar
och skådespelare som direkt adresserar
kameran och därmed publiken. Filmen
blandar lågbudgetdokumentärens gryniga
16 mm-estetik med välplanerade kamera
koreografier som oförhappandes rör sig
mellan rum och karaktärer. Närmast
påminner uttrycket och de obrutna
tagningarna om Rainer Werner Fassbinders elegant stökiga Warum läuft Herr
R. Amok? (1970), som även den i mycket
föranleder dogmarörelsens upplösande av
filmskapandets professionalitetstankar.
Den lågintensiva prosaiska humorn och
amatörernas manérfria skådespeleri gör
Diálogos de exiliados till en sällsynt inblick
i den chilenska diasporans vardag och
initiala möte med det franska samhället.
För Ruiz innebar filmen en ny konstnärlig utgångspunkt i Frankrike, och utgör
kulmen för hans tidiga semidokumentära
estetik som snart skulle ge plats för ett
mer stiliserat formspråk.

Regi: Raúl Ruiz, medverkande:
Daniel Gélin, Françoise Arnoul,
Huguette Faget, 1975, Frankrike,
Chile, 1 tim 45 min, spanska
och franska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Cinémathèque française.

Text: Kim Ekberg
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Mannen utan ansikte
The Man Who Fell to Earth

David Bowie tar med sig sin utomvärldsliga stjärnstatus till vita duken i rollen som
en rymdvarelse som landar på jorden för att hitta naturresurser till sin döende hem
planet. Med en hemlängtande outsiderblick på vår planet skapar Nicolas Roeg ett
meditativt och melankoliskt science fiction-drama om människan och dess mysterier.
Filmen är baserad på en roman av Walter
Tevis och följer en rymdvarelse som
landar i New Mexico för att leta vatten
resurser till sin uttorkade hemplanet.
Utrustad med avancerad teknologi hemifrån tar han det kapitalistiska samhället
med storm. Med jorden som sin tillfälliga
bas gör han sig både mänskliga vänner
och fiender, men i sina försök att skapa
en framtid för sitt gamla hem börjar han
korrumperas av sitt nyas frestelser.
Genom att använda den gamla dramaturgiska mönsterfiguren ”nykomlingen”,
genom vars ögon publiken får utforska
och lära känna en ny plats, ger Mannen
utan ansikte ett outsiderperspektiv på
vår hemplanet. Förutom det uppenbara
exiltemat skildras också missbruk på ett
drabbande vis.
I egenskap av rockstjärna med utomvärldslig image var givetvis David Bowie
perfekt för att spela huvudrollen. Med låtar
som ”Space Oddity” och ”Starman” fanns
redan ett sikte mot stjärnorna, men till
detta hör också ett filmiskt minspel som
betonar utanförskapet. I stenansiktet skymtas stundom likheter med Bowies idol Buster Keaton, som han tydligen ska ha setts
läsa en biografi om mellan tagningarna.
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Filmkritikern Roger Ebert menade i
en omtitt på filmen från 2011 att Bowie,
slank, elegant och distanserad, spelade
rymdvarelsen ”så framgångsrikt att man
skulle kunna säga, utan ironi, att det här
var en roll som han var född att spela”.
Den egensinniga filmen var ingen storsuccé på bio, men har förärats ett långt
liv med sin kultstatus. 1987 gjordes en
nyinspelning för tv, tänkt som en pilot för
en serie som aldrig blev, och i skrivande
stund utvecklas en ny tv-serie av Alex
Kurtzman och Jenny Lumet med planerad
premiär 2022.
Inför den svenska biopremiären
klipptes nästan tjugo minuter bort från
Mannen utan ansikte – från originallängdens 138 minuter till 119. Vi visar därför
en oklippt distributionskopia från Norge.

Regi: Nicolas Roeg, medverkande:
David Bowie, Rip Torn, Candy Clark,
Buck Henry, 1976, Storbritannien,
2 tim 19 min, engelska, norsk text,
35 mm, bildformat: 2.39:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Nasjonalbiblioteket.

Text: Sebastian Lindvall
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Det bördiga minnet
Al Dhakira al Khasba

Ömt porträtt av två palestinska kvinnor som tvingats lämna sina hem – en äldre
som vill tillbaka, en yngre som vill vidare. Michel Khleifis debut skildrar mästerligt
det mellanrum som exilen utgör, en väntan där inget kan slå rot och en längtan
som sliter i en att röra sig, antingen bakåt eller framåt.
The film unobtrusively registers the fact that
she is there on her land, which is also there;
as for the circumstances intervening between
these two facts, we remember the useless title
deed and Israeli possession, neither of which
is actually visible. Immediately then we realize
that what we see on the screen, or in any
picture representing the solidity of Palestinians
in the interior, is only that, a utopian image
making possible a connection between
Palestinian individuals and Palestinian land.
Edward Said1

Romia har bott i Nablus ända sedan 1948,
då hon flydde med hela sin familj. I dag
är familjen splittrad över hela världen,
men Romia har stannat kvar och driver
en juridisk process mot de som nu brukar
hennes land. Hennes son och svägerska
bönar och ber henne ständigt om att
släppa taget – att hon ska gå med på den
förlikning som erbjuds så att hon, och
resten av familjen, kan gå vidare i livet.
Men hon biter sig fast vid drömmen om
återkomst. På sina lediga stunder åker
hon till den olivlund som hennes familj
brukat i generationer. Hon tittar på de

som nu brukar den, gråter och åker tillbaka till Nablus.
I en annan del av Nablus bor Sahar som
lämnade sitt hem efter sexdagarskriget. För
henne innebar exilen en skilsmässa och en
helt ny tillvaro. Hon studerar och skriver,
djupt engagerad i den palestinska befrielse
kampen. ”I Nablus är man aldrig ensam”,
säger hon med både glädje och sorg. Hon
är friare än någonsin men ser också hur de
gamla patriarkala strukturer alltmer återupprättas i staden. Hon vill vara kvar, men
ser sin framtid någon annanstans.
Det bördiga minnet är en skildring av
Nablus som en transit, en plats där man
bara finns just nu, som man ständigt är på
väg bort från. Vare sig det är till det gamla
hemmet eller det nya. I Nablus slår ingen
rot. Michel Khleifis debutfilm visar också
på den gemensamma erfarenheten av exil
– de tankar och känslor som bara en som
upplevt detsamma kan dela och förstå.
Men han visar också att ingen erfarenhet
är universell och bör tas för given.

Regi: Michel Khleifi, medverkande:
Farah Hatoum, Sahar Khalifeh, 1981,
Västtyskland, Palestina, Nederländerna,
Belgien, 1 tim 39 min, arabiska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.85:1, t illåten från 15 år.
Visningsmaterial från Cinémathèque
Royale de Belgique.

Text: Danial Brännström

1) Edward Said, After the Last Sky: Palestinian Lives (1986).
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Man måste ju leva …
Man måste ju leva …

Nils Gustavsson har blivit uppsagd från sågverket och tvingas flytta från
Norrbotten till Stockholm, där han får anställning på en fabrik. Margareta
Vinterhedens arbetarskildring är ett lågmält och diskbänksrealistiskt drama
som behandlar en av de betydande exilerfarenheterna i det samtida Sverige –
urbaniseringen och avfolkningen av landsbygden.
Margareta Vinterheden, som själv är född
i Norrbotten, gjorde sin första större produktion med den dokumentära kortfilmen
Gruvstrejken 69/70. Även hennes första
fiktiva långfilm Man måste ju leva … tar
avstamp i den politiska situationen i Norrland, men behandlar inte någon vild strejk
utan avfolkningsproblematiken. I filmen
axlar Stig Engström rollen som Nils Gustavsson, som efter att ha blivit avskedad
från sågverket tvingas lämna fru och barn
i Norrbotten och flytta till Stockholm.
Man måste ju leva … har en skarpt
kritisk blick på det alienerande fabriks
livet, och i synnerhet de mekanismer som
håller arbetarna på golvet. Men det är
också en film om samhörighet och solidaritet, i synnerhet mellan olika grupper
som tillsammans utgör arbetarklassen
– i filmen gestaltade genom rollfigurerna
Nils och hans två arbetskamrater Marja
och Eduardo, fabriksarbetare med rötter
i Finland respektive Spanien, som liksom
Nils befinner sig i ett slags exil föranledd
av den globala kapitalismen.

Den dåtida receptionen fann inte plats att
diskutera just den aspekten av filmen, även
om Jurgen Schildt i Aftonbladet beskrev
Lena Granhagens Karin (Nils maka) som en
”plågad Penelope”. I stället var det arbetarskildringen som stod i fokus, och i synnerhet skildringen av arbetarklasskvinnan.

Regi: Margareta Vinterheden,
medverkande: Stig Engström,
Lena Granhagen, Ulf J ohanson,
Marja Packalén, 1978, S
 verige,
1 tim 42 min, svenska, 35 mm,
bildformat: 1.66:1, tillåten från
11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Den lyckas därför att den vågar lita på spräng
kraften i sitt eget stoff – på indignationsglöden
i den verklighet som uppifrån söker skylas
bakom termer som strukturomvandling
och rationalisering. […] Bilderna är knappa
och enkla, och scenerna har en äkthetens
prägel även om dramatiken i dem är skapad,
förfärdigad. Att konstlösheten ibland rent av
ger ett valhänt och kantigt drag åt enskilda
situationer, snarare förstärker än stjälper det
som filmen har att säga […] Inte minst blir
kvinnornas situation tydliggjord. Den isolerade
invandrarkvinnans. Den ensamstående
kvinnans – gjord med en rak obändighet av
Marja Packalén.1

Text: Stefan Ramstedt
1) Sven E. Olsson, i Arbetet (1978).
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Mad Max / The Road Warrior /
Mad Max bortom Thunderdome
Mad Max / Mad Max 2 / Mad Max Beyond Thunderdome

I Mad Max råder laglöshet och motorcykelpolisen Max försöker skapa ordning i
kaoset. I The Road Warrior har civilisationen fallerat och öknen styrs av bilburna
marodörer som tar vad de vill. I Mad Max bortom Thunderdome börjar nya samhällen
byggas upp, dock inte nödvändigtvis goda sådana. Mad Max-trilogin är en punkig och
bensindoftande våldsorgie som under lång tid format vår bild av framtida dystopier,
men skildrar också flykt och längtan efter att skapa ett nytt hem.
Några år in i framtiden är Australien på
gränsen till samhällskollaps. Laglöshet
råder och kriminella flyttar fram sina
positioner allt mer. Under en biljakt dödar
polisen Max ledaren för ett motorcykelgäng som svär att hämnas och börjar terrorisera Max och hans familj. Efter samhällskollapsen driver laglösa gäng runt,
stjäl, våldtar och attackerar nybyggare på
flykt i ett postapokalyptiskt ökenlandskap. Max, själv på drift i öknen, återfinner sig själv genom att hjälpa nybyggarna.
Många år senare är Max tillbaka i öknen
efter att ha skickats ut i exil och träffar på
människor som försöker bygga ett nytt
alternativt samhälle till de städer med
korrupta ledare som växt fram.
George Millers dystopiska skildring av
Australien kom åren efter oljekrisen 1973.
Han såg framför sig en framtid där bristen
på olja, bensin och andra råvaror skulle
dominera världen och föreställde sig eff
ekterna av det.
Den kollaps som Miller skildrar börjar
i liten skala. Motorcykelgängens terror
är inte bara ett hot mot lag och ordning,
utan även mot familjen och hemmet.
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I The Road Warrior, där kollapsen är ett
faktum, etableras en konfliktlinje mellan
nomadiska gäng och nybyggare som försöker skapa en trygg punkt. Max slits mellan
att minnas det hem han lämnat och att
försöka glömma. I originaltrilogins slut är
samhällen på väg tillbaka. Människor återskapar platser där de kan samlas, bygga
nya hem och skapa sig en ny framtid.
Mad Max var en lågbudgetproduktion
som blev en världssuccé (förutom i Sverige
där den totalförbjöds) och var länge den
film som spelat in mest pengar i förhållande till sin budget. Uppföljarna rönte
lika stora framgångar och trilogin kom att
influera populärkulturen och samhällets
sätt att se på framtiden. 30 år senare kom
en uppföljare, Mad Max: Fury Road (2015),
och ytterligare två filmer är planerade.

Text: Danial Brännström

Mad Max, regi: George Miller,
medverkande: Mel Gibson, Joanne
Samuel, Hugh Keays-Byrne, 1979,
Australien, 1 tim 33 min, e
 ngelska,
utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 2.39:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.
The Road Warrior (Mad Max 2),
regi: George Miller, medverkande:
Bruce Spence, Michael Preston, Kjell
Nilsson, 1981, Australien, 1 tim 36 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 2.39:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.
Mad Max bortom Thunderdome
(Mad Max Beyond Thunderdome),
regi: George Miller, George O
 gilvie,
medverkande: Mel Gibson, Tina Turner,
Angelo Rossitto, Helen Buday, 1985,
Australien, 1 tim 47 min, e
 ngelska,
utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 2.39:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.
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Lyckliga vi …
Lyckliga vi …

En misslyckad turkisk filmregissör kommer till Sverige och lurar några landsmän
att investera sina besparingar i ett filmprojekt. Tuncel Kurtiz skildring av turkiska
migranters liv i Sverige, med Kurtiz själv som den storskojande regissören, kallades
för både en ”udda, anspråkslös bagatell” och ”förfärligt dyster film”.
När Tuncel Kurtiz flyttade till Sverige i
mitten av 1970-talet var han redan en
välkänd skådespelare i Turkiet med en
mängd film- och teaterroller under bältet,
bland annat i Yilmaz Güneys Hoppet
(1970) och Hjorden (1978). I Sverige spelade han till en början teater, varvat med
filmroller i utlandet. Efter att ha träffat
skådespelaren Nuri Sezer, som i Stockholm arbetade som grönsaksförsäljare,
kom idén om att göra en film tillsammans.
En film som på många sätt berörde deras
egna erfarenheter av filmbranschen och
av att komma till Sverige från Turkiet.
Lyckliga vi … handlar om en regissör
(spelad av Kurtiz själv), utan framgångar
i hemlandet, som återuppfinner sig själv i
det nya landet. Framgångsrikt presenterar
han sig själv som filmproducent med kontakter runt hela världen, och får godtrogna
landsmän att plöja ner sina besparingar i
ett filmprojekt som ska göra dem rika.
Lyckliga vi … blev den enda film som
Tuncel Kurtiz regisserade. Filmen fick ett
vänligt och positivt omdöme vid premiären, även om ingen kunde bortse från
dess låga budget. Mårten Blomkvist kal�lade den ”en udda, anspråkslös bagatell”
medan Hanserik Hjertén lyfte fram att
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”under spralligheten är det här egentligen
en förfärligt dyster film”.
Kurtiz hade en lång karriär inom den
svenska filmbranschen, men som skådespelare – bland annat i filmer av Suzanne
Osten. Samtidigt dök han allt oftare
upp i västtyska filmer och senare även i
turkiska. När han gick bort 2013 hade han
medverkat i närmare hundra filmer och
tv-produktioner, varav en av de sista var
Fatih Akins Vid himlens utkant (2007).

Regi: Tuncel Kurtiz, medverkande:
Tuncel Kurtiz, Müjdat Gezen,
Özcan Ösgür, Nuri Sezer, Hasan Gül,
Håkan Alexandersson, 1980, S
 verige,
1 tim 23 min, turkiska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.66:1, t illåten
från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Sakernas tillstånd
Der Stand der Dinge

Pengar och råfilm tryter för Hollywoodfinansierat inspelningsteam
på vindpinat kusthotell i Portugal. Wim Wenders självreflexiva
drama, där ångest och alienation uppstår när kameran slutat rulla,
belönades med Guldlejonet vid Venedigs filmfestival.
Den tyska filmskaparen Friedrich Munroe (nästan Murnau, tysk films kändaste
Friedrich) befinner sig i Portugal för att
med amerikanska pengar göra en remake
av en sci-fi-film. Råfilmen tar slut och
produktionen pausas, varpå regissören
med team och skådespelare blir strandsatta på ett folktomt hotell vid havet, i
väntan på besked från Hollywood.
Samuel Fuller och Roger Corman syns i
biroller i personliga Sakernas tillstånd, där
Wenders bearbetar de jobbiga erfarenheterna från när han – på uppdrag av Francis
Ford Coppola och Fred Roos – reste till
Los Angeles för att göra sin Hollywood
debut: den kraftigt försenade, filmhistoriska parentesen Hammett (1982).
Alienation, sorg och stillhet genomsyrar
Wenders film, där den främmande tillvaron
villkoras av människor som inte ens är där.
Deras vistelse präglas av en osäkerhet och
ett existentiellt glapp där kommunikationen lämnar en del att önska.
Wenders hade varit i kontakt med
skådespelaren Isabelle Weingarten när
hon var i Portugal för att spela in Raúl
Ruiz O Território (1981), men där man

råkat ut för finansieringsproblem mitt
under inspelningen. Wenders plockade
med sig några filmrullar från kylskåpet på
kontoret i Berlin, tog flyget till Lissabon
och gav Ruiz filmrullarna. Väl på plats
upplevde Wenders den enkla, idylliska
inspelningen som ett paradis i jämförelse
med det maskineri som han genomlidit
under Hammett.

Regi: Wim Wenders, medverkande:
Isabelle Weingarten, Rebecca Pauly,
Jeffrey Kime, Geoffrey Carey, 1982,
Västtyskland, Portugal, Frankrike,
Spanien, Nederländerna, Storbritannien,
USA, 35 mm, b
 ildformat: 1.66:1,
2 tim 1 min, engelska, franska och
portugisiska, svensk text, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Följaktligen sköt jag upp min avfärd, jag reste
omkring i trakten och träffade plötsligt på detta
otroliga, övergivna hotell, som föregående
vinter hade skövlats av en storm eller en
orkan: det låg där som en valfisk uppspolad på
stranden. Då sa jag till mig själv: här har jag allt
jag behöver för att göra en film. Oceanen, en
fantastisk miljö, Europas västligaste udde, där
man har ”närmast” till Amerika. Det slog mig
att jag måste göra en film med utgångspunkt
från min egen situation, mellan två kontinenter,
och berätta om den ångest som det innebär att
göra en film i USA.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Marie Berthelius, Wim Wenders, Filmkonst nr. 26 (1993).
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Hägring
Hägring

Iransk flykting i Sverige blir strandsatt på mindre ort där han missförstås, exkluderas
och trakasseras. Saeed Assadis debutfilm är en hänsynslös uppgörelse med ett kyligt
Sverige där människor vägrar släppa in den som söker friheten i ett nytt land.
Sommaren 1972 fängslas och torteras
Mohammed efter att ha spridit flygblad
mot shahen av Iran. När han släpps läm
nar han landet och söker sin tillflykt i
Sverige där han hamnar på en förläggning
vid en mindre ort. Mohammed försöker
lära sig svenska, men det är svårt när han
bara umgås med andra nyinflyttade. Han
är akademiker och konstnär, men det
finns inga sådana jobb för honom och han
börjar arbeta på ett slakteri. Han börja
umgås med Monika som också är ensam
och de får barn. Livet levs, men inte med
särskilt mycket glädje. Samtidigt som
revolutionen mot shahen startar i Iran blir
Mohammed av med jobbet, skiljer sig från
sin fru och tvingas ställa sig frågan om
hans framtid finns i Sverige eller i Iran.
Hägring är i mångt och mycket ett
enmansverk. Den då 30-åriga Saeed
Assadi hade bestämt sig för att göra
filmen, trots att han nekats stöd av både
Svenska Filminstitutet och SVT. Assadi
finansierade, producerade, regisserade,
skrev, klippte och spelar huvudrollen i
filmen. Flera av filmarbetarna och skådespelarna är hans elever från Kulturama.
Efteråt återkom han gång på gång till
de besvär han upplevt i mötet med ”den
svenska filmbyråkratin”. Ilskan speglas
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också i filmen. Det är inte en vänlig bild
av Sverige som Assadi målar upp. Sverige,
eller i alla fall livet för nyanlända, skildras som en förlängning av det fängelse
Mohammed dömdes till i Iran. Ilskan gick
inte kritikerna förbi som trots välvillighet såg ett amatörverk som svingade åt
alla håll och ställde sig skeptiska till om
Hägring var den film som skulle få Sverige
att skärskåda sig själv.
Efter några kortfilmer och långfilmen
Dyningar (1991) lämnade Saeed Assadi
Sverige för att göra film i Storbritannien
och USA. Han återvände sedan till
Iran där han sedan slutet av 1990-talet
regisserat ett tiotal filmer.

Regi: Saeed Assadi, medverkande:
Saeed Assadi, Graciela Fuertes,
Michael Mansson, Eva Lilja H
 essedal,
Annika Dopping, 1984, Sverige,
1 tim 58 min, svenska och engelska,
utan text, 16 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Resan till Kythera
Taxidi sta Kythira

Befinner vi oss i regissörens minne? En förnimmelse av framtiden? Det
vet vi inte. Som i sina andra filmer lyckas Theo Angelopoulos med Resan
till Kythera upplösa tiden och anspela på temat om vad det innebär att
vara en modern grekisk konstnär som lever i inbördeskrigets skugga.
Regissören Alexandros kommer till
filmstudion där en provspelning hålls.
Rummet är fyllt av äldre män som alla
upprepar frasen ”det är jag”. Även hans
far Spyros, som återvänt till Grekland
efter 32 år i Sovjetunionen, upprepar
senare samma replik: ”Det är jag.”
Filmen går att koppla till aktuella händelser i den grekiska politiska samtiden i
början på 1980-talet. En allmän amnesti
hade gjort att tusentals grekiska kommunister i exil kunde återvända. Kriget
slutade med kommuniststyrkornas förlust
och omkring 130 000 flydde utomlands,
mestadels till Sovjetunionen. Vissa för
visades efter att ha avtjänat fängelsestraff
för brott mot staten.
Spyros upptäcker att han känner sig
som en främling i hemlandet efter att ha
varit borta i så många år. Tidssprickan
har gjort att det Grekland han känt till
försvunnit. Kapitalismen har gjort sitt.
Under landsflykten har grekiska byar, som
den han återvänder till, förändrats dramatiskt. Landsbygden töms när grekerna
migrerar på jakt efter arbete och ett bättre
liv, antingen utomlands eller till Aten.
Spyros ser att byborna är på väg att
sälja sin mark till ett företag som har för
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avsikt att utveckla en semesterort. Han
vägrar att underteckna och blockerar därmed affären. Genom att göra det väcker
han gamla fiender och inbördeskrigsminnen. För Angelopoulos representerar
Spyros landets icke-uppgjorda förflutna
som inte kan försona sig med samtiden.
Fotot är påfallande vackert, drömlikt och
poetiskt. I långa tagningar utforskas flyktens tysta erfarenheter någonstans i skärningspunkter mellan det personliga och det
politiska. Det estetiska anslaget skymmer
dock aldrig den filosofiska tanken.
Likt andra filmer av Angelopoulos är
Resan till Kythera en variant på Odysséen,
med Spyros som Odysseus som återvänder till sin ö Ithaka och hustrun Penelope.
Men Spyros är för evigt en fördriven per
son utan nationell hemvist. Han hör inte
till någonstans, utan tvingas på flykt om
och om igen.

Regi: Theo Angelopoulos,
medverkande: Manos Katrakis,
Dora Volanaki, Julio Brogi, 1984,
Grekland, 2 tim 19 min, grekiska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 7 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sanjin Pejkovic
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Tango – Gardels exil
Tangos, el exilio de Gardel

En teatergrupp bestående av sydamerikaner i parisexil arbetar med tangedi
(tango + komedi + tragedi) baserad på Carlos Gardels musikskatt, men har
svårt att finna ett passande slut. Deras glåmiga limbotillvaro gestaltas i en lekfull
genrecocktail av musikalnummer, dokumentärinslag och ren buskishumor.
Den nyligen covidbortgångna argentinske
filmskaparen Fernando E. Solanas slog
igenom på bred front med dokumentär
eposet Smältugnarnas timme (1968). I
och med militärjuntans maktövertagande
1976 flydde Solanas till Paris, efter att ha
utsatts för ett misslyckat kidnappningsförsök. Frankrike och Sverige var bland
de få länder som vid tiden tillskrev Argen
tinska flyktingar asylrätt.
Med filmen skildrar Solanas inte bara
sina landsmän på flykt, utan genomför en
närmast kubistisk studie av mellanförskap
i stort. En av dess många rollfigurer, uruguayanen Míseria, vet hur man tjuvkopplar telefonautomater så det går att ringa
hem gratis. ”Jag lärde mig det av en libanes
från Göteborg”, förklarar han, och sätter
exiltillvaron i större perspektiv. S
 pöken
från det förflutna hemsöker teatersäll
skapet, frontade av frihetskämpen José
de San Martín och just titelfiguren Carlos
Gardel (som i sin födelseattest, upphittad
2012, visade sig vara född i Toulouse).
”Gardel är tangon och tango är Argentina, säger Solanas och berövar genom att
placera Gardel i exil militärjuntan landets
hjärta.”, skrev Hans Schiller i Svenska
Dagbladet vid filmens svenska biopremiär.
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Assimilationen presenteras som en
generationsfråga, 46-åriga Mariana har
svårt att släppa hemlandet och maken
som mördats av juntan, medan dottern
María snabbt finner sin plats i Paris. Helst
hänger hon med pojkvännen Cool, spelad
av en 22-årig Gaspar Noé.
Kakafonin av röster och perspektiv,
samt filmens formmässiga eklekticism,
gör den till ett ansenligt tidsdokument.
Stilblandningen ger utrymme för såväl
biografiska detaljer, regelrätt dokumentation, impressionism och poesi. Danssekvenserna utgör katalysator för en
uppdämd frustration, vilken även yttrar
sig när ensemblemedlemmar med jämna
mellanrum bokstavligen exploderar. Experimentlustan med vilken Solanas angriper
sina personliga erfarenheter alstrar en
extrovert film som bjuder upp till dans.

Regi: Fernando E. Solanas,
medverkande: Marie Laforêt,
Gabriela Toscano, Miguel Ángel
Solá, 1985, Frankrike, Argentina,
2 tim 1 min, s
 panska och franska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 7 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kim Ekberg
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Fyra filmer av César Galindo
Levande sand / Fem minuter för Amerikas döda / Cholo soy / Stockholmstango

Sedan slutet av 1980-talet har César Galindo arbetat mellan Sverige och Peru. De flesta
av hans filmer är inspelade i Peru, men han har även gjort filmer i Sverige. I detta program
visas en av de senare filmerna tillsammans med några av de som han gjorde i Peru – filmer
som tillsammans visar på mångfalden av cinematografiska uttryck i Galindos filmografi.
César Galindo är en av flera filmskapare
med rötter utomlands som gjorde filmer
i Sverige med hjälp av Filmverkstan, en
organisation som grundades av Svenska
Filminstitutet och Sveriges Television
med syfte att ge filmskapare utanför den
etablerade filmbranschen en möjlighet till
att producera film.
Galindo kom till Sverige efter att ha
lämnat sitt hemland för Paris, där han
hade studerat till arkitekt. Sina första
filmer gjorde han däremot i Sverige, och
redan med dem återvände han till sitt
hemland Peru för att dokumentera och
gestalta situationen där – bland annat
i debutfilmen Levande sand som är en
dokumentär om Villa El Salvador, en
kåkstad utanför Lima som bosattes 14 år
tidigare men som vid tiden för filmens
inspelning beboddes av 300 000 personer.
Fem minuter för Amerikas döda och
Cholo soy är två korta filmer om Perus
koloniala historia – den ena genom en
storslagen tagning över en kyrkogård och
en bitsk kommentar om “upptäckandet” av
Amerika, den andra genom framförandet
av en sång sjungen av Luis Abanto Morales

om erfarenheten av att tillhöra den peruanska ursprungsbefolkningen (en erfarenhet som Galindo själv delar).
Stockholmstango var Galindos första
film i längre format. Som antytt av titeln
utspelar den sig i Stockholm, och det är
en film som skildrar staden som en plats
där olika kulturer möts och blandas.
Liksom flera filmskapare i exil präglas
Galindos filmografi av en dubbel skådeplats – ett före detta och ett nuvarande
hem. I en intervju från 1992 diskuterar
Galindo just detta – tankar som återges
med orden:
Det går inte att bortse från att man är peruan,
menar han. Fast ibland har han lust att bara
göra fantasifulla fiktioner i europeisk miljö,

Levande sand. Regi: César Galindo,
1987, Sverige, 18 min, spanska, svensk
text, 16 mm, bildformat: 1.37:1, til�låten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
Fem minuter för Amerikas döda.
Regi: César Galindo, 1992, Sverige,
6 min, spanska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska Film
institutets filmarkiv.
Cholo soy. Regi: César Galindo, 1992,
Sverige, 5 min, quechua, svensk text,
16 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

som Kungen av Danvikstull, eftersom det många
gånger både är besvärligt och farligt att filma i
Peru. Landet är lika rasistiskt som Sydafrika,
men i Peru är rasismen svårare att komma åt
därför att den inte är lika klart formulerad,
gränserna är suddigare.1

Stockholmstango. Regi: César
Galindo, 1995, Sverige, 58 min,
svenska och spanska, svensk text,
16 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Stefan Ramstedt

1) Helene Aastrup, ”Cesar Galindo: Arkitekt, filmare, indian”, Film & TV nr. 3 (1992).
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En handfull paradis
En handfull paradis

En familj lämnar landsbygden för storstaden, men stöter på svårigheter som de
inte räknat med. Utfrysta av samhället återskapar de sitt hem i en övergiven buss
som blir deras paradis på jorden. Muammer Özer återvänder till sin barndoms
by i en varm och ömsint film om att stötas bort – och att hitta hem.
Kamil lämnar tillsammans med sin familj
landsbygden för Istanbul, där han hoppas
skaffa arbete och ge familjen bättre
möjligheter. Men när mannen som de
planerat att bo hos hastigt avlidit står de
utan hem och jobb, vilket gör att familjen
snabbt hamnar utanför gemenskapen.
En uttjänt buss, utan motor eller inred
ning, blir deras bostad. Med den som
nav återskapar familjen det hem som de
har lämnat. De planterar blommor och
grönsaker och frambringar sitt eget lilla
paradis på jorden. Men deras lycka hotas
av besvärade grannar, inbrottstjuvar och
poliser som påtalar att de olovligt bor på
kommunens mark.
Muammer Özer, som tidigare varit
verksam som skådespelare och regissör
i Turkiet, kom 1973 till Helsingfors där
han började studera på filmavdelningen
vid Konstindustriella högskolan. Fyra
år senare flyttade han till Stockholm, då
möjligheterna att göra film i Sverige var
större än i Finland. Han arbetade nära
Filmverkstan och var under en period
ordförande för immigrantfilmföreningen Kaleidoscope, som också drev

produktionsbolaget Devkino som producerat flera av Özers filmer i Sverige.
En handfull paradis spelades in i Turkiet sommaren 1985 – dels i Istanbul, dels
i Demirköy, som är hemby inte bara för
familjen i filmen utan även för Özer själv.
Filmen hade svensk premiär vid
Göteborg Film Festival 1986 och visades
vid flera internationella filmfestivaler
och kammade hem flera priser. Den fick
ett i huvudsak positivt mottagande av
såväl turkiska kritiker som av svenska.
I Dagens Nyheter skrev Maaret Koskinen:

Regi: Muammer Özer, medverkande:
Tarik Akan, Hale Soygazi, Ömer
Yalnizcik, 1985, Sverige, Turkiet,
1 tim 36 min, turkiska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.66:1, t illåten från
7 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Det som gör En handfull paradis så lyckad är
att den förmår kombinera en alldeles realistisk
och sannolik historia med allegorins mer
lufttunna krav. Den lilla bussen blir till en liten
ö, stor nog att bära olika läsarter; ett ironiskt
paradis, en bit livsutrymme som vägrar att
schasas bort – om det sedan hotas av tjuvar,
grävmaskiner eller nitiska politiker. […] Det är
en varm och ömsint historia som Muammer
Özer åstadkommit.1

Text: Tora Berg

1) Maaret Koskinen, Dagens Nyheter (1987).
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Consuelo – en illusion
Consuelo – en illusion

Chilenaren Manuel lämnar Consuelo bakom sig när han kommer till Sverige
som politisk flykting. Han jobbar som städare, demonstrerar, fotograferar och
träffar Lena. Efter 12 år utfärdas amnesti i Chile och han återvänder hem bara
för att återupptäcka att inget är sig likt. Luis R. Veras skildring av exilens dubbla
förbannelse bygger på hans egen erfarenhet av att fly och återvända.
Manuel befinner sig i Sverige som
flykting. Han minns sin tid i Chile, sin
barndom och Consuelo som alla var
förälskade i. Han minns också året 1973,
militärkuppen och fotbollsstadion fyllda
med politiska fångar. I Sverige försöker
han skapa sig ett nytt liv. Han studerar
svenska för att kunna gå på universitet,
men språket fastnar inte riktigt och han
får ta jobb som städare. Han driver runt,
deltar i demonstrationer mot regimen i
Chile, fotograferar och träffar Lena på
en utställning.
Efter 12 år utfärdas amnesti i Chile
och känslan av rotlöshet driver honom
tillbaka dit – tillbaka hem. Men hans
föräldrar kan inte förstå varför han
återvänt. Köerna till arbetsförmedlingen
ringlar långa och livet är svårt i Chile.
Vännerna har förändrats, ingen av dem
bryr sig längre om kampen, Consuelo har
träffat en annan och Manuel börjar längta
tillbaka till Sverige.
Regissören Luis R. Vera lämnade Chile
1973 och tog sig till Rumänien där han
studerade film. 1980 kom han till Sverige
och återvände redan 1984 till Chile för
att spela in film där. Där finns ingången
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till filmen: en skildring av exilens dubbla
förbannelse. Att inte kunna skapa sig ett
hem i ett nytt land, förbli en främling och
att återvända hem, bara för att upptäcka
att man blivit en främling även där.
I Sverige var kritiken ljum. Det väckte
förvåning att Luis R. Vera valt att fokusera på rotlöshet snarare än en kritik av
Chile eller Sverige. Consuelo – en illu
sion visades för chilenska kritiker och
distributörer och fick gott mottagande,
men den satta 21-årsgränsen stoppade i
praktiken filmens spridning.

Regi: Luis R. Vera, medverkande:
Gunnel Fred, Sebastian Dahm,
Loreto Valenzuela, Mats Bergman,
Charlotta Larsson, 1988, Sverige, Chile,
1 tim 45 min, svenska och spanska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 7 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets arkiv.

Text: Danial Brännström
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La nación clandestina
La nación clandestina

Fantastiska landskap och intensiv panflöjtsmusik i berättelse om en man som återvänder
till sin hemby på det bolivianska höglandet, där han genom en rituell dödsdans sonar för
sina brott mot sitt folk. En stark film av Jorge Sanjinés, Bolivias kanske mest inflytelserika
regissör och en förgrundsgestalt inom den latinamerikanska ”tredje filmen”.
We cannot attack the ideology of imperialism
by using its own formal tricks and dishonest
techniques, whose raison d’etre is to stupefy
and deceive. Not only do such methods violate
revolutionary morality; they also correspond
structurally to the ideology and content of
imperialism.1

I ett manifest från 1976 ger den bolivianska regissören Jorge Sanjinés sitt bidrag
till den teoretiska diskussionen om en
latinamerikansk ”tredje film” – ett antikolonialt och antikapitalistiskt alternativ
till såväl Hollywoods drömfabrik som den
europeiska auteurtraditionen. Filmen ska
här vara kollektiv och spegla erfarenheter
som delas av den breda massan.
La nación clandestina är dedikerad till
det andinska urfolket Aymara, och Sanjinés
samarbetade tätt med sina icke-professionella skådespelare under filminspelningen.
Genom en komplex berättarstruktur med
flera parallella tidsplan – tänkt att spegla
Aymaras cykliska tidsuppfattning – berättas en historia kring identitet och kultur i
det sena 1980-talets Bolivia.

Huvudpersonen Sebastian befinner sig i
en dubbel exil i La Paz – fördriven från sin
hemby Wilkani efter att ha förrått sitt folks
intressen för personlig vinning, och samtidigt föraktad av huvudstadens styrande
skikt av ”gringos”. I ett sista desperat
försök till försoning återvänder han till
sitt kulturella och geografiska hem för att
utföra ”Jacha Tata Danzanti” – en rituell
dans som fullt genomförd slutar i döden.
I sin strävan att skildra en individuell försoningsprocess, såväl som den
kulturella och politiska splittringen i
sitt hemland, hör filmen till en av Sanjinés mest ambitiösa. Sebastians slutliga
återkomst utspelas mot bakgrunden av
en blodig militärkupp, som urartar i en
hetsjakt på såväl fackligt organiserade
gruvarbetare som vänsterintellektuella.
Den dolda nationen i filmens titel utgörs
av ursprungsbefolkningens starka sociala
kitt, som formerar sig till kamp mot en
liten elits nykoloniala förtryck.

Regi: Jorge Sanjinés, medverkande:
Reynaldo Yujra, Delfina Mamani,
Orlando Huanca, 1989, Bolivia,
2 tim 8 min, aymara och s
 panska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Trigon-Film.

Text: Johannes Hagman

1) Jorge Sanjinés, ”Problems of Form and Content in Revolutionary Cinema”, i Scott MacKenzie (red.),
Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology (2014).
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Mississippi Masala
Mississippi Masala

Förbjuden kärlek är ett tema som intresserat sedan filmens barndom,
men Mississippi Masala är ingen vanlig Romeo och Julia-skildring. En
oskuldsfull romans blir utgångspunkten för att undersöka vilken form
av kärlek som är möjlig i en rasistisk värld när Mina och Demetrius
förälskade möts med förtret från bådas familjer.
1972 tvingades den indiska minoritetsgruppen som levde i Uganda att lämna
landet. Enligt den dåvarande diktatorn
Idi Amin hade gruppen 90 dagar på sig
att fly. Han menade att Uganda från
och med nu endast tillhörde de svarta
afrikanska medborgarna, trots att en del
av minoritetsgruppen hade bott i Uganda
i flera generationer och inte kände till
något annat hemland.
När regissören Mira Nair var på press
turné i USA för debutfilmen Salaam Bom
bay! (1988) fick hon höra om denna minoritetsgrupp. En del av dem hade hamnat i
sydstaten Mississippi och blivit småföretagare, vilket planterade idén till det som
kom att bli hennes andra långfilm.
Mina och hennes föräldrar, som först
och främst identifierar sig som ugandier,
är tredje generationens indiska invandrare som bor i Kampala. När familjen
tvingas lämna Kampala och hamnar i USA
uppstår en känsla av rotlöshet i familjen.
Åren går men föräldrarna längtar fortfarande till Uganda, medan Mina känner
sig alltmer hemma i sydstaten. När Mina
och Demetrius, som är svart, blir kära
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reagerar omgivningen med att fördöma
kärleken bortom gränserna.
Mississippi Masala är en unik film som
vill utreda hur rasism som maktutövning
internaliseras och rör sig relationellt mellan minoritetsgrupper. Filmens skildring
av exil och utanförskap är flerspårig – här
finns en familj som tvingas fly ett land på
grund av rasism, en vardagsskildring av
hur olika minoriteter försöker samexistera och en kärlekshistoria över gränserna. Trots det allvarsamma temat bjuder
filmen på en underhållande berättelse.
Mira Nairs förmåga att sammanfatta
det lättsamma med det existentiella gav
henne regipriset på Venedigs filmfestival.

Regi: Mira Nair, medverkande: 
Denzel Washington, Sarita
Choudhury, 1991, USA, Storbritannien,
1 tim 58 min, engelska, svensk text,
35 mm, b
 ildformat: 1.85:1, tillåten
från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kaly Halkawt
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Doften av grön papaya
Mùi du du xanh / L’Odeur de la papaye verte

Tran Anh Hungs långfilmsdebut, som prisades på Cannesfestivalen och César
galan, är en lika sensuell som sorglig återvändo till det land som filmskaparen
lämnade efter Saigons fall. En sinnlig skildring av slitande kvinnor, tiden och
minnet av en plats som kommer till liv med kamerans poetiska utforskningar.
Tioåriga landsbygdsflickan Mui får
jobb som tjänsteflicka i en familj som
blir övergiven av fadern. Hushållets nu
ensamstående trebarnsmamma fattar
tycke för Mui, som vägleds av den gamla
trotjänarinnan Ti. Flickans relation till
familjens tre söner blir mer komplicerad
i takt med att flickan växer upp och blir
en vacker kvinna, vilket leder till att hon
tio år senare – tack vare arbetsgivarens
svartsjuka svärdotter – får sparken. På
den nya arbetsplatsen väntar inte bara
nya sysslor för Mui, utan även en kärleksaffär och början på ett nytt liv.
Vietnamesisk-franska Tran Anh Hungs
film belönades med priser för bästa
debutfilm, både på Cannesfestivalen och
Césargalan, och nominerades till en Oscar
för bästa icke-engelskspråkiga film. I den
lika sensuella som sorgliga debutfilmen
återskapar han barndomens Vietnam,
som han vid 12 års ålder – efter Saigons
fall – lämnade för Frankrike.
En av många kritiker som uppskattade
Doften av grön papaya var Sydsvenskans
Jan Aghed:

Han återvände till sin barndoms Saigon för
att leta efter inspelningsmiljöer, men beslöt
sig till sist för att rekonstruera det i en fransk
filmateljé. Resultatet är ett mentalt Vietnam,
ett erinringens och känslornas landskap,
bestående av ett par hus, låga byggnader som
omger en inre gård, en gatstump, en butik,

Regi: Tran Anh Hung, medverkande:
Nu Yên-Khê Tran, Man San Lu, Thi
Loc Truong, 1993, Vietnam, F
 rankrike,
1 tim 43 min, vietnamesiska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

interiörer med porträtt och konstföremål,
en köksträdgård och en liten tropisk fauna
med ödlor, paddor, syrsor och myror. […]
Bildspråket växlar mellan stora närbilder av
händer i arbete, hud, nakna fötter, frukter, en
myra som blir offer för en pojkes grymhet –
och långa obrutna tagningar där den diskret
utforskande kameran slutligen kan stanna
på den osökta förgänglighetssymboliken
i en droppe sav på ett papayablad, sedan
frukten plockats av en kvinnohand. Rytmen är
dröjande, filmen tycks vilja fånga själva tiden.
Närbilderna har samma oerhörda intensitet
som i en film av Robert Bresson. Allt är återgett
med en lika märklig som raffinerad och
förtätad sensualism.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Jan Aghed, Sydsvenska Dagbladet (17 september 1993).
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Bhaji on the Beach
Bhaji on the Beach

Gurinder Chadha fick sitt internationella genombrott med fotbollskomedin
Skruva den som Beckham där den unge Jess, trots föräldrarnas förbud, tränar hårt
för att bli fotbollsstjärna. Redan 1993 debuterade hon med denna ensemblekomedi
som visar kvinnliga erfarenheter av exil under en dagsutflykt till stranden.
Den unga Simi, som arbetar på ett
kvinnocenter i Birmingham, har anordnat
en dagsutflykt till stranden. ”Let’s have
a female fun day!”, säger hon till den
brokiga grupp tjejer och kvinnor som alla
svävar i egna personliga limbon mellan
det brittiska och det sydasiatiska. Med på
bussen finns Asha, som begripliggör den
gråa vardagen genom att dagdrömma som
vore livet en Bollywood-film, Hashida
som blivit gravid med sin svarta pojkvän precis innan hon ska börja studera
medicin, tonårssystrarna Ladhu och
Madhu som förlöjligar vuxenvärldens
hittepå-regler, den ensamstående mamman Ginder som vill lämna ett kärlekslöst
äktenskap och den konservative Pushpa
som förfäras över den yngre generationens avkall på det kulturella arvet.
Ett återkommande tema för filmer med
kvinnliga perspektiv på exil är fokuset på
kollektiva rum som en yta för förhandlingar kring assimilering och integration.
I dessa filmiska rum, som ofta präglas
av interkulturella möten, iscensättas hur
genus präglar exilerfarenheterna.
I linje med filmer som Flores de otro
mundo (1999), Inch’Allah dimanche (2001)
och Extranjeras (2005) studsar Bhaji on
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the Beach mellan att fokusera på det kollektiva och det individuella. Chadha var i
sin debutfilm inte rädd för att iscensätta
exilens skamfyllda sidor. Med en vemodig
och tragikomisk ton undersöks konflikter
och möten mellan tre generationer kvinnor och tjejer som alla förhåller sig olika
till det sydasiatiska arvet. Hashidas oplanerade graviditet med den svarta pojkvännen synliggör rasismen inom gruppen
hos den äldre generationen och Ginders
våldsamma äktenskap driver frågan om
kvinnlig solidaritet till sin spets.
Bhaji on the Beach är en klassisk roadmovie där rollfigurernas fysiska rörelser
från hemorten till turistdestinationen och
tillbaka synliggör exiltillvaron som ett
tillstånd i nuet snarare än en längtan till
svunna tider eller platser.

Regi: Gurinder Chadha, medverkande:
Kim Vithana, Sarita Khajuria,
Lalita Ahmed, Zohra Sehgal, 1993,
Storbritannien, 1 tim 41 min, engelska,
utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Kaly Halkawt
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Frihetsligan
Frihetsligan

Tioåriga Schejka anklagas för mord och att leda en tjuvliga. I återblickar
skildras överlevandet i ett Beirut där bomber faller, pengar tryter och vuxna
sviker. Verklighetsbaserat drama som blev en biosuccé i Libanon och hyllades
av Gunnar Bergdahl för dess ”värmande solidaritet med världens förtryckta”.
Tioåriga Schejka och hennes lillebror
tvingas av sin far att stjäla plånböcker
och när de kommer hem tomhänta
väntar stryk. Efter en tid visar hon sig ha
talang för både snatteri och ledarskap
och samlar ihop ett gäng barn som stjäl
och luras för att överleva i ett Beirut där
bomber kan falla när man minst anar
det. Varje morgon styr hon upp gängets
planer för dagen, limmar ihop lillebrors
ögon så han verkar blind och kan tigga
större summor, och fördelar arbetsområden till de andra barnen medan hon själv
säljer stöldgodset. När hon träffar hälaren
Abou höjs insatserna. Barnen blir alltmer
djärva, drar in stora pengar till Abou som
behåller det mesta själv samtidigt som
han försöker rekrytera fler. När Schejka
åker fast för inbrott tar Abou över den så
kallade Frihetsligan.
Leyla Assaf-Tengroth är född och upp
vuxen i Beirut och flyttade till Sverige
1966. Från slutet av 1970-talet var hon
verksam som frilansande dokumentär
filmare för SVT med filmer som Martyren
(1988), AIDS i Afrika (1992) och spel
filmen Amelia (1991). Frihetsligan var
hennes debutfilm för biograf och manuset,
skrivet tillsammans med Bo Bjelfvenstam,
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baserades på en verklig historia om en
flicka som lett en barnliga i Beirut.
Frihetsligan låg länge etta på biotoppen
i Libanon, men i Sverige var kritiken mer
återhållsam. Göteborgs-Postens Gunnar
Bergdahl hyllade dess värme och såg ett
släktskap med Arne Sucksdorffs Mitt hem
är Copacabana (1965), och Sydsvenskans
Annika Gustafsson beskrev den som
autentisk i skildringen av barnen men full
av vuxna karikatyrer. Aftonbladets JanOlov Andersson såg en spännande film,
men önskade en bakgrund till filmen:
”För henne är detta antagligen självklarheter. Men hon lämnar oss, som bara sett
kriget flimra förbi i TV-rutan, i sticket.”
Schejka spelas av 9-åriga Rim Al
Hamad och Assaf-Tengroth har i tre
uppföljande filmer skildrat hennes liv, hur
hon som 13-åring tvingades gifta sig och
flytta till Syrien och senare hur hon flyttade tillbaka till Libanon när bomberna
började falla över Syrien.

Regi: Leyla Assaf-Tengroth,
medverkande: Rim Al Hamad, Alain
Abi Rached, Elie Kaii, Selim Khalaf,
1994, Sverige, 1 tim 24 min, arabiska,
svensk text, 35 mm, b
 ildformat: 1.66:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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La Vie sur terre
La Vie sur terre

Inom ramarna för 2000 vu par …, ett tv-projekt där tio personer fick föreställa
sig 1900-talets sista dag i sina respektive ursprungsländer, långfilmsdebuterade
Timbuktu-regissören Abderrahmane Sissako med denna ”fiktiva dokumentär”.
Med sig själv i huvudrollen utforskas den maliska by där hans far växte upp –
en sluten plats där moderniteten ännu inte slagit igenom.
På cykel och till fots försöker den
Parisbaserade filmskaparen Dramane
(ett alter ego för Abderrahmane Sissako,
som själv spelar rollen) utforska Sokolo,
den maliska by där hans far växte upp. I
kontrast till den uppkopplade världens
millenniekris verkar tiden stå stilla i byn.
Omvärldens enda spår hörs från invånares radioapparater. Med sig själv som
berättarröst reflekterar regissören – alltså
Dramane, men i förlängningen Sissako –
över sitt exilskap. Som uttryckt i filmens
PR-material skildras ”utmaningen att göra
en film om betydelsen av det tjugoförsta
århundradets start för ett folk som ännu
kämpar med att träda in i det tjugonde”.
Strax efter födseln i moderns hemland
Mauretanien flyttade Sissako till faderns
hemland Mali, reste sedan till Moskva för
att studera vid Allryska statliga kinematografiska institutet och slog sig därefter till
ro i Paris. Han cementerade sin plats som
en av den nutida filmens mästare med
kritikerfavoriten Timbuktu (2014).
Med hänvisning till litteraturvetaren Edward Said, författaren till den

banbrytande boken Orientalism (1978),
och dennes tankar om exil och behovet av
att finna dess krönikörer, beskrivs Sissako
av litteraturvetaren Isabel Balseiro som
just exilkrönikör.
[…] Sissako has established himself as a visual
chronicler of exile. His cinema follows the tra-

Regi: Abderrahmane Sissako,
medverkande: Abderrahmane Sissako,
Nana Baby, Mohamed Sissako,
1988, Mali, Mauretanien, Frankrike,
1 tim 1 min, franska och bambara,
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från IFcinéma.

jectory of those living in one place, be it Europe
or Africa, but (mentally) inhabiting an imaginary elsewhere. In the case of Heremakono the
movement is from Africa to Europe, in La Vie
sur terre from Europe to Africa. His film language, at once poetic and philosophical, gently
probes the private recesses of the self. Through
minimalist aesthetics Sissako assembles space,
light, sound and silence in a manner that invites viewers to grapple with the ambiguities of
what at times remains unsaid. Because his characters are psychically anchored in a displaced
reality, viewers must be nimble to pursue and
trace subtle shifts between geographic locality
and mental space.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Isabel Balseiro, ”Exile and longing in Abderrahmane Sissako’s La Vie sur terre”, Screen 48:4 (2007).
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Batang West Side
Batang West Side

En filippinsk polis i Jersey City, New Jersey, utreder mordet på en ung
filippinsk man, vars liv i USA skildras genom förhör och återblickar. Lav Diaz
första slow cinema-epos är en melankolisk studie av livet i exil, ett osminkat
porträtt av USA och en smärtsam metaforisk skildring av Filippinerna.
Hanzel, en ung filippinsk man, skjuts
till döds i ett snålkallt, snöigt Jersey City,
New Jersey. Juan, en annan filippinier i
exil, leder utredningen.
Lav Diaz är en av den filippinska
filmens främsta företrädare under 2000talet. Med en film om året och ett säreget,
långsamt berättande – hans filmer brukar
lyftas fram som exempel på slow cinema
– har han öppnat filmvärldens ögon för
den filippinska verkligheten. De flesta av
hans filmer är svartvita och mellan tre
och en halv och nio timmar långa, som
Guldlejonvinnaren Ang babaeng humayo
(2016). Batang West Side var hans första
riktigt långa film och den första som
uppmärksammades internationellt – men
den är i färg och följer på många sätt ett
traditionellt polisfilmsnarrativ. Det är
också Diaz enda film som utspelar sig
utanför Filippinerna – och häri ligger
filmens nerv, snarare än i frågan om vem
som sköt Hanzel.
I återblickar förstår vi att Hanzel är i
USA för att försöka få hem sin mor. Hon
har emigrerat för att kunna försörja sina
barn hemma i Filippinerna; hon är omgift
med en äldre amerikansk man, samtidigt
som hon har en affär med en filippinsk
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inackorderad. Hanzels morfar bor i Jersey
City, och de flesta av hans vänner är filippinier. Flera av dem säljer shabu, crystal
meth. Juan har posttraumatisk stress
från åren som polis i Filippinerna, en
exfru och barn som han inte träffar och
en mamma som ligger i koma. Allt gör sig
påmint när han försöker lösa en mordgåta
där alla misstänkta är filippinier.
Alla står med en fot i vardera land, från
skiftandet mellan språk till en ständigt
outtalad idé om att återvända. Batang
West Side är en melankolisk studie av
livet i exil, ett socialrealistiskt porträtt
av USA och – som så ofta hos Diaz – en
metaforisk skildring av Filippinerna, där
alla på olika sätt bär skulden för Hanzels
död. Som morfadern säger under ett av
förhören: ”Vad som hände med Hanzel
är samma sak som hände med Filippinerna. Det saknas riktning. Våra hjältars
ansträngningar har gått till spillo.”

Regi: Lav Diaz, medverkande: Joel Torre,
Yul Servo, Gloria Diaz, Arthur Acuña,
Priscilla Almeda, Raul Arellano, 2001,
Filippinerna, USA, 5 tim 15 min, t agalog,
engelsk text/engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.85:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Österreichisches Filmmuseum.

Text: Anders Annikas
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Farväl Falkenberg
Farväl Falkenberg

En sommar i Falkenberg inser fem barndomsvänner till slut att det nog är dags att gå vidare.
Genom episodiska scener, vissa dokumentära och andra fiktiva, skildras unga män som
fastnat på en plats vid en viss tid och som drabbas av sorg när de inser att minnen inte kan
ersätta ett liv. Jesper Ganslandts debutfilm kom 2006 från ingenstans, vann kritikernas
hjärtan och uppmärksammades vid internationella filmfestivaler som Venedig och Toronto.
Holger vill aldrig lämna Falkenberg. Hans
bror John har däremot ambitioner, men
svårt att komma upp ur sängen. Jörgen
vill starta en cateringfirma och har redan
fixat en logga. Jesper har flyttat till Stockholm, men kommer alltid tillbaka. För
David verkar det rulla på, men ingen vet
hur han mår egentligen. Det är sommar
och vännerna är återförenade som alltid.
Men kanske är denna sommar annorlunda för det skaver och det är inte som
det brukade vara.
Farväl Falkenberg är en film om att
komma tillbaka till småstaden, tillbaka till
hemstaden. Men det är också en film om
att längta bort och en dröm om att tiden
kan stå still.
Jesper Ganslandts och Fredrik Wenzels
film är ingen hyllning av eller uppgörelse
med Falkenberg. Det finns inget avståndstagande eller nostalgiskt skimmer. Falkenberg är varken en utopi eller en dystopi.
Det är däremot en uppgörelse med tanken
om att man kan resa tillbaka i tiden genom
att resa tillbaka till en plats. De fem vännerna gör vad de kan för att leva i den lögnen – när de ses igen är det som att ingen
tid förflutit, som att ingen har förändrats.
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Vänskapen och det förflutna fetischeras
när det blir det enda som är av värde.
Farväl Falkenberg tog tid att göra.
SVT och Svenska Filminstitutet var svala,
men filmbolaget Memfis och producenterna Lars Jönsson och Anna Anthony
trodde på projektet. När filmen till slut
blev färdig var det en debut som lät höra
om sig. Den reste till filmfestivalerna i
Venedig och Toronto och nominerades till
en rad Guldbaggar. Tomas Hemstad lyfte
fram den i Nöjesguiden som något alldeles
unikt inom den svenska filmen: ”Farväl
Falkenberg är allt det där som svensk film
så sällan får vara. Oinsmickrande, skev
och understated.”
Farväl Falkenberg spelades in analogt
på 35 mm-film och restaurerades digitalt
av Filminstitutet 2021.

Regi: Jesper Ganslandt, medverkande:
Holger Eriksson, David J ohnson,
John Axel Eriksson, Jesper Ganslandt,
Jörgen Svensson, 2006, Sverige,
1 tim 31 min, svenska, DCP
(digitaliserad), bildformat: 2.35:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Là-bas
Là-bas

Chantal Akerman berättar om sin vistelse i och sina tankar om Israel mot bilder
som till stor del skildrar vyn från en lägenhet i Tel Aviv. Là-bas är en av flera filmer av
Akerman som kretsar kring frågan om exil, en tematik som får en skärpa genom en
spänning mellan de personliga och politiska dimensioner som filmen upprättar.
Liksom flera av Chantal Akermans
andra filmer – Saute ma Ville (1968),
La Chambre (1972), Je, tu, il, elle (1974),
L’Homme à la valise (1983), No Home
Movie (2015) – utspelar sig Là-bas till stor
del i ett rum. Men här är det inte vilket
rum som helst, utan en lägenhet i Tel Aviv,
i ett land som hon i egenskap av judisk
person ”hör till”, men som hon ändå inte
tycks känna sig hemma i.
Det var till en början motvilligt, och
sedan av en händelse att Là-bas gjordes.
Akermans producent hade föreslagit att
hon skulle göra en film om Israel – en idé
som hon själv inte gillade. Men när hon
var i Tel Aviv för att hålla i en filmkurs tog
hon en dag upp en kamera och filmade en
tagning från den lägenhet hon hyrde. En
tagning blev flera, och till slut tog hon med
allt material till sin medarbetare Claire
Atherton för att sätta samman en film.
I Là-bas talar Akerman om projektet, om Israel, och även om sin judiska
historia. Hon berättar bland annat om
hur hennes far vid ett tillfälle hade rest
mot Palestina med planen att bosätta sig
där med familjen, men träffat en person
i Marseille som i stället föreslog Belgien
som en lämpligare plats att bo på. På så
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sätt blir Là-bas en film om ett land som
både ”borde” och skulle kunna ha blivit
ett hemland, men som aldrig blev det –
och om främmandeskapet i att bevistas
i det. Filmen är långt ifrån den enda i
Akermans filmografi som kretsar kring
exiltemat. Som filmkritikern Jonathan
Rosenbaum noterar i en artikel för nät
tidskriften Lola är exilen ett ”återkommande tema i hennes verk”.
Det som gör Là-bas intressant i
sammanhanget är hur den ger form åt
distansen till den plats den dokumenterar.
Det sker genom att det enda som syns är
vyer från lägenheten som Akerman för
tillfället bor i, och att de flesta av dessa
vyer helt eller delvis skyms av persienner.
Något som obstruerar vårt seende men
på samma gång gör oss ”mer medvetna
om förändringarna i ljuset – vinklar,
intensitet”, som filmkritiker Amy Taubin
påpekar i sin recension i Film Comment.

Regi: Chantal Akerman, medverkande:
Chantal Akerman, 2006, Belgien,
Frankrike, 1 tim 18 min, franska,
engelsk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från The Party Sales.

Text: Stefan Ramstedt
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Teza
Teza

I flera parallella tidsplan vecklas berättelsen om Anberber ut – en ung
man som lämnat Haile Selassies Etiopien för ett liv som hårt arbetande
medicinstudent i Västtyskland. Haile Gerimas mångfacetterade skildring
av den svåra återkomsten till hemlandet efter diktatorns fall belönades
med Juryns stora pris vid filmfestivalen i Venedig.
Teza inleds med den förlorade sonens
återkomst, när Anberber välkomnas
till hembyn av sin mor efter många års
separation. Hon blir först överlycklig av
återseendet, men snart visar det sig att
sonen har varit med om fruktansvärda
händelser som satt djupa spår i hans inre.
Märkt av såväl posttraumatiskt stress
syndrom som ett amputerat ben, haltar
Anberber omkring i det torra landskapet
– en främling inför såväl sig själv som
sin omgivning. Bygemenskapen provar
att ”fördriva djävulen” ur honom, och
kallduschen från det heliga vattnet får
minnena att strömma tillbaka.
Regissören och manusförfattaren Haile
Gerima flyttade tidigt till USA, där han
utbildade sig till regissör. I egenskap av
såväl filmskapare – med verk som Bush
Mama (1979) – som lärare på Howard
University i Washington, är han där en
inflytelserik gestalt inom den svarta, så
kallade L.A. Rebellion-rörelsen. Från
1970-talet och framåt har han arbetat
i såväl USA som Etiopien, och Teza
kan förstås som en sammanfattning
av erfarenheterna av att leva i exil med
dubbla kulturella identiteter. Filmen var
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viktig för Gerima, som enligt egen uppgift
ägnade fjorton år åt projektet.
Filmens berättelse alternerar mellan två
parallella tidsplan: å ena sidan dess samtid, å andra sidan Anberers bakgrundshistoria. Vi får följa hans mångåriga liv i tysk
exil, där han skaffar sig utbildning och
kunskap, samt drömmar om att en dag
kunna hjälpa till och bygga upp sitt hemland. När han slutligen återvänder visar
det sig dock att det nya kommuniststyret
under Mengistu är lika godtyckligt och
våldsamt som den gamla diktaturen.
Med hjälp av en rad olika tekniker –
från huvudpersonens berättarröst till
sepiatonade drömsekvenser och intensiv
klippning – tar filmen oss in i Anberbers
psyke och ger en komplex bild av svårigheterna i att återvända till sitt hemland
efter en lång tids exil. De inte sällan starka
bilderna ackompanjeras av ett soundtrack
som rör sig från traditionella tongångar
till meditativ etiopisk jazz.

Regi: Haile Gerima, medverkande:
Aaron Arefe, Abiye Tedla, Takelech
Beyene, Teje Tesfahun, 2008, Etiopien,
Tyskland, Frankrike, 2 tim 20 min,
amhariska, tyska och engelska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, t illåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Johannes Hagman
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En handfull paradis (1985).

La Noire de … (1966).

Tango – Gardels exil (1985).

Teza (2008).
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Puss & kram (1967).

Sidoprogram

02
Sidoprogram
165

Sektion

Serie

Cirkusboxaren (1927).

Topaz (1969).

166

Cinemateket våren 2022

Sidoprogram

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.

Svenska Filminstitutet
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Serie

Mannen som visste för mycket (1934).

Livbåt (1944).
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En dam försvinner (1938).

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

Notorious (1946).

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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Alfred Hitchcock

Cirkusboxaren
The Ring

Cirkusboxaren ”One Round” Jack rekryteras av en professionell promotor för att
agera sparringpartner åt en slemmig australiensisk tungviktsmästare. Samtidigt
som hans egen stjärna stiger på boxningshimlen blir hustrun Mabel involverad med
träningspartnern. En konfliktfylld kärlekstriangel tar vid i Hitchcocks kritikersuccé.
Även om Hitchcock framför allt är känd
som regissör var han i regel djupt involverad även i manusprocessen, och arbetade
ofta tätt tillsammans med sina författare.
Cirkusboxaren är dock den enda film där
han själv står som ensam författare till
manus – även om han inofficiellt tycks ha
fått en del hjälp av erfarna kollegor.
Inspirerad av boxningsmatcherna han
själv brukade bevista i London konstruerade Hitchcock berättelsen om boxaren
”One Round” Jack, som i rekordfart går
från cirkusunderhållare till utmanare om
mästartiteln. Redan i detta tidiga exempel
på boxarfilm återfinns flera av de ingredi
enser som kommit att utmärka senare
klassiker inom genren, såsom boxarens
klassresa och den dramatiska uppbygg
naden mot en stor avgörande match.
Ovanligt mycket står på spel då titelmatchen mot sparringpartnern Bob Corby
också gäller Jacks hustru Mabel – som
villigt låtit sig förföras av den självgode
världsmästaren. Redan i filmens inledning
skänker Corby henne ett guldarmband
som sedan kommer att symbolisera deras
svek mot Jack. Hitchcock förlägger den
avgörande duellen till Royal Albert Hall,
en spelplats han sedan kom att återvända
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till i de dramatiska klimaxen i båda versionerna av Mannen som visste för mycket
(1934 respektive 1956).
Regissören tar till en mängd kamera
tekniska lösningar för att illustrera matchens intensitet och tyngd. Inspirerad av
bland annat Fritz Langs Metropolis (1927)
använde han för första gången Eugen
Schüfftans process, som innebar att med
hjälp av en semitransparent spegel foga
samman flera skilda bildkomponenter i en
enda tagning. Här används tekniken för
att illustrera ett fullsatt Royal Albert Hall
under boxningsmatchen – med en publik
som vid närmare granskning syns vara
märkligt orörlig.
I rollen som ”One Round” Jack syns
den danske skådespelaren Carl Brisson,
som även kom att medverka i Hitchcocks
Manxmannen (1929).

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Carl Brisson, Lillian Hall-Davis,
Ian Hunter, Gordon Harker, 1927,
Storbritannien, 1 tim 52 min, e
 ngelska
mellantexter, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Tamasa Diffusion.

Text: Johannes Hagman
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Alfred Hitchcock

The Lodger: A Story of the London Fog
The Lodger: A Story of the London Fog

Pensionatsvärdinna misstänker att hennes nya hemlighetsfulla hyresgäst
är den seriemördare som sätter skräck i London. Alfred Hitchcocks tredje
långfilm är inspirerad av tysk expressionism och Marie Belloc Lowndes fiktiva
roman om Jack Uppskäraren. Debut för regissörens berömda cameoroller.
I London går seriemördaren The Avenger
lös. Hans offer är blonda kvinnor vars
liv han berövar på tisdagsnätter. Stadens
uppskrämda blondiner, bland dem familjen
Buntings dotter Daisy, gömmer sina ljusa
lockar under mörka peruker och hattar.
Till Buntings pensionat anländer en dag
en besynnerlig man, som stämmer in på
mördarens signalement. Han rör sig ute
om nätterna och ber om att få alla tavlor
med blondiner avlägsnade från sitt rum.
Till Mrs. Buntings oro blossar en romans
upp mellan hyresgästen och hennes Daisy.
The Lodger: A Story of the London Fog
bygger på pjäsen Vem är han? – en scen
adaption av Marie Belloc Lowndes Häm
naren från 1913, en roman om en kvinna
som upptäcker att hennes hyresgäst är
Jack Uppskäraren. Filmen är den första i
vilken Hitchcock gör en av sina berömda
cameoroller – ungefär fem minuter in i
filmen dyker han upp vid ett skrivbord på
en nyhetsredaktion.
I François Truffauts intervjubok berättar Hitchcock att filmen var nära på att
läggas på hyllan:

Den visades första gången för några anställda
på bolaget och för chefen för pressavdelningen.
De såg filmen och inkom med en rapport till
”the big boss”. ”Det är omöjligt att visa sådant,
det är för dåligt, filmen är pinsam.” Två dagar
senare kom högste chefen till ateljén för att se

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Ivor Novello, Marie Ault, 1927,
Storbritannien, 1 tim 31 min, engelska
mellantexter, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.33:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

den. Han anlände klockan 14.30. Min fru och
jag ville inte stanna och avlyssna resultatet
av visningen utan vi gick ut och promenerade
i över en timme. Så tog vi en taxi tillbaka
till filmbolaget. Vi inbillade oss att denna
promenad skulle få ett angenämt slut och att
alla skulle vara lyckliga och nöjda. Man sade:
”Chefen tycker också att filmen är pinsam.”
Så lade man den på hyllan och annullerade de
förhandsbeställningar av filmen som kommit in
tack vare Novellos ryktbarhet. Några månader
senare såg man om filmen och ville då göra
vissa ändringar. Jag gick med på att göra två,
och från och med att filmen visades uppskattades den och ansågs som den bästa film som
dittills gjorts i England!1

Text: Tora Berg

1) François Truffaut (övers. Torsten Manns), Samtal med Hitchcock (1992).
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The Farmer’s Wife
The Farmer’s Wife

Änkling vill gifta om sig, skriver ihop en lista på alla kvinnor i närområdet
han kan tänka sig äkta och börjar systematiskt uppvakta sig igenom listan
med stundtals katastrofala resultat. Alfred Hitchcocks första, men inte sista,
romantiska komedi byggde på en pjäs och blev lika populär som förlagan
trots att Hitchcock själv inte ville ha med den att göra.
Efter sin dotters bröllop börjar bonden
och änklingen Sweetland frukta att han
kommer tillbringa resten av sitt liv ensam.
Tillsammans med sin hushållerska gör
han en lista på kvinnor i närområdet som
han kan tänka sig att gifta sig med och
börjar sedan jobba sig genom den. Änkan
Windeatt är för självständig, Thirza Tapper är för intresserad av andra män och
Mary Hearn är helt enkelt inte intresserad
alls. Inte heller krögerskan Mercy Bassett.
Ju mer besviken och arg han blir, desto
svårare blir det för honom att upptäcka att
hushållerskan har ett gott öga till honom.
Filmen spelades in i Devon, ett grevskap som tidigare kallades Devonshire.
Hitchcock ansträngde sig för att göra
miljön så trogen som möjligt, vilket
uppskattades av kritikerna som i filmen
såg en utmärkt brittisk komedi som
visade upp den brittiska landsbygden för
världen. Särskilt lyftes bondgårdens kök
fram som ett ”äkta Devonshire-kök!”.
Den romantiska komedin The Farm
er’s Wife är baserad på Eden Phillpotts
mycket populära pjäs, uppförd 1 400
gånger i London, som i sin tur baserades
på hans roman Widecombe Fair (1913).
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Filmatiseringen följer i mångt och mycket
förlagan, och det rapporterades i lokaltidningar runt Devonshire att Phillpotts
personligen hade varit delaktig i att välja
inspelningsplatser.
Filmen blev populär den med, men tillhör i dag ett av Hitchcocks minst kända
verk. Kanske för att han själv i efterhand
lyfte fram den som en sina svagaste filmer
(som han ofta gjorde med sina tidiga
filmer baserade på andras verk). Men
likväl erkände han att det var här som han
verkligen började intressera sig för hur
man gör film, när han tvingades göra om
teaterns orörliga scenografi till en rörlig
produkt. ”Då jag filmade en teaterpjäs
stimulerades jag att uttrycka mig med
filmens egna medel”, berättade han för
François Truffaut.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Jameson Thomas, Lilian Hall-Davis,
Gordon Harker, Maud Gill, A
 ntonia
Brough, 1928, Storbritannien,
1 tim 47 min, engelska mellantexter,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Tamasa Diffusion.

Text: Danial Brännström
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Manxmannen
The Manxman

Barndomsvänner på isolerade ön Isle of Man tar olika vägar i livet, men
förälskar sig i samma kvinna. Hitchcocks sista riktiga stumfilm hyllades
av samtidens kritiker och franska nya vågens regissörer, men publiken
svek då ljudfilmen hade hunnit slå igenom vid filmens premiär.
Den fattiga fiskaren Pete och den framgångsrika advokaten Philip växte upp
tillsammans. Trots alla skillnader mellan
dem som vuxna fortsätter de att vara
vänner. Både är också förälskade i samma
kvinna, Kate. Pete är den som tar det stora
steget att fråga om Kates hand, men Kates
stränga far vägrar godkänna ett äktenskap
mellan sin dotter och en fattig fiskare.
Pete reser i väg till Afrika för att göra sig
en förmögenhet och Kate lovar att vänta,
men under frånvaron växer känslorna
mellan henne och Philip.
Alfred Hitchcocks sista stumfilm var en
riktig melodram. Han hade utforskat genren tidigare i Cirkusboxaren (1927) med
goda resultat och skulle komma att göra
fler – som Under Capricorn (1949) – men
kände sig inte bekväm med Manxmannen.
Han skulle senare beskriva den som en
ren beställningsfilm.
Manxmannen är baserad på en roman
med samma namn från 1894, skriven av
Hall Caine som under slutet av 1800-tal
et var en av Storbritannien allra mest
kända författare och kritiker. Hans verk
filmatiserades flitigt under 1910- och
20-talet, bland annat en tidigare version
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av Manxmannen från 1916 – en film som
i dag anses vara förlorad.
Caine var bosatt på Isle of Man, en ö
belägen mellan Storbritannien och Irland.
Flera av hans verk utspelas på ön – i mångt
och mycket hade han åsikter om det mesta
som skedde på ön och hur ön skildrades.
Hitchcock påbörjade inspelningen av fil
men där, men drabbade omedelbart sam
man med Caine som inte kunde hålla fing
rarna borta från manuset. Inspelningarna
flyttades därför till fastlandet.
Även om Hitchcock var missnöjd var
andra betydligt mer imponerade. Filmen
togs emot väl av kritikerna och senare har
regissörer som Éric Rohmer och Claude
Chabrol lyft fram den som en av hans
främsta filmer. Publiken svek dock. De
hade fått upp smaken för ljudfilmen som
just slagit igenom.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Carl Brisson, Malcolm Keen,
Anny Ondra, 1929, Storbritannien,
1 tim 40 min, engelska mellantexter,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Tamasa Diffusion.

Text: Danial Brännström
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Alfred Hitchcock

Utpressning – ljudversionen
Blackmail

En ung kvinna förlovad med en polis dödar en våldtäktsman och utsätts för
utpressning. Alfred Hitchcocks sista stumfilm, med legendarisk finaljakt
uppe på British Museums tak, gjordes under skiftet mellan stumfilm och
ljudfilm och finns därför i både ljud- och stumfilmsversion.
Efter ett bråk med sin fästman, kommissarie Frank vid Scotland Yard, följer
Alice med hem till en konstnärsbekant.
Han drar nytta av situationen och försöker våldta henne, men Alice får tag på
en brödkniv och hugger ihjäl honom.
Frank är en av poliserna som kallas till
brottsplatsen, där han hittar sin fästmös
handske. Han skyddar henne genom att
gömma handsken, men en man som sett
henne besöka offret hotar att berätta allt
för polisen om de inte gör som han vill.
1929 var den brittiska filmindustrin i
starten av skiftet mellan stum- och ljudfilm. Filmens finansiärer ville ta det säkra
före det osäkra och beställde en stumfilm,
trots att Hitchcock insåg att Utpressning
hade potential att bli Storbritanniens
första ljudfilmssuccé. Under inspelningens gång blev det tydligt att ljudfilmen var
framtiden för branschen och Hitchcock
fick order om att lägga till ljud, framför
allt i sista akten. Men Hitchcock, som
hade kvar all dekor, valde att göra om
stora delar av filmen för att maximera
effekten av ljudet.
Två månader efter filmens succépremiär
släpptes stumfilmsversionen för de biografer som inte hunnit ställa om till ljudfilm.
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Den unika möjligheten att se samma film
både med och utan ljud visar att Hitchcock
valde rätt som inte bara lade till lite ljud,
utan anpassade historien till de nya förutsättningarna. För resultatet var inte bara
att Utpressning blev Storbritanniens första
ljudfilm, den kom under lång tid också att
fortsätta vara den främsta.
Som vanligt är Alfred Hitchcock själv
med i filmen. Håll utkik efter mannen
i tunnelbanevagnen som blir störd av
en pojke.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Anny Ondra, John Longden, Cyril
Ritchard, 1929, Storbritannien,
1 tim 25 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.19:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Alfred Hitchcock

Mord
Murder!

En ung skådespelerska hittas mördad med såväl rival som mordvapen intill den
livlösa kroppen. Domstolsfallet tycks vara klappat och klart fram till dess att stjärn
skådespelaren och jurymedlemmen Sir John börjar gräva djupare i fallet, för att få
svaret på frågan som även ställs på filmens affisch: Vem dödade Edna Druce?
Öppningssekvensen i Mord är Hitchcock
av klassiskt märke. Kyrkklockan slår halv
två på natten över en pittoresk engelsk
gata, därpå ett desperat kvinnoskrik som
skrämmer fram ett par fladdermöss ur
sina gömslen. En suggestiv kameraåkning
längs husfasaderna visar hur grannskapet
drar upp sina rullgardiner och nyfiket
tittar ut för att få en skymt av vad som
pågår. Hundskall och knattret från en
skrivmaskin. Kameran stannar vid ett
medelålders par som med möda måste
böja sina nackar under fönstret för att se
ut. Inne i deras rum talar kvinnan gällt
medan mannen mumlar tills han fått på
sig löständerna och kan göra sig förstådd.
De ser polisen komma – ett brott har
begåtts. Själva mordscenen illustreras
genom en slags tablå, där offret, den förmodade förövaren, poliserna och åskådarna står som fastfrusna. Allt ljud har
plötsligt tystnat.
Många av regissörens signum finns
här: de stämningsskapande effekterna,
omsorgen om detaljer och användandet
av suggestiva ljudeffekter. De franska
nya vågen-ikonerna Éric Rohmer och
Claude Chabrol har pekat på inledningens
expressionistiska karaktär, enligt dem
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ett bevis på att Hitchcock influerats av
den tyske regissören F.W. Murnau. Men
inte minst är det i kollisionen mellan de
vardagliga detaljerna och det oerhörda
brottet som vi känner igen senare av
regissörens titlar – som Skuggan av ett
tvivel (1943) och Repet (1948), där våldet
ligger dolt strax under civilisationens
trygga fernissa.
Liksom Rampfeber (1950) är Mord en
historia om dödligt våld, rivalitet och
falskspel inom teatervärlden. U
 pplägget
ger rika möjligheter till en lekfull drift
med konstens alla skönandar, och
Hitchcocks typiskt brittiska humor lyser
igenom vid ett flertal tillfällen. Mord
var en av regissörens första ljudfilmer
och eftersom allt ljud behövde spelas in
live under tagning, gömde regissören en
trettiomannaorkester bakom en badrums
spegel i studion för att sir John skulle
kunna lyssna på Wagners ”Tristan och
Isolde” samtidigt som han rakar sig.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Herbert Marshall, Norah Baring, Edward
Chapman, Phyllis Konstam, 1930,
Storbritannien, 1 tim 48 min, engelska,
utan text, 35 mm, bildformat: 1.19:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från British Film Institute.

Text: Johannes Hagman
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Nummer 17
Number Seventeen

I det förvirrande kammarspelet Nummer 17 skiftar ständigt identiteter och motiv.
En stormig natt möts ett antal främlingar i ett gistet ruckel i stadens utkanter. Vem
som lurar vem, och varför, förblir dunkelt ända fram till en rafflande final där en
fullastad passagerarbuss kör i kapp med ett skenande tåg.
Efter floppen med Öster om Shanghai
(1931) tvingades Hitchcock regissera
Nummer 17. Filmen fick ingen ordinarie
biodistribution i Sverige, utan premiärvisades i stället i TV1 1977 som del av en
omfattande retrospektiv. Då samman
fattades filmen som en ”burlesk thriller
om en luffare som springer på en kvinnlig
juveltjuv som kommer på bättre tankar
och småningom hjälper polisen mot ett
gäng banditer”.
Detta är en bristfällig beskrivning av en
handling som är svår att minnas ens för
den som försöker. Att händelseförloppet
baserades på en komisk pjäs märks i den
rumsliga förankringen till ödegodset
med husnummer 17. Gestaltningen bär
tydliga drag av den samtida ”old dark
house”-genren, där ett antal främlingar
tvingas uppehålla sig i ett mystiskt, ofta
hemsökt, kråkslott. Med stämningsfulla skuggspel och skevande scenerier
anammar Hitchcock den tyska expressionismens formspråk, och förvandlar
det lättsamma stycket till något betydligt
stämningsfullare.
Den ljusskygga samhällsskildringen i
Nummer 17 är klart besläktad med de i
påföljande Mannen som visste för mycket
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(1934) och De 39 Stegen (1935). Filmen har
emellertid något ryckigt över sig, klippen
hänger inte ihop med varandra, ljudläggningen är sparsmakad och inkonsekvent.
Förmodligen är slarvigheten ett utfall av
regissörens obefintliga passion för proj
ektet, men den bidrar å andra sidan till
den märkliga och hotfulla atmosfären.
I François Truffauts intervjubok minns
Hitchcock själv filmen främst tack vare
den stora mängd gatkatter han lät residera
på inspelningsplatsen: ”Varje gång en
pistol avfyrades, kom ett hundratal katter
springande upp- eller nerför trappan.
Dessa bilder, separerade från handlingen,
togs för att senare kunna leka med scenuppbyggnaden i klippstadiet.”
Slutligen lämnar sällskapet rucklet
nummer 17 till förmån för en fartfylld och
utdragen sekvens där en buss jagar ett tåg.
Detta våldsamma ursinne upplevs närm
ast terapeutiskt i sammanhanget och är
en njutbar aptitretare inför den fordonsbaserade spänning som komma skulle.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Leon M. Lion, Donald Calthrop, Anne
Grey, Ann Casson, 1932, S
 torbritannien,
1 tim 3 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, Tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kim Ekberg
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Mannen som visste för mycket
The Man Who Knew Too Much

En kärnfamilj på semester i de schweiziska alperna dras in i en internationell mord
komplott som hotar att utlösa ett världskrig. En karismatisk Peter Lorre gör sin
engelskspråkiga debut i en av Hitchcocks tätaste 1930-talsfilmer, där handlingen drivs
fram i högt tempo mot den spännande finalen. Filmen totalförbjöds i Sverige.
I en intervju med François Truffaut
jämför Hitchcock sina båda versioner av
Mannen som visste för mycket med orden:
”Låt oss säga att den första versionen var
gjord av en talangfull amatör och att den
senare är gjord av ett proffs.” Men även
om regissören själv föredrog 1956 års
omarbetning har originalet en fräschör
som nyversionen saknar. När det engelska
paret Lawrences nyfunna vän Bernard blir
mördad, visar han sig ha varit en hemlig
agent som kommit över information med
internationell politisk sprängkraft. Parets
dotter kidnappas av mördarna, och de har
inget annat val än att ge sig in i händelsernas malström.
Från den snötunga inledningen med
lerduveskytte i Schweiz, via den med rätta
berömda sekvensen på en tandläkarmottagning, och till konserten på Royal Albert
Hall, är filmen full av minnesvärda sekvenser. Den avslutande skottlossningen
mellan polis och skurkar är baserad på en
verklig händelse 1911, då en grupp lettiska
anarkister efterlysta för polismord hade
barrikaderat sig i en byggnad på Sidney
Street i London. Under inspelningen av
scenen fick Hitchcock problem med de
brittiska myndigheterna, som påtalade
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att deras polisstyrka normalt sett inte
är beväpnad. I slutändan nådde de en
kompromiss där man får se hur vapnen
anländer med en särskild leverans, och
dessutom är av urgammal modell.
Mannen som visste för mycket var Hitch
cocks första film för bolaget Gaumont-
British, där han återförenades med
producenten Michael Balcon och kom
att stanna fram till flytten till Hollywood.
Som ondskefull skurk syns Peter Lorre i
sin första engelskspråkiga film, trots att
han vid denna tidpunkt knappt kunde tala
språket. I stället fick den tyske skådespel
aren lära sig all dialog fonetiskt i en roll
som bidrog till internationell ryktbarhet
och medverkan i kommande storfilmer
som Casablanca (1942).
Filmen fick ett mycket gott mottagande
i hemlandet, men den svenska publiken
gavs aldrig chansen att bilda sig en uppfattning då den totalförbjöds av censuren.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Leslie Banks, Edna Best, Peter Lorre,
Pierre Fresnay, 1934, Storbritannien,
1 tim 15 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Johannes Hagman
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Waltzes from Vienna
Waltzes from Vienna

Wiens nöjesvärld hade vid 1800-talets mitt bara plats för en Johann Strauss. I Hitchcocks själv
utnämnt sämsta film gör far och son upp om vem som egentligen är kungen av wienervals. Bageriets
hektiska ljudbild inspirerar Strauss den yngre till dispositionen av ”An der schönen blauen Donau”.
Kring Waltzes from Viennas tillblivelse
hade Hitchcock, enligt egen utsago, hem
fallit åt en destruktiv likgiltighet inför film
konsten. I François Truffauts intervjubok
berättar han:
Vid tiden saknades en noggrann analys av vad
jag höll på med. Jag lärde mig sedan att bli mer
självkritisk, ta ett steg tillbaka och värdera
läget. Och att aldrig ta mig an ett projekt utan
att känna en trygghet inför det, en övertygelse
om att någonting gott ska komma ur det.1

Anmärkningsvärt för filmen är emellertid
hur den utforskar förhållandet mellan bild
och musik. Ljudfilmen hade bara några år
på nacken, och det var ännu oklart vilken
roll musiken skulle komma att ha för filmkonsten. Klassiskt skolade kompositören
Erich Wolfgang Korngold anlitades för att
skriva musik som kunde komplettera far
och son Strauss på ljudspåret. Korngold
flyttade därpå till Hollywood och kom att
räknas till filmmusikens pionjärer.
Hitchcock kallade sin film ”en musikal
utan musik”, syftande på avsaknaden av
renodlade sångnummer. I klippning och

koreografi förhåller sig bildinnehållet
oavlåtligt till musikspåret, och vice versa.
Stundtals framstår koordineringen som
simpel ”Mickey Mousing”, till exempel att
någon drattar ner för en trappa till en fall
ande tonskala. Andra scener, såsom det
kulminerande uruppförandet av Donauvalsen, är rena uppvisningar i musikalisk
filmklippning.
I en intervju med Stephen Watts i
Cinema Quarterly 1933 delade Hitchcock,
apropå Waltzes from Vienna, med sig av
några tankar kring detta:

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Jessie Matthews, Esmond Knight,
Edmund Gwenn, Fay Compton, 1934,
Storbritannien, 1 tim 21 min, engelska,
utan text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från British Film Institute.

Filmmusik och klippning har mycket gemensamt. Syftet med bägge är att ge scenen ett
tempo och stämning. Den idealiska klippningen är den man inte märker, detsamma
gäller för filmmusik. […] Filmkonstens
dragningskraft bottnar i emotionella kvaliteter.
Så även musikkonsten. Att försumma musik är
att, avsiktligt eller ej, avböja en möjlighet till
framsteg inom filmskapandet.2

Text: Kim Ekberg

1) François Truffaut (övers. Torsten Manns), Samtal med Hitchcock (1992).
2) Stephen Watts, ”Alfred Hitchcock on Music in Films”, Cinema Quarterly, vol. 2, nr. 2 (1933).
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De 39 stegen
The 39 Steps

Den mustaschprydda kanadensaren Richard Hannay utpekas felaktigt som
mördare under Londonvisit. Han befinner sig snart i en svåröverskådlig storpolitisk
förvecklingssoppa. Hitchcocks klassiska matinéäventyr parar filmisk lekfullhet med
utsiktslös mellankrigsstämning och genererade hans dittills största publikframgång.
John Buchans litterära förlaga med
samma namn betraktas ofta som en
urkund för man-på-flykt-genren, ett
motiv som kom att bli något av ett signum
för Hitchcock. Under översyn av förfat
taren tog sig Hitchcock stora friheter med
narrativet, däribland att förlägga det till
en samtida kontext. Handlingens mysterium är av uppenbar MacGuffin-karaktär
med en godtycklig katalysator som
utlöser händelsekedjorna som drabbar
filmens antihjälte.
Hanney förblir, trots patriotiska incitament kring hot mot rikets säkerhet, mest
intresserad av att rädda sitt eget skinn.
Kanske är det utlänningens utifrånpers
pektiv (en av Hitchcocks ändringar) som
möjliggör hans ironiska jämnmod och
skärskådande samhällssyn. Det brittiska
imperiet målas upp som ett fallfärdigt
luftslott av skenheliga vanföreställningar.
De skeva gränderna befolkas av ännu sjavigare invånare, en desillusionerad massa
redo att backa upp vilken strömning som
helst. Rättsväsendet är till synes lika
inkört i gamla banor.
En central gestalt är minneskonstnären
Mr. Memory, synligt plågad av mängden
fakta han härbärgerar. På ett liknande sätt
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verkar hela önationen vilja förtränga sina
misslyckanden. Filmens upplösta moral
fungerar som en replik på den strikta
produktionskod som nyligen införlivats
i Hollywood. Äktenskapets bigotteri får
utstå filmens hårdaste kängor. Dess civilsamhälle sluter upprepade gånger upp
bakom äktenskapsbrott.
En talande metafor för giftermålets
moras är sekvensen där Hanney handfängslas med den kvinna (Madeleine
Carroll) som minst tror på hans bedyranden. Huvudpersonen hyser en tveeggad
gentlemannaattityd som inrymmer såväl
rättvisepatos som misogyna skämt och
våldsinsinuationer. Samtidigt fördömer
filmen med all tydlighet den hustrumiss
handlande bonde som i ett avsnitt
inkvarterar huvudpersonen. De 39 stegen
är en enigmatisk tummelplats, såväl film
iskt som samhälleligt, för moderna och
förlegade värden.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Robert Donat, Madeleine Carroll,
Godfrey Tearle, Peggy Ashcroft, 1935,
Storbritannien, 1 tim 26 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Kim Ekberg
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Alfred Hitchcock

Fåglarna sjunga kl 1.45
Sabotage

I Fåglarna sjunga kl 1.45 bjuder Alfred Hitchcock på en av filmhistoriens
kanske mest illustrativa lektioner i spänningsbygge enligt regissörens egen
devis. I centrum för den lösa bearbetningen av Joseph Conrads roman
Anarkisten står en kvinna vars make i hemlighet tillhör en terrororganisation.
Alfred Hitchcocks mest klassiska lektion i filmiskt spänningsbygge gav han
under ett samtal med François Truffaut
och involverar en hypotetisk bomb under
ett bord. Regissören menade att faktisk
spänning bara kan uppnås om publiken
känner till bombens existens innan dess
detonation – i annat fall uppnår scenariot
inte mer än ett plötsligt överraskningsmoment. Det kanske mest illustrativa
exemplet från Hitchcocks egen katalog
återfinns i Fåglarna sjunga kl 1.45, när en
pojke ovetande fraktar en bomb på en
buss i centrala London.
Pojken på bussen, Stevie, är yngre bror
till en kvinna som misstänker att hennes
make, biografföreståndaren Verloc, döljer
något för henne. Lika lite som hon vet vad
Verloc döljer anar hon att den påflugna
grönsakshandlaren som arbetar bredvid
biografen är en av Scotland Yards män,
utsänd för att spionera på maken som
misstänks för terrorism. Däremot låter
Hitchcock konsekvent publiken ligga
steget före.
Trots detta är informationen knapphändig i Charles Bennets lösa bearbetning av Joseph Conrads Anarkisten
(1907). Terrorligan Verloc tillhör förblir
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en diffus sammansättning, sett både till
ursprung och motiv. Kanske av hänsyn till
det politiska läget i 1930-talets Europa.
Men framför allt har filmens spänningsmoment getts högre prioritet. Dessa
berömdes också av flera kritiker vid tiden.
The Observers C.A. Lejeune påpekade
däremot den oerhörda grymheten i att
låta bomben Stevie bär på explodera.
Det är onekligen en våghalsig balansakt mellan lättsam thriller med komiska
inslag och höga insatser. Under Stevies
färd med bomben i famn orkestreras
exempelvis spänningen minutiöst sam
tidigt som Hitchcock fortsätter bygga
upp publikens sympatier för pojken. En
nästan sadistisk akt han flera år senare
ångrade. Inte så mycket för att barnets
död skulle vara tabu, men för att han brutit sina egna regler, enligt vilka publiken
bör få andas ut snarare än chockas efter
en pulshöjande sekvens.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Sylvia Sidney, Oskar Homolka,
John Loder, 1936, Storbritannien,
1 tim 17 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Calle Wahlström
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Alfred Hitchcock

Ung och oskyldig
Young and Innocent

Titeln Ung och oskyldig refererar till huvudpersonerna. Erica är ung, Robert
är oskyldig. Hitchcock sade att han ville att filmen skulle handla om att
ungdom och oskuld vinner över polisen i frågor om att lösa ett brott.
Svartsjuka Robert har ett hätskt gräl med
sin ex-fru, en framgångsrik skådespelerska, natten innan hon hittas död. Oskyldigt anklagad för mordet tar han hjälp av
Erica, dottern till den lokala polischefen,
och ger sig ut på rymmen för att hitta den
verkliga mördaren – ett desperat sökande
som även leder till förälskelse.
Uppmärksamheten som den före
gående De 39 stegen (1935) och den
efterföljande En dam försvinner (1938) fått
har dessvärre gjort att Ung och oskyldig
inte uppmärksammats på det sättet den
borde ha gjort. Den var dock Hitchcocks
personliga favorit bland alla de brittiska
produktioner han gjorde innan flytten till
USA. Klasselementen, så centrala i hans
bästa brittiska filmer, finns även i denna
film som inbegriper en handling vi skulle
se även under resten av hans karriär: en
oskyldig mans kamp för att rentvå sitt
namn och försöka hitta den skyldiga till
det brott som han felaktigt anklagas för.
Ung och oskyldig är en ganska rolig film.
Det finns komiska sekvenser, men det
är också en film som förlöjligar polisen.
Poliserna är ute efter fel misstänkt hela
tiden. Antingen visas de som robotar som
mekaniskt lyder order, eller så framstår de
som inkompetenta dårar. Erica frågar till
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och med en officer om han skulle kunna
vara en människa för en gångs skull.
Den mest kända scenen i filmen är en
kameraåkning som börjar i en hotellobby,
fortsätter genom en sal för att landa
på den riktiga mördaren. Tagningen är
ungefär en minut lång och är ett viktigt
exempel på hur Hitchcock jobbar med att
styra publikens blick. Vi förstår intuitivt
att kameran är på väg till något viktigt
och den blir till ett eget, undersökande
öga, på väg att lösa fallet åt oss i publiken
och åt rollfigurerna.
I samma scen ses ett band där musik
erna är sminkade i blackface, något som
inte förekommer längre men som var
ganska vanlig då filmen gjordes. Den
rasistiska problematiken hör dessvärre till
tiden och kontexten filmen gjordes i.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Nova Pilbeam, Derrick De Marney,
Percy Marmont. 1937, Storbritannien,
1 tim 23 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
11 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sanjin Pejkovic

181

Sidoprogram

Alfred Hitchcock

En dam försvinner
The Lady Vanishes

Diabolisk thrillerkomedi där förmögen tåglufferska dras in i utredningen av sin
äldre medresenärs mystiska försvinnande. Spänning, elegans, charm och bitsk
humor i tekniskt imponerande film full av ljuvliga biroller. En dam försvinner slog
kassarekord i Storbritannien och hör till Hitchcocks bästa brittiska filmer.
Iris Henderson är väg hem från det fikt
iva landet Bandrika när tåget hon färdas
i fastnar i en lavin. Tillsammans med de
andra passagerarna, bland dessa musikstudenten Gilbert och vänliga Miss Froy,
tvingas hon tillbringa natten på ett hotell.
När de nästa dag ska resa vidare får Iris
en blomkruka i huvudet. Till undsättning
kommer Miss Froy som senare mystiskt
går upp i rök. När ingen av medpassagerarna tycks kännas vid den försvunna
damen tvingas Iris ta saken i egna händer.
En dam försvinner bygger på en roman
av Ethel Lina White (som också skrev
förlagan till Spiraltrappan, 1945) och
manuset skrevs av Sidney Gilliat och
Frank Launder som gjorde flera uppskattade ändringar. Bland annat lade de
till det cricketbesatta paret Charters och
Caldicott som blev omåttligt populära
och därefter dök upp i flera filmer och
radioprogram. I mitten av 1980-talet fick
rollfigurerna en egen tv-serie.
I samtal med François Truffaut delar
Alfred Hitchcock med sig av hur han
tänkt kring spänningsbygget:

Filmen gjordes 1938 i Islingtons lilla ateljé på
en yta av omkring 30 kvm med en kameravagn,
och resten gjordes med bakprojektioner
eller modeller. Tekniskt var det en mycket
spännande film att göra. Jag hade t.ex. en scen
i En dam försvinner med en förgiftad dryck
som var mycket traditionell. Vad gör man

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Margaret Lockwood, Michael Redgrave,
Paul Lukas, 1938, Storbritannien,
1 tim 36 min, engelska, utan text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Park Circus.

vanligtvis med en sådan scen? Man klarar sig
på dialogen: ”Drick nu …” ”Nej, tack.” ”Joo, jag
försäkrar att ni kommer att må bra av det.”
”Inte just nu, tack.” ”Jag insisterar.” ”Alltför
älskvärt …” och personen tar glaset, för det till
munnen, tar bort det, ställer ner det, tar upp
det igen, börjar återigen tala innan han beslutar
sig för att dricka. O.s.v. Jag resonerade så
här: ”Nej, så ska vi inte göra, vi ska ändra lite
grann på scenen.” Jag tog en del av denna scen
tvärsigenom glaset så att publiken omedelbart
ser det, men personerna i filmen rör inte
glasen förrän vid scenens slut. Så jag lät göra
exceptionellt stora glas: och numera återgår jag
ofta till stora accessoarer.1

Text: Tora Berg

1) François Truffaut (övers. Torsten Manns), Samtal med Hitchcock (1992).
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Alfred Hitchcock

Sabotör
Saboteur

Sabotör kan nog sägas vara Alfred Hitchcocks mest patriotiska film, fylld med passionerade
försvarstal för den amerikanska demokratin och innehållande en vardagshjälte som
kommer från marginalen och kämpar mot fascistiska eliter. En tekniskt mästerlig och
nästan oavbruten spännande resa med en symbolisk slutstrid i Frihetsgudinnans fackla.
Sabotör är en tekniskt mästerlig, vackert
iscensatt och nästan oavbrutet spännande
resa över hela USA. Filmens innehåll
påverkades av Pearl Harbor-attacken
både när det gäller manusarbetet och den
övergripande sentimentala inverkan på
vad patriotismen borde vara och syfta till.
Hitchcock lyckas leverera flera ikoniska
sekvenser och filmen är, trots en någorlunda tunn handling, mycket intressant
och innovativ.
Barry Kane jobbar på en flygfabrik och
blir falskt anklagad för en sabotageaktion
som dödar hans nära vän. Han misstänker en man vid namn Fry, men utredare
hittar ingen med det namnet på fabrikens
lista över anställda. Således blir han själv
målet för en polisjakt. Kane kommer ihåg
Frys adress från ett kuvert och en jakt
över hela USA tar sin början. Protagonisten träffar på olika slags människor på sin
resa, varav vissa litar på honom och andra
misstror honom.
Sabotör delar flera beståndsdelar med
I sista minuten (1959). Den är på många
sätt en typisk Hitchcockfilm. En man
anklagas för ett brott som han är oskyldig
till, därmed måste huvudpersonen gömma
sig samtidigt som han försöker lösa fallet.
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Slutscenen äger rum vid ett stort monument som i filmen agerar en övertydlig
symbol för den amerikanska demokratin.
Hitchcock lånades ut för Sabotör.
Producenten David O. Selznick trodde
inte tillräckligt mycket på idén. Det resul
terade i att Hitchcock inte fick tillgång till
de skådespelarna han velat ha, något han
senare beklagade sig över i samtal med
François Truffaut.
Symboliken i filmen är minst sagt lika
intressant som den snabba händelse
utvecklingen. Redan tidigt etableras ett
slags misstro mot överheten och den rika
eliten. De vanliga människorna, och i
vissa fall de utstötta och marginaliserade,
är de sanna patrioterna som hjälper vår
hjälte att hitta det demokratihotande
nätverket. Därför är det logiskt att den
slutgiltiga kampen mellan tyranniet
och demokratin äger rum i facklan på
Frihetsgudinnan.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Priscilla Lane, Robert Cummings,
Otto Kruger, Norman Lloyd. 1942,
USA, 1 tim 49 min, engelska,
svensk text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 11 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Sanjin Pejkovic
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Alfred Hitchcock

Skuggan av ett tvivel
Shadow of a Doubt

”Vi pratar inte om att döda folk. Herb pratar om att döda mig och jag pratar om att
döda honom.” Joseph Cotten briljerar som den charmiga morbrodern vars plötsliga
besök får en uttråkad tonårsflicka att ana oråd. Mysig småstadskänsla kontrasteras
mot krypande obehag i psykologisk thriller med Oscarnominerat manus.
Hur begår man det perfekta brottet?
Alfred Hitchcock utforskade frågan ett
flertal gånger, alltid med en lika härligt
makaber espri. Temat är uttalat i Repet
(1948), Främlingar på tåg (1951), Slå nollan
till polisen (1954) och därefter i lämpligt
betitlade The Perfect Crime (1957), ett av
avsnitten som han själv regisserade för
tv-serien Alfred Hitchcock presenterar.
Dessförinnan tangerades ämnet i
Skuggan av ett tvivel, där den mystiske
morbror Charles avbryter ett samtal om
det perfekta mordet med att uttrycka sitt
hat mot äldre änkor. En som hör detta är
Charles systerdotter, tonåringen Charlotte
”Charlie” Newton. Glädjen över besöket
från morbrodern har vid det här laget
övergått i rädsla och oro, sedan hon fått
nys om att släktingen är en av två som
misstänks vara den seriemördare som fått
smeknamnet ”Merry Widow Murderer”.
Premissen återanvändes i moderniserad skrud i Park Chan-wooks Stoker
(2013), efter ett manus som Prison Break-
stjärnan Wentworth Miller skrev under
pseudonymen Ted Foulke. ”It’s not easy
to describe”, menade Miller i en intervju
på sajten Collider några år innan filmens
premiär. It’s a horror film, a family drama
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and a psychological thriller, all wrapped
up in one. The jumping off point is actually Hitchcock’s Shadow of a Doubt.”
Trots deras besläktade premisser är
filmerna mer olika än vad man kan tro.
Skuggan av ett tvivel är inte en skräckfilm – knappt ens ett mysterium, då det
rätt tidigt står klart att Charles inte är så
helylle som han först utger sig för att vara.
Snarare byggs spänningen kring Charlie
och hennes utsatta situation i en sömnig
småstad där det mesta hon säger viftas
bort som flickfantasier.
I intervjuboken Samtal med Hitchcock
(1992) dementerar regissören att Skuggan
av ett tvivel var den han tyckte bäst om av
sina egna filmer, men menar ändå att den
är tillfredställande ”ur sannolikhetssynpunkt, ur logisk synpunkt […] javisst, ur
psykologisk synpunkt”.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Teresa Wright, Joseph Cotten,
Macdonald Carey, 1943, USA,
1 tim 48 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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Alfred Hitchcock

Livbåt
Lifeboat

När ett passagerarfartyg förlist mitt i Atlanten måste en brokig skara överlevare
samsas i en liten livbåt – något som kompliceras när de räddar en ensam sjöman
från ubåten som sänkt deras skepp. Det flytande kammarspelet Livbåt, efter en
berättelse av John Steinbeck, hör till Hitchcocks mest politiska filmer.
Alfred Hitchcocks Livbåt hör till regissörens mest politiska filmer. Tidigare
hade ett krigsrop signerat Ben Hecht
ljudit i slutet av Utrikeskorrespondenten
(1940). Den gången var det en uppmaning till USA att ge sig in i kriget. I Livbåt
handlar det lika mycket om att kritisera
Nazityskland som att sporra de allierade
att förbli bättre än så.
Persongalleriet är i klassiskt Holly
woodmanér så färgstarkt att det nästan
spiller över livbåtens reling. Men utöver
sällskapets moraliska utmaningar speglar
det även klass och fördomar på ett vis
som annars är sällsynt i Hitchcocks filmo
grafi. Nog skiner det igenom att Livbåt
bygger på en berättelse av den mer politiskt upptagna författaren John Steinbeck.
Den första vi möter av de skeppsbrutna
är Tallulah Bankheads rappkäftade klass
resenär i minkpäls. Därefter ansluter
bland andra John Hodiaks oborstade
maskinist, Henry Hulls joviala mogul och
Canada Lees steward innan de räddar
en sjöman (Walter Slezak) från ubåten
som sänkt deras fartyg. I det kammarspel
som följer på öppet hav nyttjas närbilder
och gruppkompositioner till max i det
kontrastrika fotot allteftersom dynamiken
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skiftar. I konfliktens centrum står hela
tiden den manipulativa tysken till vem de
övriga passagerarna måste ta ställning.
Efter filmens premiär var kritiker
särskilt skeptiska till filmens porträttering av tysken. Bosley Crowther kallade
Livbåt för provokativ och John Steinbeck
begärde att hans namn inte skulle förekomma i filmens marknadsföring. I dag
är det lättare att betrakta Livbåt som en
uppmaning till de allierade makterna att
inte sjunka till Nazitysklands nivå. Resonemanget når sin klimax när Lees steward
är den enda som försöker ingripa när de
övriga passagerarna förvandlas till en
lynchmobb. Trots de stereotypa drag Lees
rollfigur iklätts är det förstås signifikant
att han är den enda svarta passageraren i
Livbåt.
I dag framstår Livbåt knappast som
lika moraliskt utmanande, men icke desto
mindre relevant.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Tallulah Bankhead, Canada Lee,
William Bendix, 1944, USA,
1 tim 37 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
British Film Institute.

Text: Calle Wahlström
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Alfred Hitchcock

Notorious!
Notorious

Cary Grants spion skickar Ingrid Bergmans försupna halvtyska till Rio för att
röja hämndlystna kvarlevor från en nazikoncern. Något som är tänkt att ske genom
att hon ska charmera en gammal vän till sin far. Åtrå och stolthet i erotiskt laddad
spion-noir som François Truffaut ansåg vara själva ”kvintessensen av Hitchcock”.
Lätt alkoholiserade Alicia Huberman
(Ingrid Bergman) är dotter till en amerik
ansk nazistspion som döms för förräderi.
Hon söks upp av Cary Grants rappkäftade
regeringsagent T.R. Devlin som vill leja
henne för att spionera på hennes fars
nazistvänner i Rio de Janeiro. Förföljd
av såväl amerikansk polis som media
övertalas Alicia att följa med. En stark
förälskelse uppstår mellan paret, men
också tvivel över om känslorna verkligen
är äkta. I Rio stöter Alicia medvetet ihop
med eleganta societetslejonenet Alexander
Sebastian som tidigare haft känslor för
henne, och snart är de gifta. Spionuppdraget sker nu på plats i hennes eget hem,
vilket visar sig både effektivt och farligt.
Notorious! är den andra filmatiseringen
av John Taintor Footes novell The Song of
the Dragon från 1921 (den första var den
numera förlorade Havets väktare från 1927)
och anses vara en av Alfred Hitchcocks
bästa filmer. Regissören François Truffaut
såg filmen som ”kvintessensen av Hitchcock”, då regissören uppnått ”maximal
effekt med ett minimum av material”. Detta
baseras på att alla scener koncentreras

kring två föremål – nyckeln och den falska
vinflaskan – och att den emotionella intrigen är världens enklaste: två män som är
förälskade i samma kvinna.
Filmens varaktiga kyss mellan huvudpersonerna är vida omtalad. I sin självbiografi berättar Bergman hur de bar sig
åt för att kringgå Hollywoods stränga
censurlagar:

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude
Rains, Louis Calhern, 1946, USA,
1 tim 41 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

En kyss fick vara i tre sekunder. Vi bara kysste
varandra och pratade, lutade oss åt sidan och
kysstes igen. Sedan kom telefonen emellan,
så vi flyttade oss till andra sidan av telefonen.
Det var en kyss som pågick av och till men
censorerna kunde inte ingripa, för vi kysstes
aldrig längre än tre sekunder i sträck. Vi
gjorde annat också – kysste varandras öron,
varandras kinder, så att kyssen verkade ändlös.
Den blev en sensation i Hollywood.1

Text: Tora Berg

1) Ingrid Bergman och Alan Burgess, Ingrid Bergman – Mitt liv (1980).
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Alfred Hitchcock

En kvinnas hemlighet
The Paradine Case

I sitt sista samarbete med producenten David O. Selznick serverar Alfred
Hitchcock ett melodramatiskt rättegångsdrama efter Robert Hichens roman.
I handlingens centrum står Gregory Pecks försvarsadvokat som förförs av
Alida Vallis mordanklagade änka.
Alfred Hitchcocks och David O. Selznicks sjuåriga samarbete är lika omskrivet
som det var konfliktladdat. En kreativ
osämja som inleddes med Rebecca (1940),
vilken erhöll en Oscar för bästa film, och
avslutades med rättegångsdramat En
kvinnas hemlighet till vilken huvudrolls
innehavaren Gregory Peck ska ha beskrivit Hitchcocks inställning som uttråkad.
Filmvetaren Leonard J. Leff har där
emot beskrivit duons duster som ömse
sidigt fördelaktiga. Selznicks kontrollbehov och fokus på karaktärsutveckling
kompletterade Hitchcocks visuellt
visionära ådra, och vice versa.
Till och med i En kvinnas hemlighet,
som sett till regissörens och producentens
gemensamma resumé blev något av en
flopp, tycks de två dra nytta av varandra.
Om än ofrivilligt. Hitchcock ska under
inspelningen ha irriterats särskilt av de
många omskrivningar Selznick påtvingade honom. Trots att manusarbetet i
olika omfattningar och stadier involverat Alma Reville (Hitchcoks fru), James
Birdie och Ben Hecht bar det i slutändan
Selznicks namn.
Berättelsen om advokaten Anthony Keane (Peck) som faller för den
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mordanklagade Maddalena Paradine
(Valli) bär sig också bäst som karaktärsstudie snarare än rättegångsprocedur.
Visst lade både Hitchcock och Selznick
stort krut på scenerna från rättssalen
– regissören prövade en ny inspelningsteknik genom att simultant fixera fyra
kameror på de principiella rollfigurerna,
och producenten lade gastkramande
summor på att i studio bygga en kopia av
Londons Old Bailey.
Men det är snarare i de välskrivna
birollerna som melodramen finner djup
och nyans. Inte minst i Ann Todds porträtt
av Keanes försummade hustru, Charles
Laughtons patriarkala domare eller Louis
Jourdans rakryggade betjänt, som också
innehar en nyckelroll i gåtan om vem som
mördade Maddalenas blinda make.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Gregory Peck, Alida Valli, Ann Todd,
Charles Laughton, 1947, USA,
1 tim 54 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Calle Wahlström
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Alfred Hitchcock

Repet
Rope

Två nietzscheanska unga män planerar ”det perfekta mordet” och bjuder in
gäster till en supé uppdukad över den gömda, döda kroppen. Filmen var såväl
Hitchcocks första i färg som första samarbete med James Stewart, men är allra
mest berömd för att ge illusionen av att vara gjord i en enda lång tagning.
Hitchcock strävade alltid efter att förnya
och förfina sina tekniker, och Repet utgör
det tydligaste exemplet på hans experiment med form och rumslighet. Med
en handling som följer det dramatiska
idealet om tidens och rummets enhet,
drömde regissören om att göra en film i
en enda tagning – inte i formen av filmad
teaterpjäs, utan med en rörlig och följsam
kamera. På grund av de analoga kameramagasinens begränsningar var detta dock
inte möjligt, och filmen består i stället av
tio varsamt koreograferade tagningar.
Manuset baserades på en 1920-talspjäs
av Patrick Hamilton, som i sin tur var
inspirerad av den uppmärksammade historien kring Leopold och Loeb – två unga
män som förlästa på Nietzsches övermänniskoideal mördade en fjortonårig pojke. I
Repet finns en omdiskuterad homosexuell
antydan i relationen mellan de två männen, ett för tiden kontroversiellt motiv.
Efter att ha strypt en bekant med
filmtitelns rep, bjuder mördarna in en rad
bekanta på middag i lägenheten där brottet begåtts. Bland gästerna finns förutom
offrets far och flickvän även mördarnas
skarpsinniga gamla lärare Rupert Cadell,
som genom sin frispråkighet länge varit
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deras förebild. I rollen syns James Stewart
i sitt första av fyra samarbeten med
Hitchcock. Redan här finns en föraning
om de mer komplexa rollfigurer – i såväl
Anthony Manns westerns som Hitchcocks egen Studie i brott (1958) – som
snart kom att förändra bilden av den
forna screwball-hjälten.
Slutligen var Repet också Hitchcocks
första färgfilm, och stor möda lades vid
den solnedgång som kontinuerligt pågår
över den fantastiska Manhattanutsikten
från lägenhetens stora glasfönster.
Den tunga och otympliga Technicolor-
kameran försvårade ytterligare det
komplicerade inspelningsarbetet.
Faktorer som dessa har lett till att Repet
emellanåt ansetts mer som en teknisk än
konstnärlig bedrift, men även anhängare
av regissörens typiska förmåga att skapa
spänning har mycket att hämta i den
tillspetsade situationen och de dubbel
bottnade replikskiftena.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
James Stewart, John Dall, Farley
Granger, Edith Evanson, 1948, USA,
1 tim 20 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
11 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Text: Johannes Hagman
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Under Capricorn
Under Capricorn

Ingrid Bergman spelar ut hela sitt register som alkoholiserad irländsk hustru i
australiensisk exil, i denna för Hitchcock atypiska melodram i historisk miljö.
Filmen mottogs kyligt av många kritiker men hyllades i Frankrike som en av
regissörens främsta. Eleganta långa tagningar och lysande färgfoto av Jack Cardiff.
I sin Hitchcock-bok skriver Èric Rohmer
och Claude Chabrol om Under Capricorn:
”Den här filmen är berättelsen om ett
ansikte, Ingrid Bergmans ansikte.”
Bergman spelar Mrs. Henrietta Flusky,
hustru till Joseph Cottens Sam Flusky –
en framgångsrik entreprenör i det tidiga
1800-talets Australien. Alkoholiserad och
deprimerad håller hon sig mest inlåst i
sin kammare på övervåningen till deras
eleganta herrgård, åtminstone till dess
att guvernörens brorson Charles väcker
henne till nytt liv genom uppmärksamt
tålamod och minnen från det gamla hemlandet Irland. Ju närmre Charles kommer
paret Flusky, desto mer anar han dock att
det är något som skaver i deras gemensamma historia. Något som lett till att
Sam avtjänat ett långt fängelsestraff.
Efter Repet (1948) fortsätter Hitchcock
här sitt arbete med långa tagningar och
färgfoto, nu i samarbete med Michael
Powell och Emeric Pressburgers stjärnfotograf Jack Cardiff – året efter dennes
legendariska insats med De röda skorna
(1948). Hitchcock var själv en av Under
Capricorns producenter och menade i
efterhand att han dessvärre hade lagt mer
vikt vid att för tredje gången få samarbeta
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med Bergman än att göra en bra film.
Resultatet kom också att bli ett av hans
fåtaliga ekonomiska misslyckanden.
Att regissören för ovanlighetens skull
gjort en melodram, om än med inslag av
gotisk skräck, förbryllade många kritiker. Signaturen C.B-n beskrev i Dagens
Nyheter resultatet som ”Hitchcock i
kulört tvångströja”, och menade vidare att
filmen var en ”olycklig blandning av kuslig
Hitchcock och konventionell kolorerad
historisk kostymfilm.” Samtidigt var den
franska kritiken betydligt mer positiv,
där bland andra den blivande regissören
Jacques Rivette skrev en entusiastisk
recension som hyllade handlaget med
rollfigurernas känslomässigt komplexa
relationer. När den legendariska filmtidskriften Cahiers du Cinéma år 1958
utsåg de tolv bästa filmerna någonsin
fanns Under Capricorn med på listan
tillsammans med titlar som Soluppgång
(1927) och Spelets regler (1939).

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Ingrid Bergman, Joseph Cotten,
Michael Wilding, Margaret
Leighton, 1949, Storbritannien,
1 tim 57 min, engelska, utan text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
British Film Institute.

Text: Johannes Hagman
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Alfred Hitchcock

Rampfeber
Stage Fright

Med blodfläckad Dior-klänning kastar sig Marlene Dietrich i sin älskares armar. Han tar på sig mordet
på hennes make, men Jane Wyman anar ugglor i mossen och klär ut sig till hembiträde och flörtar med
en polis. Rampfeber var en av två filmer Hitchcock gjorde under en kort sejour tillbaka i sitt hemland.
I ett försök att dölja sin älskarinna Charlotte Inwoods (Marlene Dietrich iförd dyra
Dior-kreationer) mord på sin make blir
Jonathan Cooper själv misstänkt. Jagad av
polisen söker han upp barndomsvännen
Eve som studerar till skådespelare och för
mår henne gömma honom hos sin pappa
(en briljant Alastair Sim). Pappan anar att
allt inte står rätt till och tycker att de ska
kontakta polisen, då det verkar som att
Charlotte Inwood planerat att sätta dit
Jonathan för mordet. I ett försök att hitta
bevis utger sig Eve, som hyser mer än vänskapliga känslor för Jonathan, för att vara
vikarierande hembiträde och påkläderska
till skådespelaren. I samma veva uppvaktas hon av polis som är kopplad till fallet.
Många kritiker menade att Rampfeber,
trots förstklassiga skådespelarinsatser, var
ett lågvattenmärke. Något som regissören
François Truffaut påpekade för Hitchcock:
Jag finner det helt logiskt att ni gjorde en film
som Under Capricorn. Men däremot verkar det
inte som om Rampfeber, som också gjordes

Agatha Christies tradition och just en av dessa
”whodunits” som ni avskyr …1

I samma samtal menar Hitchcock att han
lockats av teatertematiken: skådespelare
som spelar skådespelare som skådespelar.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Marlene Dietrich, Jane Wyman,
Michael Wilding, Alastair Sim, 1950,
Storbritannien, 1 tim 50 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Det är riktigt, men där fanns något som intresserade mig, idén att göra en film om teatern.
Mera exakt uttryckt, så tyckte jag om uppslaget
att låta en ung flicka som vill bli skådespelerska
förledas att förklä sig och i levande livet spela
sin första roll, där hon leder en polisundersökning. Nu undrar ni förstås varför jag valde den
här historien? Boken hade kommit ut någon tid
innan och många litteraturkritiker hade sagt i
sina anmälningar: ”Den här romanen skulle bli
en fin Hitchcockfilm.” Och jag, min idiot, tog
dem på orden!

Filmdebut för Hitchcocks dotter Patricia
Hitchcock som vid tiden för inspelningen
studerade skådespeleri på Royal Acadeny
of Dramatic Art där en del av filmen
utspelar sig.

i London, lägger ett uns till er storhet; det
är verkligen en liten engelsk kriminalfilm i

Text: Tora Berg
1) François Truffaut (övers. Torsten Manns), Samtal med Hitchcock (1992).
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Alfred Hitchcock

Slå nollan till polisen 3D
Dial M for Murder

Grace Kellys första samarbete med Hitchcock är en inspirerad pjäsfilmatisering där
hon spelar en kvinna som bedrar sin make, samtidigt som han planerar att mörda
henne. Filmen spelades ursprungligen in för att visas i 3D, men hade premiär när
hajpen lagt sig. I denna restaurerade kopia har filmen anpassats till dagens 3D-teknik.
Det före detta tennisproffset Tom
misstänker att hans unga vackra hustru
Margot, som han gift sig med för hennes
förmögenhets skull, har ett förhållande
med krimförfattaren Mark. Av oro för
att hon ska vilja skiljas – och han förlora
hennes pengar – anlitar han genom
utpressning en gammal studiekamrat för
att mörda henne.
Slå nollan till polisen är en filmatisering
av Frederick Knotts pjäs som gick upp i
West End och på Broadway 1952 och fortfarande spelades för fulla hus när inspelning av filmen påbörjades. Likt föregångaren Repet (1948) och efterföljande
Fönstret åt gården (1954) är Slå nollan till
polisen ett kammarspel där nio tiondelar
utspelar sig i samma scenografiska rum,
vilket Hanserik Hjertén tog fasta på i en
recension i Dagens Nyheter:
Det verkar så enkelt alltihop, denna mordoch svartsjuke-historia som nästan tilldrar
sig i ett enda rum, och den har väl på sina håll

det är ett fint bevis på hans storhet att han så
närgånget filmar en pjäs utan att det luktar
träaktigt instängd och filmad teater.1

Med televisionens intåg i början av
1950-talet förlorade biograferna en stor
del av sin publik. Med nya exklusiva
visningsmöjligheter försökte desperata
biografägare och filmbolag locka tillbaka
publiken. Mest framgångsrikt var 3D-film.
Intresset svalnade dock snabbt, då projektionen ofta blev suddig och huvudvärksframkallande. Allt som allt var 3D-filmens
första guldålder en fluga som endast
varade i två år.
Slå Nollan till polisen var klar redan
1953, men Warner var tvungna att vänta
med premiären till det att pjäsen gått ner
på Broadway. När filmen slutligen hade
premiär 1954 var 3D-trenden redan över.
Många biografer hade helt slutat visa
filmer med den nya tekniken och de allra
flesta som såg filmen då det begav sig såg
den i 2D.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Ray Milland, Grace Kelly, Robert
Cummings, 1954, USA, 1 tim 45 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

betraktats som en mellanfilm där Hitchcock
gjorde det lätt för sig genom att bara filma av
en elegant Broadwaypjäs. Själv tycker jag att

Text: Tora Berg

1) Hanserik Hjertén, Dagens Nyheter (1976).
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Alfred Hitchcock

Ta fast tjuven
To Catch a Thief

Juveler, jakt och passion längs serpentinvägar på la Côte d'Azur. I Hitchcocks
extravaganta komedithriller jagar en oskyldig juveltjuv sin copycat och munhuggs
med en förförisk rikemansdotter. Ta fast tjuven var Grace Kellys sista film med
Hitchcock innan hon blev furstinna av Monaco och försvann från duken.
Den pensionerade juveltjuven John
Robie – ”The Cat” – blir oskyldigt anklagad i en våg av juvelstölder på den franska
Rivieran. Han söker upp vilka han tror
vara tjuvens nästa offer som har tid och
pengar i överflöd: en dekadent mor som
fimpar sin cigarett i ett orört stekt ägg och
hennes dotter Frances som är lika iskallt
förförisk som lockad av Kattens rykte.
”En paradox mellan en inre glöd och en
sval yta”. I sin berömda bok Samtal med
Hitchcock (utgiven på svenska 1992) ringar
regissören och kritikern François Truffaut in Grace Kellys utstrålning som gör
henne till filmens dyrbaraste juvel – och
Hitchcocks egen favorit. Kelly glider fram
i Edith Heads extravaganta kreationer,
likt den kunglighet hon kom att bli två år
senare (det var under denna films inspelning som hon mötte fursten av Monaco).
Mot fonden av ett Technicolorblått hav
lever amerikaner sorglöst med lika mycket
pengar som tid. Ta fast tjuven har inte en
lika självklar plats i Hitchcock-kanon som
Studie i brott (1958) och Fönstret åt gården
(1954). Enligt regissören är filmen ”en ganska ytlig historia”. Alltför ytlig, enligt vissa.
Helt förtjusande, enligt andra, däribland
Truffaut som i sin recension i Cahiers du
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Cinéma korar den till ”den snobbigaste
och mest vardagliga – och samtidigt en av
Hitchcocks mest cyniska filmer”.
Ytligt eller inte – filmen är en klassiker
vars slutreplik inverterar ett lyckligt slut
och där kyssen mellan Grant och Kelly
korsklipps med ett fyrverkeri för att runda
censuren som förbjöd att läppar möttes
längre än tre sekunder. Även Notorious!
(1946) visar prov på Hitchcocks lek med
censuren. Grant och Ingrid Bergman var
vade kyssar med ömma ord, vilket result
erade i en 2 minuter och 40 sekunder lång
– och väldigt sensuell – scen, utan
att censorerna kunde göra något.
Grant och Kelly förblev nära vänner
livet ut. Efter hennes död – i en bilolycka i
södra Frankrike – uttryckte han sin beundran för henne som aktris: ”Tja, med all
respekt för Ingrid Bergman så föredrog jag
Grace. Hon utstrålade ett upphöjt lugn”.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Cary Grant, Grace Kelly, J essie Royce
Landis. John Williams, 1955, USA,
1 tim 46 min, engelska, utan text,
DCP 4K (digitaliserad), bildformat:
1.85:1, tillåten från 15 år. Visnings
material från Park Circus.

Text: Isabella Kubitsky Torninger
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Alfred Hitchcock

Studie i brott
Vertigo

Svindel, sorg och svartsjuka i San Francisco där Kim Novaks mystiska skönhet får
James Stewarts höjdrädda privatdetektiv på fall. Hitchcocks solkyssta film noir
möttes av blandad kritik vid urpremiären, men har med tiden kommit att betraktas
som ett av filmhistoriens främsta verk – bekräftat med topplacering i filmtidningen
Sight & Sounds kritikeromröstning om tidernas bästa filmer.
Oavsett hur man ställer sig till en filmkanon är det svårt att ignorera Alfred
Hitchcocks Studie i brott självklara plats
i den. Många är cinefilerna som avgudar
filmen, likväl filmerna som haft den som
inspirationskälla (se Brian De Palmas
Gastkramad, Jenni Olsons The Royal Road
och Guy Maddins The Green Fog, bara för
att nämna ett fåtal).
Alfred Hitchcocks misslyckas med att
köpa rättigheterna till den franska författ
arduon Boileau-Narcejacs Mord mellan
makar (1952), som i stället blev Henri-
Georges Clouzots film De djävulska. Därför
var Paramount Pictures tidiga med att
optionera Den levande och den döda (1954).
Till sist blev det filmmästerverket om
Scottie, privatdetektiven som får i uppdrag
att följa en bekants fru. Rutinuppdraget
leder till en förbjuden förälskelse med
inslag av svindel, sorg, svek och svartsjuka.
En som bidragit till Studie i brotts status
är Jan Holmberg, doktor i filmvetenskap
och vd för Stiftelsen Ingmar Bergman.
Han var en av de 846 som 2012 bidrog till
filmens topplacering på tidskriften Sight

& Sounds lista över världens bästa filmer,
som görs en gång per decennium.
Alfred Hitchcocks Studie i brott är filmkonstens
absoluta höjdpunkt. […] Jag har sett den
uppskattningsvis ett dussin gånger på duk,
och oräkneliga gånger på skärm. Men varje

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
James Stewart, Kim Novak, Barbara
Bel Geddes, 1958, USA, 2 tim 8 min,
engelska, svensk text, 35 mm, bild
format: 1.85:1, tillåten från 11 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

gång – varje gång – drabbas jag av slutet
som av ett knytnävsslag i magen. Luften
går ur, det svartnar för ögonen. Till de
fysiska sensationerna kommer förvirrande
motstridiga känslor av tomhet och eufori,
depression och lycka. Ja, herregud. Det är ett
slut, det! En anledning till att slutet på Studie
i brott är så sublimt måste vara att det är en
upprepning: slutet hade ju inträffat redan
tidigare, när Madeleine störtade till döds den
första gången. Då var det ett slut som var en
början på något annat. Men när Scottie står
där uppe i kyrktornet för andra gången, när
filmen verkligen är slut, då är slutet verkligen
definitivt. Det finns inget mer att säga, att göra.1

Text: Sebastian Lindvall

1) Jan Holmberg, ”Det snurrar i min skalle”, FLM (höst 2021).
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Alfred Hitchcock

I sista minuten
North by Northwest

Även de som inte sett I sista minuten lär känna igen delar av den. Det kan
handla om jaktscenen med flygplanet eller en Cary Grant som dinglar från
Mount Rushmore, lika mycket som Saul Bass otroliga förtexter eller Grants
utseende – en direkt inspiration till Don Draper i serien Mad Men.
I sista minuten är ett av 1900-talets viktiga filmparadigm.
Reklamchefen Roger O. Thornhill miss
tas för en amerikansk regeringsagent vid
namn George Kaplan, i själva verket en
påhittad figur för att förvirra ett spion
gäng lett av Phillip Vandamm och hans
älskarinna Eve Kendall. Kidnappad och
felaktigt anklagad för mordet på en FN
diplomat flyr Thornhill genom USA för att
försöka rentvå sitt namn.
Psycho (1960) må vara en av de mest in
flytelserika skräckfilmerna genom tiderna
och Studie i brott (1958) slog ut En sensa
tion (1941), mer känd under sin originaltitel Citizen Kane, i den senaste Sight and
Soundlistan över de bästa filmerna som
någonsin gjorts – men dessa verk fångar
bara vissa aspekter av Hitchcocks tekniska
stil och teman. I sista minuten omfamnar fler teman och aspekter i vad som är
den ultimata suspensefilmen: en felaktig
utpekad hjälte, en kontrollerande mamma,
spionage, intresset för blonda kvinnoroller.
Rollen skulle ha gått till James Stewart,
men privata problem – men kanske också
det faktum att Studie i brott ansågs vara en
ekonomisk besvikelse – gjorde att rollen
erbjöds Cary Grant. Han gör rollen med
en enorm lätthet, likaså hans motspelare
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James Mason, Eva Marie Saint och Martin
Landau. Filmen är en uppvisning i mäster
ligt koreograferad och rappt berättad
spionhistoria i många olika miljöer, inte
olikt filmerna om en viss agent 007 som
skulle komma några år senare.
Det viktigaste är kanske ändå att I sista
minuten visar Hitchcocks filmiska konstnärskap från två olika sidor. Mest framträdande är den underhållande sidan med
eleganta scenlösningar, en coolhet och
snygga spionäventyr. Den andra sidan som
förekommer är den där han dissekerar och
analyserar människans mörka sidor.
I en handling som inte lite påminner
om en kafkansk absurditet får vi också
följa Thornhills resa från självisk apati
till engagemang, från den mondäna livets
ytlighet till den existentiella förändringen
som traumat leder fram till.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Cary Grant, Eva Marie Saint, James
Mason, Martin Landau, 1959, USA,
2 tim 16 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.85:1, t illåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sanjin Pejkovic
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Alfred Hitchcock

Fåglarna
The Birds

Tippi Hedren gör en imponerande filmdebut som rikemansdotter med skämtsinne
som under en improviserad weekend i ett litet kustsamhälle blir vittne till hur himlens
alla fåglar börjar attackera byborna. En av Hitchcocks allra mest mytomspunna filmer
– en blandning av romantiskt drama, psykologisk thriller och ren skräck.
I en berömd trailer till Fåglarna diskuterar Alfred Hitchcock människans förhållande till våra bevingade vänner, och
berömmer ironiskt allt vi gjort för dem.
Hur skulle de inte kunna känna sig stolta
över att få pryda våra hattar, sitta i våra
förgyllda burar och ligga på våra middagstallrikar? Om revanschlystnad är motivet
bakom fåglarnas plötsliga attacker mot
människosläktet i filmen får vi aldrig veta,
men det är en av flera möjliga orsaker i
denna närmast apokalyptiska skildring av
naturens hämnd.
Filmen inleds med ett lekfullt samman
träffande i en djuraffär mellan den
skandalomsusade playgirlen Melanie och
en rättrådigt arrogant advokat vid namn
Mitch. För att kunna fullborda ett avancerat skämt följer Melanie efter Mitch
till dennes pittoreska hemby Bodega Bay,
belägen längs den kaliforniska kusten.
Den romantiska spänningen dem emellan
får henne att stanna över helgen, samtidigt som traktens allt mer aggressiva
fåglar slutligen iscensätter en fullskalig
attack mot mänskligheten.
Fåglarna är baserad på en novell av
Daphne du Maurier, som också skrev förlagorna till Värdshuset Jamaica (1939) och
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Rebecca (1940), och för manuset står Evan
Hunter – även känd som kriminalförfatt
are under pseudonymen Ed McBain. På
många sätt utgör fåglar ett perfekt stoff för
Hitchcocks fascination över hur de mest
vardagliga inslag i våra liv plötsligt kan
ändra skepnad och bli en källa till skräck.
Regissören valde effektfullt nog att helt
utesluta användandet av traditionell filmmusik, och i stället framställdes fåglarnas
skräckinjagande skrän, tjatter och skrik
– som tar stort utrymme på ljudspåret –
med hjälp av en tidig synthesizer.
Hitchcock upptäckte Tippi Hedren i en
tv-reklam för bantningsdryck, och tanken
var att hon hädanefter skulle ersätta den
av regissören djupt saknade Grace Kelly.
Hedren övertygade stort som Melanie och
kom även att få huvudrollen i regissörens
nästa film Marnie (1964), innan Hitch
cocks omtalade besatthet av henne omöjliggjorde ett fortsatt samarbete.

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Tippi Hedren, Rod Taylor, J essica
Tandy, Suzanne Pleshette, 1963,
USA, 1 tim 59 min, engelska,
utan text, DCP 4K (digitaliserad),
bildformat: 1.85:1, t illåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Johannes Hagman
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Topaz
Topaz

Mångbottnad spionthriller under Kubakrisen baserad på Leon Uris bäst
säljare, som sägs ha varit baserad på verkliga händelser, där kommunistisk
agent infiltrerar Charles de Gaulles entourage. Alfred Hitchcock ville med
Topaz skapa en realistisk spionhistoria som en motsats till James Bond,
som han tyckte både plagierade och förstörde hans favoritgenre.
1962 hoppar en KGB-agent av till väst
under ett besök i Köpenhamn och avslöjar
att det finns bevis för missiler på Kuba.
CIA ber den franska DGSE-agenten
André Devereaux om hjälp att ta reda på
vem som tillhandahåller missilerna. På
Kuba träffar han Juanita, änka till en död
revolutionär men själv kontrarevolutionär, som i sin tur anlitar lokala kumpaner
för att få ut bevisen ut ur landet. När de
tillfångatas avslöjar de sin kontakt och
jakten på André sätter i gång.
När Topaz hade premiär var varken kritiker eller publik nådiga. Filmen sågs som
ett bevis på att Hitchcock var slut, då det
var den tredje filmen i rad som inte levde
upp till förväntningarna (efter Marnie,
1964, och En läcka i ridån, 1966). Filmen
ansågs föråldrad, med den gamla tidens
skådespelare i huvudrollerna och den
gamla tidens spionfilmer som modell.
Det enda som berömdes var birollerna,
där den nya tidens stjärnor, som Michel
Piccoli och Philippe Noiret, lyste. Men
som Stig Björkman lyfte i tidskriften
Chaplin var det inte ovanligt att Hitchcocks filmer vid premiären jämfördes
med hans tidigare och dömdes ut som
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otillräckliga. Till och med under storhetstiden på 1950-talet fanns de som
hävdade att häxmästaren förlorat det
grepp han haft över publiken med sina
1940-talsfilmer.
Frikopplad från diskussionen om Hitch
cocks slut som succémakare framstår
Topaz femtio år senare som ett hitchcockskt experiment i berättande, såsom
Livbåt (1944) var en gång i tiden. Med
Topaz ville Hitchcock göra en anti-Bondfilm, som visade en spions vardag, där
dialogen och de små händelserna – inte
explosionerna och biljakterna – drev
handlingen framåt. Hitchcock hade näm
ligen inte mycket till övers för James Bond.
Ur ett svenskt perspektiv är det också
spännande att se det svenska inslaget i
filmen. Överste Boris Kusenov, den av
hoppande Sovjettjänstemannen, spelas
av Per-Axel Arosenius och hans familj
av Sonja Kolthoff och Tina Hedström.
De första svenskarna i en Hitchcockfilm
sedan Ingrid Bergman.

Regi: Alfred Hitchcock, medverkande:
Frederick Stafford, Dany Robin,
Karin Dor, Michel Subor, Michel
Piccoli, Philippe Noiret, 1969, USA,
2 tim 05 min, engelska, svensk text,
35 mm, b
 ildformat: 1.85:1, t illåten
från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Alfred Hitchcock

Frenzy
Frenzy

Ett lik flyter upp i Themsen. Runt halsen har offret en åtdragen slips – en hänsynslös
slipsmördare härjar i London. Fel man anklagas och det blir upp till honom själv att
rentvå sitt namn. Hitchcocks sista film på hemmaplan, en makaber seriemördarthriller
med inslag av svart komedi, var det enda av hans verk som belades med 18-årsgräns.
Nyfikna och förfärade Londonbor flock
 s runt Themsens rand, där ett lik med en
a
hårt knuten slips runt halsen flutit upp.
En misogyn seriemördare som stryper sina offer med slips härjar i staden.
Slarvern Richard Blaney anklagas för
morden efter att hans före detta fru hittas
våldtagen och mördad. I själva verket
är det hans bästa vän, den sympatiska
grönsaksförsäljaren Bob Rusk, som är
den skyldiga. Publiken vet det, men inte
Blaney – och definitivt inte polisen.
Filmkritikern Roger Ebert menade att
Frenzy var en återgång till Hitchcocks
spänningsfilmer från 1940-talet – fylld
med makabra detaljer, svart humor och en
desperat man som misstänks för ett mords
som han inte begått. De främsta tecknen
på att filmen är gjord på 1970-talet är det
explicita våldet och nakenheten, vilka
bidrog till att Frenzy blev den enda av regissörens filmer som belades med 18-årsgräns. Flera recensenter pekade även på
likheten med Hitchcocks genombrott, den
Londonbaserade seriemördarthrillern The
Lodger: A Story of the London Fog (1927).

Författaren Gene D. Phillips har be
skrivit hur Hitchcock i filmen så utmärkt
använder sig av kameran för att fånga
sina åskådare:
Hitchcock skildrar bara ett av Rusks fasansfulla mord i detalj, […] eftersom han när

Regi: Alfred Hitchcock, m
 edverkande:
Jon Finch, Barry Foster, Barbara
Leigh-Hunt, Billie Whitelaw, 1972,
Storbritannien, 1 tim 56 min, engelska,
utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.85: 1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

publiken väl sett detta bara behöver antyda
att det sker ett till som vi inte får se. Så när
Rusk leder in den intet ont anande Babs i sin
lägenhet, stannar kameran i dörröppningen
och följer inte med dem in. I stället drar den sig
långsamt tillbaka nedför den mörka trappan
och ut i solskenet och vimlet på gatan, som
om den ryggade för det ohyggliga som sker
bakom de fördragna gardinerna. När den väl
kommit ut igen stannar den upp ett ögonblick
och betraktar människorna på gatan. De är
fullt upptagna med sitt och helt omedvetna om
vad som händer inne i byggnaden. Med denna
perfekt utförda tagning påminner Hitchcock
ännu en gång […] åskådaren om att katastrofen
finns överallt omkring oss, och kan slå till när
vi minst anar det.1

Text: Tora Berg
1) Gene D. Phillips, Alfred Hitchcock (1984).
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Prästmans dagbok (1951).

Cavalo Dinheiro (2014).

Casa de Lava (1994).

Pionjärer (1950).
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Pedro
Costa
En motsättningarnas filmare

Få filmskapare är lika präglade och beroende av en
specifik geografisk miljö som den portugisiska regissören
Pedro Costa. Sedan 1990-talets mitt har han i huvudsak
arbetat med invånare i Fontainhas, ett fattigt kvarter i
Lissabon, med vilka han har skapat verk där ett politiskt
ursinne får en hänförande och unik poetisk form.
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Pedro Costa

»Debutfilmen O Sangue är en bländande
vacker berättelse om ett brödrapar som överges av sin fader, och utgör ett tidigt exempel på
Costas poetiska arbete med ljud och bild.«

Pedro Costa gjorde sin första film
mot 1980-talets slut, liksom flera i dag
betydande portugisiska filmskapare med
koppling till Escola Superior – den film
utbildning där Costa själv studerade.
Debutfilmen O Sangue (1989) är en
bländande vacker berättelse om ett
brödrapar som överges av sin fader, och
utgör ett tidigt exempel på Costas poetiska arbete med ljud och bild. O Sangue
var även den enda fiktiva filmen som han
gjorde innan han kom i kontakt med Kap
Verde, och den politiska problematik som
ännu präglar den före detta portugisiska
kolonin – ett möte som skedde med Casa
de Lava (1994), ett svårt projekt som
Costa skämtsamt har beskrivit som sin
Apocalypse Now. Projektet ledde senare
fram till Ossos, den film med vilken han
inledde samarbetet med befolkningen i
Fontainhas, ett fattigt kvarter i Lissabon –
ett samarbete som ännu fortgår.
Fram till och med Ossos arbetade
Costa under konventionella förhållanden.
Filmerna hade normalstora budgetar, de
spelades in på 35 mm och han arbetade
med normalstora team och professionella
skådespelare. Under inspelningarna av
både Casa de Lava och Ossos insåg han
dock att dessa medel inte lämpade sig för
det han ville göra – den resursmässiga
(relativa) rikedomen skar sig med om
rådenas (absoluta) fattigdom. Sedan dess
har han arbetat med mindre resurser,
digital teknik och ett minimalt team.
[No Quarto da] Vanda är sprungen ur flera
besvikelser, saker och ting betraktades inte
korrekt när vi filmade Ossos, som var en för
hållandevis stor produktion, med bilar, team, och
så vidare. Jag såg enbart 20 procent av allt det jag
borde ha sett varje dag på grund av att vara min
uppmärksamhet drogs till personerna i teamet
och liknande; målen och medlen var inte korrekt

uttänkta. Så jag insåg att jag behövde göra allt på
ett annat sätt. Det ledde mig till att tänka att det

politiska implikationerna i Costas verk
skrivit följande:

normala sättet att göra film på är fel.1
Denna politik är inte längre den som iscensatte

”Filmen är väldigt lömsk”, säger Costa.
”Den ber alltid om lite mer: mer pengar,
mer nymodigheter, mer av ditt och datt.
En av filmskaparens uppgifter är att
motsätta sig denna hysteri.” Genom att
göra just detta har Costa lyckats skapa
en påver imitation av de produktionsförhållanden som rådde under Hollywoods
guldålder, med kvarteret som studio och
dess invånare som ensemble – en grund
för ett högst kollaborativt arbete.

världens tillstånd för att visa förtryckets
strukturer och mobilisera energierna mot dem.
Dess modeller återfinns i Venturas/Desnos
kärleksbrev eller i musiken som Leãos föräldrar
spelar: det är en konst där formen förknippas med
konstruktionen av en social relation och sätter
en förmåga som tillhör alla i verket. Det handlar
inte om den gamla avantgardistiska drömmen om
att lösa upp konstens former i den nya världens
relationer. Det handlar om att markera konstens
närhet med alla former där en förmåga att dela
eller en delbar förmåga kommer till uttryck.2

Costas Fontainhas-svit, som än så länge
inbegriper fem långfilmer och en rad
kortfilmer, skildrar ett samhälle i förfall.
Under 1990-talet påbörjades rivningen
av Fontainhas, vars invånare – till stor
del bestående av fattiga arbetare, trasproletärer och papperslösa immigranter
från de portugisiska kolonierna – tvångsförflyttades till nybyggda miljonprogramsliknande områden. Denna process
skildras i Juventude em Marcha (2006),
där filmens huvudrollsinnehavare Ventura
vandrar mellan grävskopor, ruiner och
sin nya bostad – en vit kub utan minnen
och berättelser.
Cavalo Dinheiro (2014) inleds med
Jacob Riis fotografier på människor som
bebodde New Yorks slum vid 1800-talets
slut. I intervjuer har Costa hyllat Riis,
Walker Evans och andra ”medborgarfotografer” som skildrade “hur den andra
hälften levde”. Och visst skulle man
kunna dra en parallell och kalla Costa för
en ”medborgarfilmare”, hade bara de papperslösa människor som befolkar hans
filmer inte förvägrats medborgarskap.
Filosofen Jacques Rancière har
följt Costas arbete, och har om de

Denna retrospektiv innefattar samtliga
av Costas långfilmer, samt fyra filmer
han själv har valt och som belyser hans
säregna filmhistoriska hållning, där film
skapare som Jacques Tourneur är lika
viktiga som Danièle Huillet och Jean-
Marie Straub. Det är en hållning utifrån
vilken Costa har utarbetat en praktik som
är lika politiskt brännande som estetiskt
slående – vilket har gjort honom till ett av
den samtida filmens största namn.
Läs mer: Jacques Rancière, ”Pedro
Costas politik”, Filmens spelrum (2018);
Jean-Louis Comolli, ”Frames and Bodies
– Notes on Three Films by Pedro Costa:
Ossos, No Quarto da Vanda, Juventude
em Marcha”, Afterall nr. 24 (2010).

Retrospektiven genomförs i samarbete
med Portugals ambassad i Stockholm
och Camões – Centro de Língua
Portuguesa em Estocolmo.
Kuraterat av Stefan Ramstedt.

1) Pedro Costa i samtal med Mark Peranson, ”Pedro Costa: An Introduction”, Cinema Scope nr. 27 (2006).
2) Jacques Rancière, ”Pedro Costas politik”, Filmens spelrum (2018).
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Ossos (1997).

No Quarto da Vanda (2000).

Sicilia! (1999).

Cavalo Dinheiro (2014).
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Pedro Costa

O Sangue
O Sangue

Pedro Costas debutfilm handlar om två bröder som har övergetts av fadern och som,
tillsammans med en ung lärarinna, slår sig samman i jakt på trygghet och gemenskap.
O Sangue berättar en ofta skildrad historia, men gör det med en stark desperation
som tar form i Costas vackert svartvita och våldsamma bilder.
Redan den inledande bilden i Pedro
Costas debutfilm O Sangue ger uttryck för
flera av de kvaliteter som präglar inte bara
denna film, utan regissörens konstnärskap i stort. Mot svart bild hörs gyttjiga
steg; klipp till en närbild på en ung mans
ansikte som efter en stund får en lavett;
klipp till motbilden på den äldre mannen
som utdelat den. ”Gör vad du vill med
mig”, säger den unga mannen. Mannen
tar sin väska, ignorerar sonens vädjan om
att stanna kvar och lämnar sina två söner
att klara sig själva. Sönerna söker gemenskap hos en ung lärarinna.
Sekvensen utspelar sig på en öde
grusväg. Landskapet är kallt, hårt och
grått – och skildras vackert i svartvitt.
Människorna som där framträder har
något skulpturalt över sig, och precis
som landskapet är deras gester fulla av
både våld och ömhet. Detta förhållande
mellan stillhet och plötslig kraft är något
som präglar Costas bilder, vilka ofta för
tankarna till Robert Bresson.
I ett anförande talar João Bénard da
Costa, före detta chef på Cinemateca Portuguesa, utifrån en annan sekvens i filmens

inledning, om filmens motiv och ser en
parallell i Nicholas Rays Ung rebell (1955):
Vi har kommit till det jag gillar mest och det
som är mest smärtsamt: Vicente, i den rutiga
tröjan han haft sedan har var liten, Clara, i en
stickad tröja över en vit klänning […] och Nino,

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Pedro Hestnes, Nuno Ferreira, Inês de
Medeiros, 1989, Portugal, 1 tim 35 min,
portugisiska, engelsk text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Cinemateca
Portuguesa.

som redan har bytt uttryck till förvåning. Nino
somnar på Vicentes knä, medan hans knän
ligger på Claras. En gång för länge sedan såg
jag Nicholas Rays film Ung rebell, där en pojke,
en flicka och ett barn, James Dean, Natalie
Wood och Sal Mineo, satt och låg på samma
sätt, nästan i samma position. […]1

O Sangue är en film om blod som förråder,
och blod som förbinder. Det är en film
som tar sig an en uråldrig berättelse, och
som genom en rigorös filmhistorisk referensram (utöver Bresson och Ray påminner filmen ofta om Charles L
 aughtons
Trasdockan från 1955) blir till ett verk som
samtidigt tycks tala till och om ett nu och
ett flerfaldigt då.

1) João Bénard da Costa i ett filmat anförande, inkluderat i Criterion Collections ”Letters from Fontainhais: Three Films by Pedro Costa”.
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Prästmans dagbok
Journal d’un curé de campagne

Robert Bressons tredje långfilm, en filmatisering av Georges Bernanos roman
om en präst och hans kamp mot en skeptisk församling och sin egen vacklande
hälsa, utgjorde ett viktigt steg mot den ofta benämnda asketiska stil som präglar
regissörens arbete – en stil med starka beröringspunkter till Pedro Costas verk.
Claude Laydu axlar huvudrollen som en
ung präst som anländer till den lilla byn
Ambricourt där han ska inleda sitt präst
ämbete. Han ställs snart inför församlingens skepsis, kritik från kollegor och
sin egen vacklande hälsa. Vid ankomsten
börjar han föra dagbok, vars inlägg utgör
den text som berättarrösten återger på
filmens ljudspår.
Prästmans dagbok var ett viktigt steg i
Bressons arbete med både skådespeleri,
berättarstruktur, ljud och kameraföring.
Även om den föregående Damerna i Bou
lognerskogen (1945) är en väldigt vacker
film kan Prästmans dagbok beskrivas som
den första som på riktigt präglas av den
form som karakteriserar Bressons filmer.
Jämte Jacques Tourneur, Yasujiro
Ozu, John Ford, Margarida Cordeiro och
António Reis samt Danièle Huillet och
Jean-Marie Straub är Bresson en filmskapare vars verk Pedro Costa ofta lyft fram
som viktiga för sitt eget arbete. I Costas
verk finns tydliga spår från Bresson i arbetet med ljuset och det återhållsamma skådespeleriet (ofta med oskolade aktörer),

men även de snabba utbrotten av våld går
att spåra tillbaka till Bresson. För Ossos
(1997) valde han dessutom att samarbeta
med fotografen Emmanuel Machuel,
som tidigare hade fotograferat Bressons
Blodspengar (1983). Costa har själv påtalat
vissa likheter mellan Venturas präst i Vita
lina Varela (2019) och Bressons präst:

Regi: Robert Bresson, medverkande:
Claude Laydu, Léon Arvel, Antoine
Balpêtré, 1951, Frankrike, 1 tim 45 min,
franska, svensk text, 35 mm, bildformat:
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Det är omöjligt att inte tänka på Bressons
Prästmans dagbok, som är en oförglömlig
film. Likt den unga prästen Ambricourt vill
fader Ventura betala sina församlingsbors
skulder med tomma händer. Likt den
unga prästen Ambricourt är fader Ventura
utmattad, berusad, nedslagen.1

En likhet som även filosofen Jacques
Rancière påtalat i en text om Costas film:
Ventura, som bara hade spelat sig själv i de
föregående filmerna, framträder nu som en
riktig skådespelare, som spelar mot sin typ
i den dubbelroll hämtad ur fiktionens värld:
en fallen präst som minner om Bernanos och
Bressons miserabla landsbygdspräst.2

1) Pedro Costa i ett samtal med Michael Guarneri, publicerat på débordements.fr (2019).
2) Jacques Rancière, ”Deux yeux dans la nuit. Vitalina Varela de Pedro Costa”, Trafic nr. 115 (2020).
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Casa de Lava
Casa de Lava

Pedro Costas andra film utspelar sig på Kap Verde och var tänkt att utgöra en nyinspelning
av Jacques Tourneurs legendariska zombiefilm Svart mystik. Under inspelningen ändrade
projektet riktning, och i filmen sker ett vackert möte mellan spåren från en fantastisk
zombiefilm och en reflektion kring den specifika platsen och dess historia.
Efter en omvälvande inledning med
utdrag ur Erupção da Ilha do Fogo
(1954), en dokumentär i färg av Orlando
Ribeiro som skildrar ett vulkanutbrott
på ön Fogo, samt en rad porträtt av öns
invånare, ackompanjerade av ett stycke
för violin av Paul Hindemith, tar filmens
berättelse vid.
Vi får följa Leão, en byggnadsarbetare
från Kap Verde som faller i koma efter en
arbetsplatsolycka, och som därefter förs
tillbaka till Kap Verde-ön Fogo av sjuksköterskan Mariana. Väl på ön förblir Leão i
koma, medan Mariana tar arbete på öns
underfinansierade sjukhus samtidigt som
hon utforskar ön och försöker få reda på
var han hör hemma och vilka hans släktingar är. Hon får inga raka svar på sina
frågor – kanske för att det tycks svårt att
”höra hemma” just på denna plats.
De som är födda på ön är på väg
därifrån för att utföra (oftast lågbetalda
och farliga) arbeten i Lissabon, medan de
enda vita personerna hon träffar tycks ha
ett svårtolkat förhållande till platsen de
bebor: en änka till en politisk fånge som
skickats till lägret Tarrafal på grannön

Santiago, och som bor på Fogo tillsammans med sin son. Öns koloniala historia,
men även dess postkoloniala tillstånd,
uppenbaras därigenom. I synnerhet
genom rollfiguren Mariana, som i film
kritikern Jonathan Rosenbaums ord:
[…] förblir en kolonisatör […] eftersom hon

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Inês de Medeiros, Isaach De Bankolé,
Edith Scob, Pedro Hestnes, 1994,
Portugal, Tyskland, 1 tim 50 min,
portugisiska och kreol, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Optec Filmes.

aldrig ger något tillbaka till öns befolkning.
Och Costa kan inte ifrågasätta hennes motiv
för att stanna på ön utan att ifrågasätta sina
egna. Är själva filmen hans egen patient? Och
i så fall, vad kan Costa göra då filmen vaknar
upp, med eller utan hans hjälp? Svaret: samma
sak som vi gör. Han kan betrakta.1

Skämtsamt har Pedro Costa kallat arbetet
med Casa de Lava som ”sin Apocalypse
Now”. Casa de Lava må ha varit en kaosartad inspelning. På så sätt kan filmen
betraktas som ett högst självreflexivt
frigörande från ett produktionssätt som
Costa tog avstånd från, till förmån för det
mer koncentrerade seende som präglar
både denna film, men i synnerhet hans
senare verk.

1) Jonathan Rosenbaum, ”A Few Eruptions in the House of Lava”, Goodbye Cinema, Hello Cinephilia: Film Culture in Transition (2010).
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Trás-os-Montes
Trás-os-Montes

Efter den fascistiska regimens fall begav sig filmskaparna Margarida Cordeiro
och António Reis till Portugals nordöstra landsbygd för att filma livet där.
Genom att lösa upp gränserna mellan fiktion och verklighet, och genom att
bereda plats åt myter och historiska skeenden, skänker paret en poetisk kraft
till sin skildring av en plats under en omvälvande tidsperiod.
António Reis och Margarida Cordeiros
första långfilm skildrar livet i Miranda
do Douro och Bragança, små samhällen
i nordvästra Portugal, i närheten av den
spanska gränsen. Barnens lekar, religiösa ritualer och jordbrukarnas arbete är
återkommande motiv i denna film som
präglas av dess uppluckrande av gränser
mellan historia och nutid, samt mellan
sanning och fiktion. Cordeiro och Reis
lyckades åstadkomma detta genom ett
nära samarbete med den lokalbefolkning
som medverkar i filmen – något som
Reis har talat om:

använda indirekt ljus var inte ett problem. Det
blev samtidigt ett slags spel. Så det var möjligt
att insistera på vissa saker, ofta med ömhet.1

Pedro Costa har även han tvingats arbeta
med liknande metoder, och när Costa studerade film så var Reis en av hans lärare.
Costa har i samtal talat om hur viktigt
mötet med Reis var, och om det kraftfulla
intryck som hans och Cordeiros Trás-osMontes gjorde på honom:

Regi: Margarida Cordeiro, António
Reis, medverkande: Albino S. Pedro,
Carlos Margarido, 1976, Portugal,
1 tim 48 min, portugisiska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Cinemateca Portuguesa.

För mig var det när jag såg Trás-os-Montes
som jag först kände att jag hade ett förflutet
i den portugisiska filmen. Då fann jag poesin

Jag kan säga att vi aldrig filmade med en

som jag hade sökt efter i punken, något i stil

jordbrukare, ett barn eller en gamling utan att

med ”det finns inget vare sig bakom eller

först ha blivit personens vän. Detta var för oss

framför oss, därför måste vi göra det nu”, och

en viktig poäng, för att vi skulle kunna arbeta

det slutade med att jag hittade det hos någon

och för att maskinerna inte skulle utgöra något

som sade exakt samma sak, men i filmer som

problem. När vi började inspelningen med dem

redan existerade och som var magnifika. Å ena

var kameran redan ett slags litet husdjur, likt en

sidan var det alltså tröstande, å andra sidan

leksak eller ett köksredskap, som inte skrämde

kunde jag, som jag sade förut, etablera ett slags

dem. Att använda ljus i deras hem eller att

historia, en familj, en identitet – något som gav

sätta upp reflexskärmar på fälten för att kunna

mig trygghet.2

1) António Reis i samtal med Serge Daney och Jean-Pierre Oudart, Cahiers du Cinéma nr. 276 (1977).
2) Pedro Costa i samtal med Anabela Moutinho och Maria da Graça Lobo, Cinema Comparat/ive Cinema nr. 6 (2016).

Svenska Filminstitutet

205

Exil

Pedro Costa

Ossos
Ossos

Pedro Costas första film om och med invånarna i Fontainhas kretsar kring en suicidal
ung mor som lämnar sitt spädbarn till dess far, som i sin tur planlöst vandrar runt i
kvarteret. Ossos är en förkrossande skildring av mänsklig utsatthet, men där distansen
mellan såväl rollfigurer som filmskapare och åskådare ständigt gör sig påmind.
Det var efter inspelningen av Casa de
Lava (1994) som Pedro Costa kom i kontakt med Fontainhas och dess invånare,
då han av Fogo-borna ombads att ta med
brev och paket till deras släktingar och
vänner i det fattiga kvarteret i Lissabon.
Mötet gjorde ett starkt intryck på Costa,
och Ossos blev den första delen i det som
kom att bli en svit om kvarteret och dess
invånare – som Costa arbetar på än i dag.
Berättelsen i Ossos kretsar kring en
ung fattig kvinna som precis fött barn,
och som överlämnar barnet till dess fader
som är minst lika trasig som modern.
Genom faderns vandring i Fontainhas och
hans möten med några av dess invånare
skisserar Costa upp en bild av en plats
och de människor som bebor den. Costa
är dock väl medveten om de inneboende
problemen i en betraktelse som sker
utifrån så ojämlika positioner, och väljer
att ständigt göra betraktaren påmind om
kamerans – och i förlängningen betraktarens – intrång i miljön. Något som filmteoretikern och filmskaparen Jean-Louis
Comolli har skrivit om:

Det som iscensätts med denna nya mise en
abyme är, återigen, faktumet att seendet är
problematiskt. Vi vill se, vi försöker se, vilket
gör förvrängningar och restriktiva inramningar, som kröker och formar våra kroppar,
nödvändiga. […] Detta är, återigen, ett projekt
av en subversiv mise en scène, som motarbetar

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Vanda Duarte, Nuno Vaz, Isabel Ruth,
1997, Portugal, Frankrike, Danmark,
1 tim 34 min, portugisiska, engelsk
text, 35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Cinemateca Portuguesa.

den lätthet eller till och med det förpliktande att
se som återfinns i det västerländska samhället
[…]. Som om världen kunde reduceras till dess
spektakel. Bilden indikerar inte bara själva
seendet och betraktarens roll, och inramningen
i inramningen förhöjer inte bara denna följd
av betraktandet, och på så sätt leder till medvetenhet, utan på grund av att inramningens
mask är närvarande i själva bilden i form av
hinder eller filmade skärmar, blir det som visas
inget mindre än seendets själva gränser.1

Costas Ossos blir därigenom inte bara ett
skakande drama, utan även en lektion i
både filmandet och seendet.

1) Jean-Louis Comolli, ”Frames and Bodies – Notes on Three Films by Pedro Costa: Ossos, No Quarto da Vanda, Juventude em Marcha”, Afterall nr. 24 (2010).
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No Quarto da Vanda
No Quarto da Vanda

Långa, statiska tagningar, i huvudsak inspelade i ett och samma rum – Vandas rum –
där människor bundna av vänskap och kärlek fördriver tiden med samtal och heroin.
Allt medan deras kvarter rivs utanför. No Quarto da Vanda, som har jämförts med
Andy Warhols tidiga filmer, var den första filmen som Costa spelade in digitalt.
Erfarenheten av Ossos (1997) fick
Pedro Costa att radikalt ändra sina
arbetsmetoder. Det normalstora film
teamet reducerades, och med det en stor
del av all den tekniska utrustningen som
har betraktats som absolut nödvändigt
för att skapa film. Kvar blev Costa, ett
par nära medarbetare och en DV-kamera
av enklare modell. Det var nödvändigt,
har regissören själv påtalat, att göra sig
av med allt, då det hade varit ett hinder i
upprättandet av en inspelningsmiljö där
tilliten, betraktandet och reflektionen
stod i centrum.
Totalt filmades 160 timmar material som reducerades till en knappt tre
timmar lång film som skildrar det som
sker i Vandas rum. Filmen utgörs av
längre sekvenser där Vanda och hennes
vänner samtalar, lyssnar på musik, röker
heroin och fördriver tiden. Det är en film
där fiktionen får lämna plats för dess
framförande – något som både gör den
än starkare och samtidigt vittnar om det
nära samarbetet mellan Costa och de
medverkande.

Filmskaparen Thom Andersen har
skrivit inkännande och uppskattande om
både filmen och om Costas metoder:
No Quarto da Vanda är även ett intimt verk, ett
kammarspel, som titeln påvisar. Jag betraktade
den som en dokumentär, men som en doku-

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Vanda Duarte, Lena Duarte, Zita Duarte,
2000, Portugal, Tyskland, Schweiz,
2 tim 50 min, portugisiska, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Optec Filmes.

mentär med en öppenhet utan motstycke, ett
slags film som Kieslowski fastslog var omöjlig
då ”det finns sfärer av mänsklig intimitet som
man inte kan nå med en kamera.” Costa hade
funnit vägen till dessa sfärer, bland fattiga
immigranter som enbart kan finna enkelt,
oregelbundet arbete och måste kämpa för att
skapa ett eget rum i ett kvarter (Fontainhas
i Lissabon) som rivs ner runtomkring dem.
[…] [I filmen] finns en uppenbar solidaritet, en
kärlek. Troligtvis kunde Costa bara ha spelat in
dessa ögonblick med en anspråkslös och liten
kamera. Men självklart är filmens intimitet inte
bara en fråga om teknik. Det måste ha funnits
en stark ömsesidig respekt och vänskap mellan
Costa och de människor han filmar.1

1) Thom Andersen, ”Painting in the Shadows”, Film Comment nr. 86 (2007).
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Sicilia!

I Danièle Huillets och Jean-Marie Straubs filmatisering av Elio Vittorinis
roman Samtal på Sicilien återvänder en man till Sicilien efter att under
en längre tid ha arbetat i New York. Filmen är ett av de kraftfullaste och
tydligaste exemplen på Huillets & Straubs stringenta och mödosamma
arbete med skådespelarnas gestik och diktion.
Elio Vittorinis roman Samtal på Sicilien
(1941) berättar om en man som kommer
tillbaka till det som en gång var hans hem.
I Danièle Huillets och Jean-Marie Straubs
filmatisering återges ett antal dialoger
och monologer ur boken. Om livet på ön,
fattigdomen, arbetet och återvändandet,
och där flera teman som finns både i
romanen och i filmskaparnas tidigare
verk återges i en karakteristiskt kraftfull
och koncentrerad form. Filmen är en av
de sista som paret gjorde tillsammans,
före det att Huillet gick bort 2006. Sicilia!
utgör till viss del en fulländning av de
uttryck som paret arbetat med sedan
1960-talet, men den överraskar även med
vissa vackert komiska inslag.
Pedro Costa filmade Huillet och
Straub under klippningen av denna film,
något som resulterade i Cinéma de notre
temps-avsnittet Où gît votre sourire enfoui
? (2001). Costa hade sedan långt tidigare
beundrat filmskaparnas arbete, och har
ofta pratat om hur viktiga deras verk har
varit för honom – bland annat i ett samtal
med filmskaparen Thom Andersen, där

han jämför sitt förhållande till dem med
förhållandet till Jean-Luc Godard:
När jag såg filmerna kände jag mig mycket
närmare Straub [och Huillet] än till Godard.
Så är det fortfarande. De är mycket närmare
mina egna uppfattningar om sensualitet,

Regi: Danièle Huillet, Jean-Marie
Straub, medverkande: Gianni Buscarino,
Vittorio Vigneri, 1999, Italien, Frankrike,
Tyskland, 1 tim 6 min, italienska,
engelsk text, 35 mm, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Belva Film GmbH.

våld och ömhet. Kanske är det bara att det
finns något grovhugget och rått där, utan
kamouflage. Det är vad jag gillar hos Straub
och Huillet. […] De var de snabbaste, de
mest ursinniga, de vackraste, mest sensuella,
uråldriga, moderna.1

Huillet och Straub är mycket riktigt också
en av de viktigaste referenserna, sett till
Costas egna verk och metoder. Från paret
lärde han sig vikten av att betrakta, och
även hans kärnfulla uttryck och arbete
med bildutsnitt har stora likheter med
Huillet och Straubs verk, något som
utmärkt exemplifieras av deras Sicilia! –
som även tematiskt har starka beröringspunkter till Costas verk.

1) Pedro Costa i samtal med Thom Andersen, Cinema Scope nr. 29 (2007).
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Où gît votre sourire enfoui ?
Où gît votre sourire enfoui ?

Pedro Costas bidrag till Cinéma, de notre temps, en porträttserie om filmskapare, är
en inkännande skildring av Danièle Huillet och Jean-Marie Straub, under klippningen
av deras Sicilia!. Till lika stor del en film om arbete som om kärlek, där närstudier av
dagstagningar varvas med exempel på filmskaparparets karakteristiska dynamik.
Mellan 1964 och 1972 gjordes totalt 53
episoder av den anrika porträttserien
Cinéastes de notre temps, producerad av
André S. Labarthe och Janine Bazin. Vid
1980-talets slut återupplivades serien, då
med titeln Cinéma, de notre temps, och
fram till 2000-talets början producerades
ytterligare dokumentärer om några av den
samtida filmens största regissörer.
När Pedro Costa ombads att göra en
episod om Danièle Huillet och Jean-Marie
Straub var han till en början tveksam,
men inte för att han inte uppskattade
parets arbete. Inte heller berodde det på
att tre regissörer redan hade misslyckats
med projektet. Han visste helt enkelt inte
hur han skulle gå till väga. I ett samtal
med Thom Andersen, publicerat i Cinema
Scope, uppger Costa att Labarthe och
Bazin visste att han var en ”beundrare,
en som i intervjuer alltid, alltid talade
om Straub och Huillet.” Det slutade med
att Costa upprättade en liknande inspelningssituation som den i hans föregående
film, No Quarto da Vanda (2000), med ett
fåtal personer och ett rum.
Où gît votre sourire enfoui ? är i huvudsak inspelad klipprummet där Huillet
och Straub klippte deras Sicilia! (1999).

Svenska Filminstitutet

I filmen ser vi Huillet spola bland tagningar medan Straub antingen sitter bredvid eller vandrar ut och in genom rummets
dörrar. Straub talar ändlöst, om deras eget
arbete, men även om andra filmskapares,
medan Huillet då och då avbryter honom
för att rätta eller säga emot honom.
Huruvida påståendet om att de bara gör
ett klipp om dagen är sant eller inte spelar
ingen större roll, för Costa visar med sin
film tydligt det arbete som ligger bakom
parets filmkonst – ett arbete som kräver
både tid, koncentration och historie
medvetenhet, samtidigt som filmen
vackert återger dynamiken paret emellan.
Où gît votre sourire enfoui ? ”beskrivs
passande som en romantisk komedi”,
skriver Jonathan Rosenbaum i Chicago
Reader. Han menar att det är ”den enda
filmen av Costa som inte är tragisk och
det är den bästa filmen om filmskapande
som någonsin har gjorts”.

Regi: Pedro Costa, Thierry L
 ounas,
medverkande: Danièle Huillet,
Jean-Marie Straub, Melchior, 2001,
Frankrike, P
 ortugal, 1 tim 44 min,
franska, engelsk text, DCP
(digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Optec Filmes.
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Juventude em Marcha utspelar sig mellan det nedrivna Fontainhas och
de nybyggen dit dess befolkning har förflyttats – en skuggvärld där gränsen
mellan verklighet, dikt och minnen suddas ut. Costa har beskrivit filmen –
hans första samarbete med Ventura, en äldre man från Kap Verde –
som en nyinspelning av John Fords Kapten Buffalo.
Sex år efter No Quarto da Vanda (2000)
återvände Costa till Fontainhas för en
uppföljning på den föregående filmen.
I Juventude em Marcha skildras hur rivningen av Fontainhas fortskrider och hur
dess invånare, däribland Vanda själv, har
förflyttats till nybyggda hus.
Filmens huvudroll axlas av Ventura,
en äldre herre som immigrerat från Kap
Verde och som även medverkar i Costas
två efterföljande långfilmer. Här vandrar
han mellan Fontainhas ruiner och de
miljonprogramsliknande vita höghusen
som det fattiga kvarterets förra invånare
har förflyttats till.
Juventude em Marcha är ett slags epos
som luckrar upp gränserna mellan fiktion,
minnen och den krassa verkligheten,
något som Costa åstadkommer genom ett
säreget arbete med form, tid och i synnerhet samarbetet med de medverkande.
Filmens form och dess effekter har filmteoretikern och filmskaparen Jean-Louis
Comolli diskuterat ingående:

Med undantag av väldigt få scener där vi hör
Venturas brev till sin fru är nästan alla av
filmens bilder inspelade med kort skärpedjup,
med mycket tom yta i bildens överkant.
Rollfigurernas kroppar befinner sig inte
längre i bildens mitt, utan har förskjutits till
dess kanter […]. För att föra in ännu mer

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Ventura, Vanda Duarte, 2006, Portugal,
Frankrike, Schweiz, 2 tim 36 min,
portugisiska och kreol, engelsk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Optec Filmes.

rum och destabilisera de filmade kropparna
är många kompositioner inte bara filmade
ur en låg vinkel, utan även från sidan. Den
skildrade världen har inte längre den balans
som filmen sedan länge gjort oss vana vid.
Allt har vänts upp och ned. Ett program som
vi skämtsamt kan kalla för ”kubistiskt” har
brutit upp rumsligheten. Betraktarna befinner
sig inte längre i deras vanliga positioner, bra
eller dåligt. Den positionen finns inte längre,
bara en öppen avgrund.1

Costas uppbrutna rumslighet ställer inte
bara frågor kring fiktion och verklighet,
utan även mellan politik och poesi. Det är
ett monumentalt verk som, enligt Thom
Andersen i en artikel för Film Comment,
”varje kommande filmskapare måste
konfrontera”.

1) Jean-Louis Comolli, ”Frames and Bodies – Notes on Three Films by Pedro Costa: Ossos, No Quarto da Vanda, Juventude em Marcha”, Afterall nr. 24 (2010).
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Ne change rien

I svartvita bilder med hög kontrast skildrar Pedro Costa sångerskan Jeanne Balibar,
och hennes medmusiker, under långa repetitioner och framträdanden. Pedro Costas
andra dokumentärfilm är likt den föregående ett inkännande porträtt som i långa
tagningar återger ett enträget arbete och fångar dess små triumfer och bakslag.
Jeanne Balibar är känd som skådespelare och har sedan debuten med Arnaud
Desplechins La Sentinelle (1992) medverkat i filmer av bland andra Jacques
Rivette, Jean-Claude Biette och Raúl
Ruiz. Vid sidan av skådespeleriet på både
duk och scen har hon även varit verksam
som sångerska, och har under eget namn
släppt två album. Pedro Costas porträtt av
Balibar och hennes musik innefattar repetitioner och låtar från båda skivorna, men
även en repetition av en Offenbach-opera.
Ne change rien har ofta jämförts med
Jean-Luc Godards One plus one (1968), en
film om inspelningen av Rolling S
 tones
”Sympathy for the Devil”. Godards film
är kanske mer känd under titeln Sym
pathy for the Devil (i Sverige: Sympati
för djävulen), men det var producentens
version som då även slutade med att hela
sången framförs – något Godard vägrade,
då han ville lägga betoningen på det processuella i musikskapandet.
Även i Ne change rien står processen
i fokus. Det är en film som till stod del
skildrar omtagningar, repetitioner, vänte
tider, misstag, pauser – allt skildrat i

Costas kontrastrika fotografi som skapar
en suggestiv, nästan magisk känsla.
Filmkritikern och curatorn Dennis Lim
beskrev filmen vackert med följande ord:
Costas extrema klärobskyreffekter gör
hans bilder nästintill abstrakta: de flesta

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Jeanne Balibar, Rodolphe Burger,
Hervé Loos, 2009, Portugal, F
 rankrike,
1 tim 40 min, franska engelsk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Optec Filmes.

scenerna är dränkta i bläcksvärta, med
näppe belysta av en enstaka ljuskälla, ibland
placerad utanför bild. Balibar och hennes
band förblir stundtals silhuetter; oftast är
åtminstone ena sidan av hennes ansikte i
mörkret. Kameran rör sig inte; inramningen
och ljussättningen tenderar att göra
framförandets sammanhang diffust. Det
viktiga är ögonblicket. Även om några av
sångerna kom med i Balibars Slalom Dame
från 2006, så spjärnar filmen emot making
of-narrativet. Ne change rien är inte bara en
musikfilm, det är en film som är musikalisk
i dess form, och dessutom en film som är
fullständigt hängiven till att filma musik
som något i sig självt.1

1) Dennis Lim, ”Sound of Music”, Artforum (3 nov 2010).
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Lämnad åt sitt sviktande minne rör sig Ventura långsamt runt i spöklika miljöer.
Han träffar Vitalina, en papperslös kvinna från Kap Verde, som letar efter sin förs
vunne make. ”Vissa säger att de gör film för att komma ihåg. Jag tror att vi gjorde
denna film för att glömma”, har Costa sagt om detta djävulsutdrivande verk.
Om filmteoretikern Jean-Louis Comolli
anmärkte att Pedro Costa med Juventude
em Marcha (2006) brutit upp filmens
rumslighet och ersatt en trygg åskådarposition med ”öppen avgrund”, tycks den
uppföljande Cavalo Dinheiro utspela sig
i en avgrund. Ventura står återigen i filmens mittpunkt, men här har den tidigare
filmens tydligt tecknade miljöer ersatts av
mörkare, mer diffusa rum (tomma sjukhus, övergivna fängelser, dunkla kulvertar). Gränserna mellan minnen, mardrömmar och fantasier luckras upp.
Liksom dokumentärfilmen Ne change
rien (2009) präglas Cavalo Dinheiro av ett
bildspråk med höga kontraster, där ofta
bara kroppar och delar av omgivningen
bryter igenom bildernas övergripande
mörker. Filmkritikern Jonathan Rosenbaum har diskuterat Costas formmässiga tillvägagångssätt och dess politiska
implikationer:

Marcha ger nu tillträde till ett privilegierande
av traumatiska minnen och medvetande – och
all narrativ fragmentering som detta innebär
– över någon som helst kontinuitet i rum och
tid. På Hong Kong International Film Festival
noterade Costa att i all fotografisk dokumentation han har sett på Nejlikerevolutionen var

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Ventura, Vitalina Varela, Tito
Furtado, 2014, Portugal, 1 tim 43 min,
portugisiska och kreol, engelsk
text, DCP, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Optec Filmes.

de hundratusentals svarta emigranter som
var i Portugal vid den tiden helt frånvarande.
Cavalo Dinheiro är en envis konstruktion av en
fantasmagorisk värld tillägnad de överlevande
(och offren) av den exkluderingen.1

Cavalo Dinheiro inleds med fotografier av
Jacob Riis, som föreställer fattiga slumbor
i det sena 1800-talets New York – något
som sätter berättelsen om Ventura och
Vitalina (varav den senare utgör grunden
för Costas efterföljande film), samt Costas
estetiska och politiska projekt i ett vidare
historiskt perspektiv.

Även för en filmskapare som är så radikalt
överskridande som Costa är markerar Cavalo
Dinheiro en skarp vändning. De långa tagningarna i No Quarto da Vanda och Juventude em
1) Jonathan Rosenbaum, ”Pedro Costa’s Horse Money”, Artforum vol. 53, nr. 10 (2015).
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Pionjärer
Stars in My Crown

I Jacques Tourneurs film ställs en småstadspräst inför både tyfusepidemi och land
konflikter. Regissören, som åren innan hade gjort några av noirfilmens mästerverk, var
så förtjust i berättelsen att han gick med på att sänka sin lön. Resultatet blev en milstolpe
inom västerngenren, tillika en film med starka beröringspunkter till Pedro Costas verk.
I Pionjärer axlar Joel McCrea rollen som
en präst som anländer till en liten amerikansk stad med namnet Walesburg. Hans
oortodoxa metoder gör honom snart till
en uppskattad del av samhället, men han
ställs inför problem när hans egen fosterson drabbas av tyfus. Sjukdomen sprider
sig vidare i samhället samtidigt som en
landkonflikt bryter ut, då en son till en
före detta slav vägrar sälja sin mark för
gruvverksamhet.
Filmen är berättad retrospektivt, ur
fostersonens perspektiv, och har – sett
till både tonalitet och berättarstruktur –
tydliga likheter med John Fords Jag minns
min gröna dal (1941). Den som primärt
associerar Tourneurs namn med B-skräck
och noir finner alltså något annat i Pionjä
rer, men som filmkritikern Chris Fujiwara
har beskrivit finns det för Tourneur återkommande element även här:

mänskliga problem. Pionjärer är långt från en
avvikelse i Tourneurs karriär, utan den präglas
direkt av hans huvudsakliga frågeställningar.1

Filmen har även varit viktig för Pedro
Costa. I ett samtal med Michael Guarneri
har han dragit liknelser mellan Venturas
och Joel McCreas respektive präster, och
i ett annat samtal med just Fujiwara har
han beskrivit sitt förhållande till filmen:

Regi: Jacques Tourneur, m
 edverkande:
Joel McCrea, Ellen Drew, Juano
Hernandez, 1950, USA, 1 tim 29 min,
engelska, fransk text, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Jag håller Pionjärer högt eftersom det var
den första av Tourneurs filmer som jag såg på
riktigt, och det var på en stor duk, och det är
en lantlig historia som utspelar sig i en liten
värld – jag är svag för sådana. Det har troligtvis
något att göra med realism, eller kanske inte
realism, utan något där som … Nå, det är
Amerika, en småstad; Tourneurs andra filmer
är inte förankrade någonstans, eller så är de
det, men i ett fantasiland – öarna, ruinerna […].
Pionjärer är troligtvis något sentimentalt, och

Pionjärer innefattar inte bara samma visuella

något visuellt; kanske brydde han sig lite mer

kvaliteter (vilket vi väntat oss) som i hans

om detaljerna, eller så hade han mer tid på sig.

tidigare filmer, men även samma sätt att

Man känner det.2

organisera berättelsen samt samma blick på

1) Chris Fujiwara, Jacques Tourneur: The Cinema of Nightfall (1998).
2) Pedro Costa i samtal med Chris Fujiwara, La Furia Umana nr. 4 (2010).
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Vitalina Varela

När Vitalina Varela anländer till Portugal från Kap Verde får hon veta att hennes
man, som hon väntat på i flera årtionden, har avlidit. Trots det bestämmer hon
sig för att stanna. Den senaste delen i Costas svit om Lissabons trasproletärer är
hans visuellt och emotionellt kanske starkaste film hittills.
I Pedro Costas senaste långfilm axlas
huvudrollen av Vitalina Varela, vars historia behandlades redan i deras föregående
film Cavalo Dinheiro (2014) men som här
utgör filmens kärna. Vitalina Varela inleds
med en sekvens på en flygplats som skildrar hur Vitalina anländer till Portugal för
att, efter 40 års väntan på sin flygbiljett
från Kap Verde, äntligen ansluta till sin
make. Hon möts upp av vänner som förklarar att maken är avliden, och begravdes strax innan hennes ankomst. Trots
det bestämmer hon sig för att stanna i
Lissabon för att sörja honom och genom
möten med personer han kände försöka
få grepp om hans historia.
Ventura medverkar återigen i filmen,
men gör det här i rollen av en präst som
Vitalina finner tröst i. Rollen markerar en
återgång till fiktionen – något som filo
sofen Jacques Rancière har diskuterat:

Ossos, i vilken den narrativa formen verkade
upplösas, som om den blev opraktisk i
förhållande till immigranterna och de utslagna
som Costa stött på i Fontainhas gränder.
Filmen avslutades med en dörr som stängdes,
som ett definitivt förvägrande av åskådarens
traditionella beklagande över de fattiga. Man

Regi: Pedro Costa, medverkande:
Vitalina Varela, Ventura, Manuel
Tavares Almeida, 2019, Portugal,
1 tim 40 min, portugisiska och kreol,
engelsk text, DCP, bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Optec Filmes.

kan alltså betrakta hela sviten, som inleddes
med No Quarto da Vanda, som ett långt försök
att uppfinna en ny form som är kapabel att
framställa de liv som förloras i Lissabons och
andra europeiska metropolers slumområden.1

Vitalinas berättelse har mer eller mindre
varit i bakgrunden i både Juventude em
Marcha (2006) och Cavalo Dinheiro, men
utgör kärnan i Vitalina Varela – vilket
uppenbarar en annan sida av den dia
sporaproblematik som Costa har bearbetat sedan Casa de Lava (1994): de (i det
här fallet primärt kvinnliga) personerna
som lämnas och blir kvar.

Berättelsetekniken har åtminstone en merit:
den understryker utvecklingen som tycks leda
Costas filmkonst tillbaka till en uppenbart
fiktiv struktur. Denna rörelse tillbaka vänder
på den riktning som filmskaparen tog med
1) Jacques Rancière, ”Deux yeux dans la nuit. Vitalina Varela de Pedro Costa”, Trafic nr. 115 (2020).
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Vitalina Varela (2019).

Prästmans dagbok (1951).
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Jonas
Cornell
Mångsysslaren som gör filmer med hjärtat

Mitt under den svenska nya vågen långfilms
debuterade författaren och kritikern Jonas Cornell
med det lekfulla triangeldramat Puss & kram.
Med förkärlek för Stockholmsbilder, triangeldramer,
överklassfasoner och samhällskritik har den genre
överskridande mångsysslaren utmärkt sig som en av
svensk films mest formmedvetna regissörer.
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Varning för Jönssonligan (1981).

I början av 1960-talet skedde ett skifte
inom svensk film. De stora tunga regis
sörerna från 1940- och 1950-talen, med
Ingmar Bergman och Hasse Ekman i
spetsen, hade delvis spelat ut sin roll och
man hade i åratal misslyckats med att
locka till sig nya unga talanger till filmens
fält. Den svenska filmen ansågs stagnerad, och biograferna hade i och med
televisionens intåg tappat publik.
1963 skedde så den stora filmreformen
i Sverige. Ett avtal mellan den svenska
filmbranschen och staten slöts, den
25-procentiga nöjesskatten försvann
och ersattes med 6-procentig moms på
biografföreställningar och en avgift där
10 procent per biobiljett skulle betalas
till en ny organisation – Svenska Film
institutet. I Filmen i Sverige: En historia
i tio kapitel och en fortsättning (2003)
skriver filmvetaren Leif Furhammar att
reformen resulterade i ”en total omvandling av filmindustrin – ekonomiskt, organisatoriskt och inte minst kreativt.”
Filmreformen innebar ett erkännande
av filmen som konstform och orsakade en
flerårig debatt kring filmens väsen. Inspiration hämtades från franska nya vågen,
brittisk diskbänksrealism och generationen som tog vid efter de italienska
neorealisterna. Ny teknik innebar att
kamerorna blev lättare, varpå dyra studio
byggen övergavs för verkliga miljöer.
Filmproduktion blev billigare, enklare
och mer attraktiv. Med Bo Widerbergs
Barnvagnen (1963) startade en ny filmvåg

»Det viktigaste är att
göra filmer med hjärtat,
inte med dollartecken
för ögonen. Annars blir
det tomt och man kan
lätt förlora sin själ.«

Bluff Stop (1977).

i Sverige – inte mindre än ett sextiotal
filmskapare debuterade under det kommande decenniet.
En av dessa var författaren och film
debattören Jonas Cornell. Av besvikelse
på undervisningen hoppade Cornell av
Svenska Filminstitutets nystartade filmskola (även den ett resultat av filmreformen), men han tog med sig flera kurskamrater in i det egna skapandet. Han slog
igenom 1965 med den avantgardistiska
kortfilmen Hej, följd av lågbudgetproduktionen Puss & kram (1967) – en
allvarlig komedi om ett ménage à trois i en
Östermalmsvåning.
Den kvinnliga huvudrollen spelades av
Cornells fru Agneta Ekmanner. Hon blev
ett återkommande inslag i hans filmer,
liksom Stockholmsbilderna (inte sällan
från Östermalm), triangelproblematiken,
överklassfasonerna och den allegoriska
samhällskritiken.
Cornells filmer kallas stundom litterära.
I en intervju om Puss & kram förklarar han:
Berättelsen, manuset, är mycket viktig för mig.
Jag upptäcker inte verkligheten med ett förutbestämt mönster. Jag arbetar så att säga hela
tiden med en hypotes, och den hypotesen är
filmens intrig. Jag improviserar mig inte fram,
och jag tror inte att det finns någon mening
”i sig” i händelserna omkring mig. Jag måste
skapa den meningen. Och det försöker jag göra
genom att filma.1

Trots tonvikten på det skrivna ordet är
Cornell en formmedveten regissör. Stor
omsorg läggs vid fotot och inte minst
ljudarbetet. I boken Nya bilder och dags
ljus: 10 svenska regissörsporträtt (1978)
utnämner filmkritikern och regissören
Stig Björkman Cornell till ”säkerligen
den formellt mest medvetne av de nyare
svenska filmskaparna. Hans filmer visar
en sällan sviktande kongruens mellan
avsikt och utförande.”
I Cornells andra långfilm, relations
dramat Som natt och dag (1969), utforskas

de strukturer som binder människorna vid
invanda mönster och gör oss oförmögna
att ifrågasätta samhällets hierarkier. Det
sistnämnda blir inte minst skönjbart i efterföljande Grisjakten (1970), efter P.C. Jersilds
roman, där den plikttrogna byråkraten
Lennart Siljeberg är lojal in absurdum.
Under 1970-talet var det svenska filmklimatet ogynnsamt och under decenniet
regisserade Cornell endast en långfilm –
Bluff stop (1977). Några år senare tog hans
forne klippare, producenten Ingemar Ejve,
in honom för att regissera kassasuccén
Varning för Jönssonligan (1981). Trots
framgången dröjde det tio år innan nästa
biograffilm, kriminalfarsen Riktiga män
bär alltid slips (1991).
I övrigt ägnade sig Cornell alltmer åt
teaterregi. Han gjorde en rad hyllade
dramaproduktioner för Sveriges Radio
och Sveriges Television, som Stieg
Trenter-adaptionen I dag röd (1987),
gialloinspirerade Månguden (1988) och
hyllade En komikers uppväxt (1992),
baserad på Jonas Gardells självbiografiska
roman. Han har också anlitats flitigt som
dramatiker och manusförfattare – däribland för Mannen på balkongen (1993),
för vilken han och Daniel Alfredson
guldbaggebelönades.
Jonas Cornell är verkligen en mångkonstnär som tagit sig an uppdrag av
vitt skilda karaktär. Deckare, farser,
juldramer och barnfilm. Men som han
själv uttryckte det i en intervju i Dagens
Nyheter 2013: ”Det viktigaste är att göra
filmer med hjärtat, inte med dollartecken
för ögonen. Annars blir det tomt och man
kan lätt förlora sin själ.”

Läs mer: Stig Björkman, Nya
bilder och dagsljus: 10 svenska
regissörsporträtt (1978).

Kuraterat av Tora Berg.

1) Jonas Cornell intervjuad av Stig Björkman, ”Reflektioner & avsikter”, Chaplin nr. 9 (1967).
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Puss & kram
Puss & kram

Sven-Bertil Taube är stel som en 25 öres glasspinne och Håkan Serner bjuder in barn på
vuxenbankett för att fira skrivmaskinsfröken. Puss & kram är en formmässigt lekfull komedi
om en säregen ménage à trois i en Östermalmsvåning som fick tidningarna att lyfta fram
Jonas Cornells självständighet och utbrista att ”svensk film ser konstig ut för närvarande”.
Håkan Serners John, som skriver en själv
biografisk roman om barndomsminnen
från Buenos Aires, kastats ut av sin flickvän och får flytta in hos Sven-Bertil Taubes
och Agneta Ekmanners överklasspar i en
våning på Karlavägen. De vårdar honom
och han serverar dem frukost på sängen i
en märklig ménage à trois. En flirt med en
maskinskrivningslärarinna i en Hötorgsskrapa rör om i grytan.
Jonas Cornells formmässigt lekfulla
långfilmsdebut fick Hanserik Hjertén i
Svenska Dagbladet att utbrista att ”svensk
film ser konstig ut för närvarande”, och i
tidningarna ägnades Puss & kram analyser
som framhävde dess originalitet.
I Expressen återkopplade Lasse Bergström till Cornells avhopp från Svenska
Filminstitutets filmskola och konstaterade
att ”han samtidigt hoppat ur alla andra
svenska filmskolor” och gått sin egen
väg. Bergström ansåg, liksom flera andra
kritiker, att Cornell bar släktskap med
den engelska dramatikern Harold Pinter
”som social iakttagare, kvick replikförare
och med det innersta budskapet så djupt
gömt i säcken att man kan undra om det

existerar”, men också att Puss & kram var
gjord med säkerhet: ”Han gör film som
om han aldrig hade gjort något annat.”
Även om filmen för många var svår att
artbestämma, vidhöll Cornell att Puss
& kram först och främst är en komedi –
även om den inte följer genrens traditionella mönster:
Det som framför allt intresserade mig när
jag valde en komediform var den frihet jag
uppnådde gentemot kraven på psykologisk
sannolikhet. En komedi tillåter mycket
förkortade psykologiska skeenden och

Hej. Regi: Jonas Cornell, medverkande:
Stig Torstensson, Agneta Ekmanner,
1965, Sverige, 13 min, svenska, 35 mm,
bildformat: 1.37:1, tillåten från 11 år.
Visningsmaterial från Svenska Film
institutets filmarkiv.
Puss & kram. Regi: Jonas Cornell,
medverkande: Håkan Serner, Sven-
Bertil Taube, Agneta Ekmanner, Lena
Granhagen, 1967, Sverige, 1 tim 34 min,
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

plötsliga förändringar utan att fordra några
förklaringar. D v s förklaringarna kan i varje
fall vara ganska abstrakta. Den här friheten
ökade mina möjligheter att konstruera intrigen
hårt och i överensstämmelse med vissa
bestämda avsikter. Det är kanske intrigen, det
som händer rent konkret, som är det viktigaste
elementet i Puss & kram. Jag uttrycker mig
framför allt genom den.1

Som förfilm visas Jonas Cornells första
film Hej, en komedi om könsroller.

1) Jonas Cornell intervjuad av Stig Björkman, ”Reflektioner & avsikter”, Chaplin nr. 9 (1967).
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Som natt och dag

Kärlek, fulspel och socialt statusklättrande i Jonas Cornells politiska triangeldrama
där Agneta Ekmanner finner sig ensam och kärlekskrank i en vacker villa i
Drottningholm. Ingmar Bergman beskrev Som natt och dag som ”en sällsam mörk
orkidé i den svenska filmfloran av prästkragar, blåklockor och maskrosor”.
Tv-hallåan Susanne lämnar underläkaren
Richard för dennes chef, den frånskilda
Erland – en internationellt känd vetenskapsman som Susanne tycker har allt
det som Richard saknar. Efter giftermålet
blir Susanne hemmafru i en vacker villa i
Drottningholm, men nästan omedelbart
känner hon att hon inte hör hemma. När
Erland åker i väg på kongress passar den
kärlekskranka Susanne på att bjuda över
exet Richard och systern Claire till det
tomma huset.
Efter premiären av triangeldramat
Som natt och dag, Jonas Cornells första
färgfilm, uppstod en politisk debatt kring
filmen i Expressen. Den inleddes av författaren Lars Gustafsson som funnit ”en
skrämmande sanning” i filmen:
Samhällets nivåskillnader, dess orättvisor, dess
hierarkiska struktur framstår plötsligt som
dess väsentliga attraktion och som ett slags
generator för alla de hemliga önskedrömmar
det rymmer. De krafter som förhindrar

erotik, leder Cornell mycket följdriktigt fram
till ett ovanligt otäckt sammanbrott.1

I ett svar till Gustafsson menade filmkrit
ikern Björn Norström att någon samhälls
kritik inte kunde utläsas ur filmens
struktur: ”Människan blir lyckligast,
tycks Cornell mena, om hon lever i
harmoni med sitt ursprung, det vill säga
bönder och baroner på var sin kant. […]
Det ödesdigra med Som natt och dag är
[…] att den kan uppfattas som hopplöst
högerreaktionär.”
Under Göteborg Film Festival år 2000
plockade Ingmar Bergman upp Som natt
och dag i den serie av 35 svenska favoritfilmer som gick under titeln ”Bergmans
1900-tal – En hyllning till svensk film,
från Victor Sjöström till Lukas Moodysson”, med motiveringen ”en sällsam mörk
orkidé i den svenska filmfloran av prästkragar, blåklockor och maskrosor”.
Som förfilm visas H – H – H – H, en
liten film om högertrafikomläggningen.

H – H – H – H. Regi: Jonas Cornell,
1968, Sverige, 11 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.37:1, b
 arntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
Som natt och dag. Regi: Jonas Cornell,
medverkande: Agneta Ekmanner,
Gösta Ekman, Keve Hjelm, Claire
Wikholm, 1969, Sverige, 1 tim 43 min,
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

jämlikhet är samtidigt de som används för att
fylla det tomrum som finns i dess ställe. Denna
oerhört skrämmande bild av ett sätt att uppleva
1) Lars Gustafsson, Expressen (1969).
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Fantasilösa Lennart Siljeberg gör sin plikt utan att ställa frågor. Han är
byråkrat och har fått i uppgift att utrota alla grisar på Gotland. Hans Alfredson,
här utan sin karakteristiska mustasch, firades för sin rolltolkning i Jonas
Cornells skrämmande filmatisering av P.C. Jersilds allegoriska roman.
”Den här filmen visar ett statligt verk
i aktion. Lennart Siljeberg är byråkrat.
Byråkratin behöver människor som Silje
berg, människor som utför sin uppgift
utan att ifrågasätta och utan fantasi.”
Välvilliga byråkraten Lennart Siljeberg jobbar vid SBI, Statens boskaps
inspektion. Han har fått uppdraget
att avsvinisera Sverige, med start på
Gotland som är ”lagom stort och praktiskt taget platt och avfolkat”. Genom
en avrättningsanläggning i Roma ska
landskapets alla grisar utrotas. I vattnet,
utanför stränderna, placeras taggtråd för
att förhindra smitning. Siljeberg tar sig an
uppgiften utan att någonsin ifrågasätta
myndighetens motiv.
Grisjakten bygger på P.C. Jersilds roman
med samma namn och för manuset stod
Jersild själv tillsammans med Jonas Cornell och fotografen Lars Svanberg. Boken
från 1968 är en satirisk allegori över
människans skrämmande förmåga att
ställa sig i ledet, inte ifrågasätta överheten och att på så sätt utföra monstruösa
ohyggligheter. Tankarna förs till nazismens illdåd. Folkkära Hans Alfredsons

mustaschlösa rolltolkning av den ytterst
osympatiska Siljeberg hyllades i pressen,
däribland Dagens Nyheter:
Siljeberg ses här helt utifrån och porträtteras
av Hans Alfredson med en mycket ovanlig
slätstrukenhet i uppsynen, en precist fångad

A Brief Survey of Film in Sweden,
Presented to Gimbels’ Visitors by
Gimbels and SFI. Regi: Jonas Cornell,
1971, Sverige, 9 min, engelska, fil,
bildformat: 1.66:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

aura av farlig fåraktighet som gör kontrasten till
det han håller på med så skrämmande. Draget
av rödblommig idyll över en avhumanisering
inbyggd i strukturen. Det tål verkligen att ses.1

Själv sade Alfredson i en intervju i
Expressen att han trots allt ville ge roll
figuren vissa sympatiska drag. ”Det skulle
vara enkelt, men fegt att göra honom helt
osympatisk. Viljan att lyda finns hos varje
människa. Siljeberg är så vanlig.”
Som förfilm visas A Brief Survey of Film
in Sweden, Presented to Gimbels’ Visitors
by Gimbels and SFI, en engelskspråkig
infotainment om Filmhuset och svensk
film som producerades av Svenska Filminstitutet för att visas på den amerikanska
varuhuskedjan Gimbels i samband med
en svensk temavecka.

Grisjakten. Regi: Jonas Cornell,
medverkande: Hans Alfredson, Keve
Hjelm, Ann-Marie Gyllenspetz, Ingvar
Kjellson, 1970, Sverige, 1 tim 34 min,
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

1) Mauritz Edström, Dagens Nyheter (1970).
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Klassresor, musik, skoltrötthet och sexuella uppvaknanden. Världens vackraste
pojke spelar jazz och Magnus Uggla är överklasslyngel i formmässigt säker film,
fylld med lika tonsäkra som ångestladdade bilder, där Jonas Cornell återskapar
sin ungdoms 1950-tal. En film om att vara ung – och att växa upp.
Titeln syftar […] på att man bluffar så länge man
kan, men i ett visst ögonblick måste man sluta
bluffa och visa sina kort. Huvudpersonen Stefan
lever i viss mån ett låtsasliv, ett liv i sina fantasier.
Men så småningom inser han att verkligheten
inte kan stängas ute. Han måste sluta bluffa.1

Året är 1957. Stefan går på gymnasiet
i hjärtat av Östermalm. Han har dåliga
betyg, skolkar och anses vara dåligt
umgänge för flickvännen Rachel. Om
dagarna ägnar han sig åt ett utstuderat
fuskande för att ta studenten. Egentligen
vill han slippa plugget och lira musik –
helst jazz. Han bor med sina bråkande
föräldrar och lillasystern Hedvig.
En dag flyttar Stefans operasjungande
mamma ut och ersätts av mode
journalisten Vera, som blir mer än bara
en bonusmor. Familjevännen Love, en
journalist bosatt i Italien, kommer till stan
för att opereras. Han har kontakter på
musikkonservatoriet i Rom, och Stefans
drömmar får en ny riktning.
Cornell har i Bluff Stop återskapat sin
ungdoms 1950-tal, ett årtionde han

tycker bär stora likheter med det 1970-tal
under vilken filmen är inspelad. Epoken
är sekundär för berättelsen – Cornell
vill skildra unga personers allmängiltiga
erfarenheter och problem, sådana som
tycks vara detsamma genom alla tider.
Samtidigt som filmen rosades för sin
formmässiga säkerhet och ”kyligt vackra
och tonsäkra på en gång inbjudande och
ångestladdade bilder”, kritiserades den
för att vara alltför intellektuell och ytlig.
Stor del av den negativa kritiken grund
ades i att recensenterna, likt Hans Schiller
i Svenska Dagbladet, hade för höga förväntningar på regissören:

Regi: Jonas Cornell, medverkande:
Björn Andrésen, Keve Hjelm,
Maj-Britt Nilsson, Magnus Uggla,
Agneta Ekmanner, 1977, Sverige,
1 tim 42 min, svenska, 35 mm,
bildformat: 1.66:1, tillåten från 11 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Möjligen är jag litet orättvis mot Bluff Stop
men det beror i så fall på att jag hade väntat mig
mer av den Jonas Cornell som under 60-talet
gjorde de två intressanta och löftesrika filmerna
Puss & Kram och Som natt och dag. Bluff Stop
känns med den utgångspunkten som ett,
möjligen intressant, misslyckande av en regissör
som tagit i och velat säga så mycket att han
blockerat sig själv och sina uttrycksmedel.2

1) Jonas Cornell intervjuad av Gunilla Winsnes, Ljusnan (1977).
2) Hans Schiller, Svenska Dagbladet (1977).
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Varning för Jönssonligan

Legofordon, korvar, ballonger, en stulen flaggstång och inte minst en lysande scen
där Sickan går i barndom och leker katt med Vanhedens italienska sko. Varning
för Jönssonligan var den första filmen om den snillrika inbrottsligan Jönssonligan,
baserad på den populära danska filmserien om Olsen-banden.
”Jag har en plan.” Charles-Ingvar ”Sickan”
Jönsson kommer, efter en misslyckad
kupp, ut ur fängelset med en genial plan
som han inte vill dela med de trogna kumpanerna Vanheden och Rocky. I stället vill
han sälla sig till finare folk med den opålitlige pampen Wall-Enberg i spetsen. För
dennes räkning ska han hämta de omtalade
Bedford-diamanterna som befinner sig
ett Franz Jäger-kassaskåp i Schweiz, men
Sickan blir blåst. En ny lysande plan uppstår – en i hämndens tecken.
Efter att producenten Ingemar Ejve
skaffat sig rättigheterna till att göra en
svensk version av den omåttligt populära
danska filmserien Olsen-banden, som
sedan premiären 1968 varit en ren framgångssaga, knöt han raskt en av Sveriges
tveklöst mest populära skådespelare till
sig – Gösta Ekman. Denna rekryterade i
sin tur manusförfattaren Rolf Börjlind och
som regissör anlitades den välrenommerade Jonas Cornell, vars tre första filmer
Ejve arbetat på som klippare.
Valet av Cornell väckte i kritikerkretsar
en viss förvåning, då denna tidigare
ägnat sig åt en helt annan typ av film. I en

intervju i Dagens Nyheter kommenterade
Cornell debuten som filmfarsmakare: ”Jag
har glasögon och ser allvarlig ut. Därför
tror många att jag inte kan göra roliga
saker. Med Jönssonligan vill jag räcka lång
näsa åt dem som sätter likhetstecken
mellan intellektuell och ofolklig.”
Resultatet blev 1981 års stora julfilm
och fick ett enormt genomslag med över
en miljon biobesökare, och förutom Lars
Lönnroth som i Sydsvenskan kallade
filmen ”en seg historia” skrevs recen
sionerna i positiva ordalag. Inte minst
Cornell rosades för sin insats.

Regi: Jonas Cornell, medverkande:
Gösta Ekman, Ulf Brunnberg, Siw
Malmkvist, Nils Brandt, 1981, Sverige,
Danmark, 1 tim 33 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.66:1, tillåten från
7 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Jönssonligans upptåg är inte originella
men de är av regissören Jonas Cornell
behandlade så att de får en fräschör. Regissör
och skådespelare hanterar med välgörande
intelligens den brist på skärpa som utmärker
Jönssonligans tre klåpare.1

Utöver de fyra filmerna om Lilla Jönsson
ligan har tio filmer om Jönssonligan
hittills sett dagens ljus.

1) Elisabeth Sörenson, Svenska Dagbladet (1981).
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Jonas Cornell

Riktiga män bär alltid slips
Riktiga män bär alltid slips

En impotent nattklubbsägare med skulder jagas av bindgalen torped och hamnar
i ett ofrivilligt triangeldrama med dödlig utgång. Riktiga män bär alltid slips var
vid premiären Jonas Cornells första biograffilm på tio år. Med Marie Richardson,
Rikard Wolff och Micke Dubois i sina första långfilmsroller.
Riktiga män bär alltid slips gick i ett
tidigt skede under titeln Striptease och
Novalucol, som under arbetets gång
emellertid fick skrotas då läkemedels
bolaget meddelade att man vägrade låna ut
sitt varumärke trots den gratisreklam de
indirekt skulle få. Därefter diskuterades,
den i dag föga googlingsbara titeln, Opera
tion Striptease innan valet slutligen föll på
Riktiga män bär alltid slips efter rollfiguren
Popos hyllningstal till nämnda plagg: ”Det
är slipsen som skiljer oss från djuren.”
Nattklubbsägaren Felix har magont,
hans etablissemang går dåligt och han är
skuldsatt upp över öronen. Om han inte
omedelbart betalar tillbaka de pengar
han lånat hotar finanshajen Popo med
att skicka den galna torpeden Styrbjörn
på honom. Men Felix är luspank och till
råga på allt har han blivit impotent. Han
övertalar sin sambo Mona, som arbetar
som stripteasedansös, att de tillsammans
ska välja ut en älskare åt henne bland
nattklubbens gäster. Valet faller på slisk
iga enstöringen Bruno, som raskt flyttar
in hos Felix och Mona. Ett besynnerligt
triangeldrama med dödlig utgång uppstår.
Riktiga män bär alltid slips, långfilmsdebuter för såväl Marie Richardson som

Svenska Filminstitutet

Rikard Wolff och Micke Dubois (”Svullo”
från tv-serien Agne & Svullo), var Jonas
Cornells första biograffilm på tio år. Efter
publiksuccén Varning för Jönssonligan
(1981) hade Cornell framför allt ägnat sig
åt tv-dramer som rosade Stieg Trenter-
serien I dag röd (1987) och Apelsinmannen
(1990), efter Birgitta Stenbergs roman.
Filmen, som förutom några berömmande
ord för Philip Zandén mest fick ris, blev
Cornells sista film för bio. Efter Riktiga
män bär alltid slips gick regissören tillbaka
till SVT och gjorde strax därefter den
hyllade miniserien En komikers uppväxt
(1992), baserad Jonas Gardells självbiografiska roman.

Regi: Jonas Cornell, medverkande:
Philip Zandén, Marie Richardson,
Rikard Wolff, Micke Dubois, Agneta
Ekmanner, 1991, Sverige, 1 tim 23 min,
svenska, 35 mm, b
 ildformat: 1.66:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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En djungelsaga (1957).
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Sektion

Serie

En eftermiddag om hösten (1962).

Det är aldrig för sent (1956).
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För
evigheten
Historier om Filminstitutets filmsamlingar

Cinematekets uppdrag är att kuratera Filminstitutets
filmsamlingar. Under denna återkommande rubrik
uppmärksammar vi samlingarna, som är tänkta att
bevara det kollektiva minne den rörliga bildens
historia utgör – för evigheten.

Svenska Filminstitutet
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Min fru har en fästman (1937).

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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En eftermiddag om hösten (1962).

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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Erotikon (1920).

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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Sieranevada – en gravallvarlig komedi (2016).

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 lite
drygt 600 filmer i samlingarna. I dag finns
material till drygt 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 Danial Brännström.
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Erotikon
Erotikon

Raffinerad erotisk ton, nyskapande berättande och självreflexivitet i sofistikerad
komedi där lyxhustru spelad av vällustig Tora Teje bedrar en insektsforskande
professor. Mauritz Stiller räknas till en av den svenska guldålderns främsta
pionjärer, och ville här med färre textskyltar än någon tidigare i Sverige göra
en film som var mer än ”stora närbilder på sköna ansikten”.
Regissören Mauritz Stiller hade redan
tidigare visat sig behärska sofistikerade
salongskomedier i filmer som Kärlek och
journalistik (1916) och Thomas Graals
bästa film (1917). I Erotikon – där en entomolog studerar skalbaggars parningsliv
samtidigt som hans uttråkade hustru flirtar med hans bästa vänner – nådde Stiller
nya ironiska höjder med dess skildring av
otrohet, missförstånd och äkta känslor i
den stockholmska societeten.
Filmvetaren Jan Holmberg har noterat
att Erotikon i mångt och mycket är en film
om seende. I filmen förekommer mikroskop, förstoringsglas, kikare med mera,
och filmmediet i sig visar sig kunna såväl
skildra de minsta detaljer hos ett föremål
som ge vida panoramaöversikter tagna
från flygplan. Som Holmberg konstaterat
är det ingen slump att filmens titel rimmar
på optiska instrument såsom skioptikon
och panoptikon.
Den enda existerade nitratkopian
från tiden omkopierades av Filminstitutet i slutet av 1960-talet, då ett svartvit duplikatnegativ framställdes, från
vilket visningskopior senare har tagits
fram. Den ursprungliga nitratkopian
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var färgtintad på kemisk väg, genom att
den svartvita kopian doppats i färgbad.
Färgerna i sentida kopior har däremot
återskapats optiskt, och framställts på
färgfilmsbas.
Den ursprungliga nitratkopian finns
i dag inte längre kvar, med undantag av
enskilda filmremsor med exempel på
färgsättning som har bevarats. 2020 tog
Filminstitutet fram en ny svartvit kopia
från det existerande negativet vid sitt
fotokemiska laboratorium i Rotebro. Den
nya kopian skickades därefter till Color
space laboratory i Tjeckien. Det tjeckiska
laboratoriets tekniker Jan Ledecký utförde
kemiska analyser av färgerna i de bevarade
nitratrutorna, och applicerade sedan korrekta färger på den svartvita kopian enligt
autentisk metod i färgbad. Genom att den
nya kopian är framställd på svartvit filmbas är bildkvaliteten bättre återgiven, och
laboratoriet i Tjeckien är det enda i Europa
där autentisk tintning utförs.
Arbetet med den analoga restaureringen
av filmen har gjorts i samarbete med
FIAFarkivet Národní filmový archiv i Prag.

Regi: Mauritz Stiller, medverkande:
Tora Teje, Lars Hanson, Anders de Wahl,
1920, Sverige, 1 tim 26 min, svenska
mellantexter, 35 mm, bildformat: 1.33:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Tolvskillingsoperan
Die 3 Groschen-Oper

Mästerlig filmatisering av Bertolt Brechts och Kurt Weills musikala
skildring av Londons undre värld där kärleken mellan Mackie Kniven och
Polly leder till drabbningar som visar stadens lika mörka övre värld. Brecht
och Weill arbetade med regissören G.W. Pabst, men försökte till slut
stoppa filmen när den inte blev som de tänkt sig.
I det viktorianska London gifter sig
småskurken Mackie Kniven med Polly,
dottern till stadens tiggarkung. Den missnöjda fadern försöker göra sig av med
svärsonen genom att anmäla honom till
polisen, men polisen är lika korrumperad
som alla andra i en stad där livet domineras av kriminalitet, våld och girighet.
I flera års tid samarbetade Bertolt
Brecht och Kurt Weill med filmens
regissör G.W. Pabst för att filmatisera sin
musikaliska pjäs och hoppades nå ut till
ännu fler med skärpt kritik mot borgerligheten. Filmbolaget däremot ville göra
en mer kommersiellt gångbar version
av pjäsen och ändrade kraftigt i filmens
manus. Bestörta av resultatet gjorde
Brecht och Weill allt för att stoppa filmen,
men misslyckades.
Trots Brecht och Weills motstånd blev
filmen, under ledning av den mästerlige
Pabst, något eget och unikt. Detta genom
att behålla stumfilmens estetik i en tidig
ljudfilm, låta musiken och sångerna få
maximal effekt och låta kameran vara lika
rörlig som den brukade vara åren innan
ljudfilmens antåg.

Svenska Filminstitutet

När Berlin intogs av segrarmakterna
vid andra världskrigets slut hamnade
material från det dåvarande tyska film
arkivet (Reichfilmarchiv) i den sovjetiska
sektorn. Många originalnegativ till tyska
klassiker producerade före nazisternas
maktövertagande fördes efter kriget till
Moskva, varifrån de senare repatrierades
till det östtyska filmarkivet Staatliches
Filmarchiv der DDR.
Detta är anledningen till att originalmaterial till tyska klassiker från 1920- och
30-talen kom att hamna i Östtyskland
och inte i Västtyskland. Filmarkivet i
Östberlin var mycket aktivt, framför allt
under 1960-talet, och knöt nära band med
andra arkiv anslutna till den internation
ella filmarkivfederationen FIAF, bland
annat med Filminstitutets filmarkiv. Det
östtyska arkivet kunde från material i sina
samlingar framställa nya visningskopior,
som införlivades i Filminstitutets film
arkiv antingen genom aktiva förvärv eller
i utbyte mot kopior av svenska filmer.
1969 införskaffades två 35 mm-kopior av
Pabsts Tolvskillingsoperan, varav den ena
försågs med svenska texter.

Regi: G.W. Pabst, medverkande:
Rudolf Forster, Carola Neher,
Lotte Lenya, 1931, Tyskland,
1 tim 50 min, tyska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.19:1, t illåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

233

Permanent program

För evigheten

Min fru har en fästman
The Awful Truth

Jerry och Lucy Warriner ligger i skilsmässa, och båda försöker med alla medel
förhindra den andre från att träffa någon ny. Cary Grant, i sin första riktiga
komediroll, fick kalla fötter av den dråpliga handlingen och snabba, improviserade
dialogen och försökte köpa sig ur sitt kontrakt. Filmbolaget vägrade, filmen blev
en succé och Grants status som briljant komediskådespelare var ett faktum.
Irene Dunne och Cary Grant spelar ett
gift par som misstänker att den andra är
otrogen. När hon blir strandsatt över natten på ett romantiskt värdshus på landet
tillsammans med sin stilige musiklärare
vill han skiljas, trots löften om att inget
olämpligt ägt rum. Efter separationen, och
under de tre månader innan skilsmässan
blivit klar, träffar Dunne en rik men
osofistikerad affärsman från Oklahoma
och Grant en redig kvinna från en familj
med gamla anor. Övertygade om att den
andra begår ett misstag om den gifter sig
med en så olämplig person, beslutar sig
båda för att förstöra den andras relation.
Komediveteranen Leo McCarey, som
förde samman Helan och Halvan en gång i
tiden, fick sitt stora genombrott och vann
sin första Oscar för bästa regi för denna
supersuccé som även gjorde Cary Grant
till komedistjärna. Min fru har en fästman
är stundtals larvig, utmanande (för sin
tid) och dialogtung, men den är konstant
rolig och anses än i dag som en av de roligaste filmer som kommit ur Hollywood.
Filmhistoriska samlingarna började
mer aktivt ta emot filmer från svenska
distributörer i slutet av 1940-talet

234

och början av 1950-talet. Inte minst från
Hollywoodbolagens distributörer, även
om det ännu inte rörde sig om någon
regelmässig deposition av utgångna
distributionskopior.
Ett av de bolag som tidvis lämnade över
kopior till samlingarna var Columbia, som
1951 deponerade en svensktextad kopia
av Min fru har en fästman. Liksom alla
kopior fram till 1953 var den deponerade
kopian på nitratfilmsbas, och när nitratfilmer inte längre fick visas på svenska
biografer behövde dessa omkopieras
för att åter kunna göras tillgängliga. En
av filmerna som blev föremål för om
kopiering var Min fru har en fästman. Från
den deponerade nitratkopian framställde
Filminstitutet 1973 ett duplikatnegativ,
från vilket den kopia som nu visas togs
fram samma år.

Regi: Leo McCarey, medverkande:
Irene Dunne, Cary Grant, Ralph
Bellamy, Joyce Compton, 1937, USA,
1 tim 30 min, engelska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Det är aldrig för sent
Det är aldrig för sent

Görel ska skiljas. På besök med barnen hos sin mor blickar hon tillbaka på sitt
trassliga äktenskap och hur hennes mor och mormor påverkat hennes liv. Ett drama
i flera tidslager om komplicerade familjerelationer, med en lysande Inga Landgré i
huvudrollen. En av endast två svenska 1950-talsfilmer regisserade av kvinnor.
Görel och Arne ska skiljas. Han startar
en firma med en vän för att realisera sina
arkitektdrömmar. Hon flyttar med barnen
till sin mamma och tänker på sin mors och
mormors liv. Båda tänker också på när
de träffades – känslorna som de en gång
hade. Kanske kan de finna varandra igen?
När Barbro Bomans debutfilm hade
premiär var det starkt fokus på att den
regisserats av en kvinna. Expressen
ondgjorde sig över att hon, utan tanke på
publikens intresse, skildrat ”några frusna,
osjälvständiga kvinnor, som inte kan lösgöra sig från mödrar och barndomsmiljö”.
I Aftonbladet var man oförstående för
att hon fått debutera innan hon mognat (trots att Boman varit i filmbranschen sedan 1941). Vänligast var Bengt
Idestam-Almquist som skrev att det var
en lovande debut, men att det mest originella med henne var att hon inte kavlat
upp ärmarna och försökt kopiera en man,
utan valt en kvinnlig väg där skilsmässan
skildras utan aggressivitet.
Alltsedan digitaliseringen av det
svenska filmarvet inleddes 2014 har
kvinnliga filmskapare särskilt beaktats
vid urvalet. I dag är cirka 20 procent av
de filmer som digitalt restaurerats av

Svenska Filminstitutet

Filminstitutet regisserade av kvinnor.
Andelen kvinnliga upphovspersoner
kommer dock att sjunka allteftersom fler
och fler filmer restaureras, eftersom det
totala antalet svenska långfilmer med
kvinnliga regissörer endast är 9 procent.
Under 1950-talet producerades 315 långfilmer i Sverige; endast två av dessa regisserades av kvinnor: Mimi Pollaks Rätten
att älska (1956) och Barbro Bomans Det
är aldrig för sent. Den senare var en av de
första filmer som restaurerades digitalt
av Filminstitutet.
Utgångsmaterial för digitaliseringen
var filmens originalnegativ, som deponerades till Filminstitutets filmarkiv från
produktionsbolaget Sandrews i mitten av
1990-talet. I samband med restaureringen
visade det sig att en av de 35 mm-kopior
som fanns i arkivets samlingar innehöll
scener som inte längre fanns kvar i negativet, och dessa användes för att komplettera digitaliseringen av negativet.

Regi: Barbro Boman, medverkande:
Inga Landgré, Bengt Blomgren,
Marianne Aminoff, Gunnar Björnstrand,
1956, Sverige, 1 tim 21 min, svenska,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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En djungelsaga
En djungelsaga

En indisk by hotas av en vild leopard och byborna ger sig ut på jakt för att
döda den. Arne Sucksdorffs skildring av de oegoistiska byborna, vänlig men
exotiserande, med musik av Ravi Shankar och bländande färganvändning,
fick kritikerna att utropa den som ett mästerverk. Filmen, som var den
dyraste filmen någonsin i Sverige, visas i restaurerat skick.
Bland invånarna i en lite indisk by, befolkat av muriafolket, växer rädslan för den
leopard som stryker omkring och attackerar boskapen. Efter att ha misslyckats
fånga den ger sig en grupp in i djungeln på
jakt efter den.
Om Arne Sucksdorff är mest känd för
sina tidiga naturdokumentärer med fikt
iva inslag väljer han i En djungelsaga, en
fiktionsfilm med dokumentära inslag, att
vända på mixen. 1953 reste han till Indien
för att spela in den korta dokumentären
Vinden och floden och precis som Jean
Renoir, Roberto Rossellini och Louis
Malle förälskade han sig i Indien och
återkom för att filma mer.
Samtidens kritiker var överväldigade
av filmen och öste superlativ över den.
Den enkla berättelsen, färgerna och
personporträtten fick dem att jämföra
Sucksdorff med självaste Walt Disney.
Skildringen av muriafolket är dock med
dagens ögon mer problematisk – Sucksdorff visar upp dem som ett enkelt, naivt
folk i samklang med naturen. Även om det
är med en vänlig ton och stundtals direkt
beundrande är det likväl exotiserande.
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En djungelsaga var den första film
som spelades in i AgaScope-formatet,
en svensk version av CinemaScope med
samma breda bildformat på visnings
kopiorna (2.35:1). Filmen tog 18 månader
att spela in, och allt efterarbete gjordes
på Technicolor-laboratoriet i London.
Originalnegativet till filmen deponerades till Filminstitutets arkivsamlingar
1997, men visade sig vara nedklippt och
nästan 15 minuter kortare än filmens
ursprungliga längd. Men vid samma
tillfälle deponerades också tre kompletta
svartvita separationsmastrar (ett vardera
för varje komplementfärg: cyan, gul och
magenta) som framställts på laboratoriet i
London på 1950-talet. Genom att upprepa
Technicolor-processen tog Filminstitutet
1999 fram ett nytt duplikatnegativ i färg,
från vilket denna kopia är gjord. Kopian
inleds med en fyra minuter lång speakersekvens utan bild, där regissören Sucksdorff berättar om filmen.

Regi: Arne Sucksdorff, m
 edverkande:
Chendru, Ginjo, Riga, 1957,
Sverige, 1 tim 28 min, svenska,
35 mm, b
 ildformat: 2.35:1, barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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En eftermiddag om hösten
Sanma no aji

Yasujiro Ozus sista och mest formfulländade film, om en änkling som gifter
bort sin enda dotter och därmed själv blir ensam, skildrar poetiskt alltings slut.
Övertygad om att han agerat rätt försöker han dricka bort sin sorg i sällskap
med andra bittra män som sett tidens anda förändras och springa ifrån dem.
En änkling som bor med sin enda dotter
vill gifta bort henne så att hon kan gå
vidare i livet i stället för att ta hand om
honom. Den ovilliga dottern vill stanna
kvar hemma, men änklingen lyckas till
slut få till ett bröllop med hjälp av sina
gamla dryckesvänner. Efter bröllopet blir
han ensam och tillbringar allt mer tid
med att dricka, minnas det förflutna och
tillsammans med sina vänner känna sig
akterseglad av tidens gång.
Yasujiro Ozus sista och kanske vackraste film är en skildring av den sorg som
är ett oundvikligt resultat av förändring,
av rädslan inför att allt inte är som det
brukade vara och kanske därför inte
heller borde vara.
I mångt och mycket påminner En efter
middag om hösten om Ozus andra filmer.
Som så ofta är det en vardag som skildras,
en enkel film utan dramaturgiska mysterier
som kräver tolkning, men som vanligt fylld
av så mycket värme, medmänsklighet och
skönhet att åskådaren resignerar inför det
enkla. Starkt påverkad av sin mors död
(hon dog under inspelningen) är dock En
eftermiddag om hösten sorgligare än hans
tidigare filmer och ett värdigt slut på en karriär som sträckte sig över flera decennier.

Svenska Filminstitutet

Under några år vid millennieskiftet hade
Filminstitutet resurser att förvärva nya
35 mm-kopior av klassiker till filmarkivets
samlingar. Flera nyframtagna 35 mm-
kopior köptes in från andra filmarkiv
anslutna till FIAF (den internationella
filmarkivfederationen), men också från
producenter och rättighetsinnehavare.
Bland de filmer som förvärvades under
dessa år fanns ett antal japanska klassiker, som köptes in direkt från produktionsbolagen Toho och Shochiku. Detta
möjliggjordes av ett samarbete med den
svenska distributören Willmar Andersson
AB, som köpte visningsrättigheter till
filmerna från bolagen och beställde
kopior som svensktextades och därefter
omedelbart deponerades till Filminsti
tutets filmarkiv. Kopian av En eftermiddag
om hösten förvärvades 2005.

Regi: Yasujiro Ozu, medverkande:
Chishu Ryu, Shima Iwashita, Keiji
Sada, Mariko Okada, 1962, Japan,
1 tim 53 min, japanska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Porträtt av Jason
Portrait of Jason

Shirley Clarke klippte inte bort en enda ruta i filmen där hon och Carl Lee
intervjuar den svarta homosexuella prostituerade Jason, som förgäves väntar på
att få uppträda på nattklubb, desperat vill accepteras av den vita världen och som
ljuger oavbrutet. Regissören gjorde filmen för att visa att det inte finns någon
cinéma vérité: ”Så fort du ställer en fråga har du uttryckt en åsikt.”
Porträtt av Jason börjar ur fokus. När
bilden blir skarpare ser vi ansiktet hos
en man som ser rakt in i kameran och
presenterar sig: ”My name is Jason Holliday”. Han upprepar sig. Han heter Jason
Holliday. Tystnad följer. Han tar till orda
igen: ”My name is Aaron Payne”.
De 100 minuter som följer är ett
närgånget porträtt av en man som det är
svårt att få grepp om. En som ger de svar
han tror är de rätta. Som hittar på. Ljuger.
Till slut vet man inte vad som är sant eller
falskt – vem Jason/Aaron egentligen är.
Men Shirley Clarkes mästerdrag är att
visa att det inte spelar någon roll. Vi lär
känna någon som vill bli älskad, accepterad och som är villig att anta olika roller
för olika situationer.
Under 1960-talet närmade sig film
arkivet och Cinemateket konst- och
experimentsfilmsscenen, bland annat
genom samarbeten med Moderna
Museet. Många filmare kom på besök
till Stockholm, däribland Shirley Clarke
som 1968 deponerade den 35 mm-kopia
av Porträtt av Jason som hon hade med
sig. I början av 2010-talet restaurerade
Milestone Film & Video – en amerikansk
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arthousedistributör – flera av Clarkes
filmer, och när turen var kommen till Por
trätt av Jason kontaktades Filminstitutets
arkiv av Milestone.
Genom åren klippte Clarke om sin film
vid ett flertal tillfällen, och det visade sig
att filmarkivets kopia var ytterst värdefull,
eftersom den framställts från filmens
negativ innan regissören redigerade om
filmen. Därmed kunde den användas som
guide för att återskapa den ursprungliga
versionen. Vid restaureringen samarbetade Milestone med Academy Film
Archive i Los Angeles, dit arkivets kopia
skickades, och den restaurerade versionen
av filmen premiärvisades på filmfestivalen
i Berlin 2013. Året därpå fick Filminstitutets arkiv en digital visningskopia av den
restaurerade versionen som tack.

Regi: Shirley Clarke, medverkande:
Jason Holliday, 1967, USA, 1 tim 45 min,
engelska, utan text, DCP ( digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, t illåten från 15 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Lyckliga skitar
Lyckliga skitar

Ungkarlen Charlie kör lastbil på vardagarna och super till på krogen på helgerna.
När han träffar gravida Pia börjar han drömma om att stadga sig och bli en lycklig
skit, men vill samtidigt inte ge upp allt för den drömmen. Vilgot Sjöman lyckades
provocera igen, men denna gång genom att göra en glad och charmig film.
”Lyckliga skitar är intressant, vulgär och
rolig. Den riktar sig till en bred publik
och det finns allvar bakom skämtet. Den
är fast förankrad i vår vardagliga verklighet. Den kan bli utspelet till ett nytt slag
av politisk komedi i svensk film”, skrev
Gunnar Wiman i Chaplin.
Efter en lång rad filmer under 1960talet som ledde till debatter, diskussioner
och censur förvånade Vilgot Sjöman både
publiken och kritikerna genom att göra en
glad, charmig och rolig film. Skildringen av
vanliga människors liv – Charlie och Pia
som finner varandra, förälskar sig, våndas
och försöker vara hyggliga och lyckliga
skitar – var långt från det radikala och
tunga som präglat hans tidigare filmer.
I slutet av 1960-talet uppfann den sven
ske filmfotografen Rune Ericson
super 16 mm-formatet, som var ett sätt
att bättre utnyttja den billigare 16 mm-
negativfilmen genom att en större del av
filmremsan kunde uppta inspelningen,
och som vid uppblåsning till 35 mm vidfilm hade drygt 40 procent mer bildyta än
vanlig 16 mm-film.

Idén till super 16 mm fick Ericson
under en inspelning med Mai Zetterling
1966, och under de närmast följande åren
utvecklades idén. För att kunna för
verkliga den krävdes att kameror, fram
kallningsmaskiner, kopieringsmaskiner
och projektorer byggdes om, och den
första film där super 16 mm användes som
inspelningsformat var Lyckliga skitar.
Ericsons uppfinning fick ett enormt
genomslag världen över, och år 2002 tilldelades han en Oscar med motiveringen:

Regi: Vilgot Sjöman, medverkande:
Bernt Lundquist, Solveig Ternström,
Tomas Bolme, Inger Liljefors, Christer
Boustedt, 1970, Sverige, 1 tim 36 min,
svenska, 35 mm, bildformat: 1.66:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

The super 16 mm film system gives the
camera extreme mobility, allowing cuts
in production costs and shooting time,
without corrupting the quality of the
image. […] Ericson is a pioneer in this field
and a worthy recipient of the Academy’s
Sci-Tech Award of Commendation.”1

Samma år som Ericson fick sin Oscar
tog Filminstitutet fram ett nytt 35 mm
duplikatpositiv från super 16mm-originalet. Från detta duplikatpositiv togs ett
duplikatnegativ fram, från vilket denna
visningskopia är gjord.

1) ”The Early Years of Super 16 and How it All Started”, Film and Digital Times (2009).

Svenska Filminstitutet
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Sieranevada – en gravallvarlig komedi
Sieranevada

Fyrtio dagar efter faderns död tillbringar neurologen Lary en lördag med släkten för
att minnas den bortgångna, men dagen fortlöper inte som planerat och börjar kännas
mer som en fängelsevistelse. Cristi Puius klaustrofobiska familjedrama tävlade om
Guldpalmen och har beskrivits som höjden av lågmäld rumänsk realistisk komedi.
Till 2000-talets mest spännande filmländer
hör Rumänien, trots ett blygsamt omfång av
årlig långfilmsproduktion. Av landets regissörer som under denna tid vunnit internationell uppmärksamhet är Cristi Puiu den
främsta. Det stora genombrottet fick han
med Herr Lazarescus död (2005), en grip
ande och humoristisk blandning av Bibeln
och Beckett som prisades i Cannes 2005.
Sieranevada – en gravallvarlig komedi
utspelar sig under en eftermiddag i en
lägenhet i Bukarest, där en framstående
neurolog samlat släkten för att äta middag
till minne av den nyss bortgångna fadern.
I princip hela filmen utspelas inne i
lägenheten där maten aldrig tycks bli klar,
och Puius genialitet bevisas av att filmen
är visuellt innovativ och oavbrutet fångar
åskådaren trots det begränsade spelutrymmet. Genom filmens rollfigurer blottläggs
rumänsk nutidshistoria på 173 minuter
med humor, ömsinthet och absurdism.
Fram till 2012 deponerade svenska
distributörer kopior till Filminstitutets
arkiv. Dessa deponerade svensktextade
kopior har utgjort grunden för Cinema
tekets verksamhet alltsedan regelbundna
visningar började ordnas i mitten av 1960talet. När digitaliseringen av biograferna
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ägde rum 2012, och distribution av biograffilm skedde i digitala format, upphörde
depositionen av utländsk film, eftersom
distributörerna var förhindrade av producenter att leverera okrypterade filer. Att
utländsk film i form av textade kopior inte
längre deponerades äventyrade framtida
cinematekverksamhet, ett dilemma som
Filminstitutet delade med övriga världens
offentligt finansierade filmarkiv.
Men sedan 2017 har villkorad leverans
av material till arkivet utökats till att om
fatta inte bara producenter som erhållit
produktionsstöd från Filminstitutet,
utan också bolag och organisationer som
erhållit någon form av distributionsoch visningsstöd. Detta har inneburit
att deposition till arkivet av utländsk
arthouse-film åter äger rum, vilket gör
Sverige till ett föregångsland i den internationella arkivvärlden. DCP:n av Siera
nevada deponerades till arkivet av filmens
svenska distributör Folkets Bio 2019.

Regi: Cristi Puiu, medverkande:
Mara Elena Andrei, Mirela Apostu,
Eugenia Bosânceanu 2016, Rumänien,
Frankrike, Bosnien och Hercegovina,
Kroatien, Makedonien, 2 tim 53 min,
rumänska, svensk text, DCP, bildformat:
1.85:1, tillåten från 7 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Den svenska filmcensuren
Den svenska filmcensuren

I Svenska Filminstitutets filmarkiv finns tusentals korta klipp – bitar som Statens biografbyrå
censurerade ur filmer som skulle visas på biograf i Sverige. Sekvenser som ansågs förråande
och skadliga för publiken. Att de bevarats i filmarkivet innebär att de senare kunnat fogas in i
filmerna igen, men också att det i vissa fall är de enda bilderna som bevarats ur filmerna.
Under perioden 1911–2011 var svenska
biografdistributörer tvungna att lämna
in kopior på filmer till Statens biografbyrå för att få dem klassificerade. Biografbyrån kunde också besluta att vissa
scener måste klippas bort innan filmerna
kunde visas. I vissa fall, framför allt från
stumfilmsperioden, är censurklippen i
dag det enda som finns kvar av filmerna.
Scenerna som inte fick visas då är de enda
som kan visas i dag.
Frank Borzage regisserade några av den
sena stumfilmens höjdpunkter: I sjunde
himlen (1927) och Gatans ängel (1928).
En tredje film han gjorde vid denna tid
var Hennes frestelse (1928). Det svenska
censurklippet är det enda material i
världen som överlevt på 35 mm. Censur
klippen förelåg ursprungligen på nitratfilmsbas, och omkopierades av Filmhistoriska s amlingarna i slutet av 1950-talet.
Originalnegativet till Cagliostro (1928)
finns bevarat på Cinémathèque française
i Paris. Dock är negativet inkomplett,
klippt och redigerat inför framtagandet av
kopior på hemmabioformatet 9,5 mm, och
saknar de scener som finns bevarade i det
svenska censurklippet. Nitratkopian av
censurklippen omkopierades år 2010.

Svenska Filminstitutet

Censurklippet till En invasion i USA
(1915) består av filmens sista akt i sin
helhet, och är det enda material till
filmen som överhuvudtaget finns bevarat.
Filmen, gjord under brinnande världskrig,
handlar om en tysk invasion i USA, och
filmens antityska hållning var för mycket
för det neutrala Sverige som vid denna tid
fortfarande var tyskvänligt.
Det sägs att Asta Nielsens eggande dans
i filmen Avgrunden (1910) var en av anledningarna till att den svenska filmcensuren
inrättades 1911. Filmen finns bevarad i sin
helhet hos DFI i Köpenhamn, men den ur
sprungliga nitratkopian hade grava smält
skador som är genomgående i hela filmen.
Så även i DFI:s senaste restaurering, med
undantag för scenen där Asta Nielsen utför
den så kallade gauchodansen – vilken i
huvudsak kommer från de svenska censurklippen och är av överlägsen bildkvalitet.

Avgrunden visas i sin helhet. Klipp ur
Hennes frestelse, Cagliostro och En
invasion i USA. 1 tim 4 min, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Rekonstruktion
En kväll med Yoko Ono

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 -konsten. 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.
Cinematekets två första chefer Nils
Hugo Geber och Anna-Lena Wibom
handplockades av Harry Schein direkt
från Moderna Museet, där de bedrivit en
omfattande filmvisningsverksamhet sedan
museet öppnade 1958. Wibom, som hade
startat Moderna Museets filmstudio för
barn och vuxna – där man för barn och

ungdomar visade stumfilmsklassiker parallellt med samtida experimentfilm – var
under 15 år programchef för Cinemateket
och lät där experimentfilmen ha en betydande roll. De internationella kontakterna
från New Yorks undergroundfilmscen, som
Wibom skaffat sig på Moderna Museet, tog
hon med sig till Filminstitutet. Mängder av
filmkopior förvärvades till Filminstitutets
filmarkivs samlingar.

uppmärksamhet då hon och Beatles-
medlemmen John Lennon inlett ett förhållande. Som filmregissör var hon fortfarande tämligen obekant, läses i Svenska
Filminstitutets Filmklubbs programblad:
”Yoko Onos namn hade tidningarna
anledning att uppmärksamma förra året
men som filmregissör är hon okänd i
Sverige. Hon arbetar delvis i Andy Warhols anda och kvällen den 18 april kan vi
tillbringa i hennes sällskap.”

Plötsligt när Filminstitutet kom fanns praktiska
och ekonomiska möjligheter att ta hit de här
filmerna. Moderna museet hade på den tiden
ingen filmsal, utan det var 16-projektorer som
skulle kånkas dit och sen skulle klappstolar
ställas upp överallt. Så det var från gång till
gång. Det var väldigt kul, det var ju väldigt
spännande. Vi förde med oss kontaktytorna hit
till Filminstitutet och det var ingen annan som
gjorde det. Vi hade väldigt god publikanslutning på de här visningarna. Det var knökfullt!

Direkt från Yoko Ono har Cinemateket till
detta program lånat in filmerna No. 4, Two
Virgins och No. 5 för att kunna rekonstruera visningen som ägde rum i ABF-husets
Z-sal i april 1969. Tyvärr är nästan alla
analoga visningskopior som togs fram av
filmerna i dag sönderkörda och Ono har,
efter att ha lånat in de få kvarvarande från
amerikanska konstmuseum, låtit restaurera filmerna digitalt.

Folk stod i kö ända ner till busshållplatsen.1

18 april 1969 visade Filmklubben tre
filmer av konstnären Yoko Ono. Året
dessförinnan hade Ono rönt medial

Kuraterat av Tora Berg.

1) Anna-Lena Wibom i samtal med Lova Hagerfors, Jan Holmberg och Sebastian Lindvall, ”Den sista föreställningen?”, FLM nr. 26 (2014).
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No. 4 / Two Virgins / No. 5
No. 4 / Two Virgins / No. 5

Tre experimentfilmer av allkonstnären Yoko Ono som visades under rubriken
En kväll med Yoko Ono på Cinemateket/Filmklubben 1969. Då beskrevs No. 4
som en film med ”365 stjärtar och en fräck dialog”, Two Virgins som ett ”närmast
självlysande porträtt av John Lennon” och No. 5 som en ”levande målning av
Yoko och John inspelad i deras trädgård”.
Som en av få kvinnliga konstnärer blev
Yoko Ono under sent 1950-tal en tongivande röst i New Yorks konstnärliga
avantgarde. Vid sidan av kollegor som
George Maciunas, David Tudor, Marcel
Duchamp och John Cage arbetade hon i
gränslandet mellan performance, ljudkonst, poesi och experimentellt måleri.
Hon verkade nära den neodadaistiska
Fluxusrörelsen och tog under tidigt 1960tal steget över till experimentell film.
Mellan åren 1964 and 1972 regisserade
Ono 16 kortfilmer, varav Fluxusfilmen
No. 4 från 1966/1967 är en av de mest
uppmärksammade.
Filmen refereras ofta till som B
 ottoms
och består av en serie närbilder på
människors rumpor. Verket gjordes i två
versioner – den ena i kortfilmsformat i
New York, den andra i långfilmsformat i
London – varav den senare (som är den
som visas i detta program) stoppades av
den brittiska censuren. Ono hävdar att
filmerna är ett upprop för fred, ”en mållös
namninsamling som folk signerat med
sina anus”. 1996 producerade Swatch en

begränsad upplaga av klockor till minne
av filmen.
Two Virgins och No. 5 (också känd
som Smile) spelades in samma dag i John
Lennons trädgård i Kenwood och tillhör
den svit av filmer som Ono skapade till
hyllning av hennes och Lennons kärlek,
där den förra är en levande målning av
det förälskade paret i slowmotion och
den senare består av en lång närbild av
Lennons smilande ansikte – inspelad
med ”överljudshastighet” (20 000 bilder
per minut) och ljudlagd med en matta av
fågelkvitter, bilar och flygplan.
I en intervju med musiktidningen
Rolling Stone förklarar Ono att filmerna
speglar det drömlika tillstånd hon och
Lennon vid stunden befann sig i:
When we met we were so involved with each

No. 4. Regi: Yoko Ono, medverkande:
Susannah Campbell, Philip Corner,
1967, Storbritannien, 1 tim 20 min,
engelska, utan text, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Yoko Ono.
Two Virgins. Regi: Yoko Ono, John
Lennon, medverkande: John Lennon,
Yoko Ono,1968, USA, Storbritannien,
19 min, utan dialog, DCP (digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Yoko Ono.
No. 5. Regi: Yoko Ono, John Lennon,
medverkande: John Lennon, 1968,
USA, Storbritannien, 51 min, utan dialog,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Yoko Ono.

other that we couldn’t see anybody around
us. We were just looking at each other and
sometimes noticed that people were around
us. We didn’t have time or space to consider
what we looked like to others. We were really
in a dream.1

1) Yoko Ono intervjuad av Jonathan Cott, ”Yoko Ono and Her Sixteen-Track Voice”, Rolling Stone (1971).
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Donnie Darko (2001).

Kvinnan Eva (1941).
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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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Kvinnan Eva
The Lady Eve

Slug guldgräverska försöker förföra försynt son till bryggerimagnat ombord
oceanångare på väg till USA. Med regi, manus och skådespelare i toppklass
är Preston Sturges klassiska screwballkomedi ett av de främsta exemplen
på den amerikanska drömfabrikens hantverksskicklighet.
Den försynta Charles är på väg hem från
Amazonas där han studerat exotiska
ormar under ett år. Ombord en ocean
ångare tävlar de unga kvinnorna om hans
uppmärksamhet, då han tack vare sin fars
bryggeriimperium är ett sannerligen gott
parti. Den som vinner Charles uppmärksamheten är bedragerskan och guldgräv
erskan Jean, även hon på väg tillbaka till
USA i sällskap med sin kompanjon/pappa.
Kvinnan Eva slutar precis som man för
väntar sig, som det så ofta gör i romantiska komedier från Hollywood. Men likväl har den ända sedan den gjordes ansett
som en höjdpunkt i Hollywoods historia.
En kvick, rolig och underfundig film som
utnyttjar hela drömfabrikens talangpool.
Filmen är löst baserad på en novell
av Monckton Hoffe, som så småningom
även Oscarnominerades i kategorin Bästa
berättelse (föregångare till Bästa originalmanus). Det var däremot filmens regissör Preston Sturges som stod för själva
adaptionen till filmmanus (som censuren
hade en hel del åsikter om – bland annat
för ”den definitiva antydan om en sexaffär
mellan dina två huvudrollsinnehavare”).
Filmstjärnorna Barbara Stanwyck och
Henry Fonda spelar huvudrollerna.
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Framstående karaktärskådespelare som
Charles Coburn och Eugene Pallette syns
i biroller, liksom en lång skådespelare ur
den birollsensemble som Sturges brukade
använda i sina filmer.
Filmen är vald av Linn Lönroth, doktorand i filmvetenskap vid Stockholms
universitet. Hennes avhandlingsprojekt är
en historisk studie om birollsskådespelare
i Hollywood under 1930- och 40-talet.
Projektet undersöker bland annat skådespelarnas arbetssituation, på vilka sätt de
marknadsfördes av sina filmbolag samt
hur det växte fram en livlig kulturdebatt
i USA kring deras insatser i filmen. Ett
kapitel fokuserar dessutom på Preston
Sturges återkommande birollssällskap:
”The Preston Sturges Stock Company”.

Regi: Preston Sturges, medverkande:
Barbara Stanwyck, Henry Fonda,
Charles Coburn, 1941, USA, 1 tim 34 min,
engelska, utan text, DCP ( digitaliserad),
bildformat: 1.37:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Danial Brännström
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Han kom om natten
The Talk of the Town

Älskad screwball-komedi signerad George Stevens där Cary Grant riskerar dödsstraff
efter att ha anlagt en brand på ett spinneri. Själv hävdar han sin oskuld, rymmer från
häktet och gömmer sig på Jean Arthurs vind. Det är bara det att huset (och således
vinden) hyrts ut till en förstklassig advokat som ska skriva en bok.
Leopold Dilg anklagas för att ha anlagt
en brand på ett spinneri och det yrkas på
dödstraff av en uppeldad mobb. Innan
rättegången rymmer Dilg och bryter sig
in hos en skollärarinna som han känt
sedan barnsben. Hon går med på att
gömma honom, men saker och ting ställs
på sin ända när ett juridiskt geni som ska
hyra huset anländer en dag för tidigt. Att
gömma sig tyst som en mus på vinden är
lättare sagt än gjort för den ständigt hungriga Dilg som utger sig för att vara trädgårdsmästare medan hans väninna tvingar
sig på som gästens sekreterare och husa.
Han kom om natten var Cary Grants
tredje film för George Stevens, efter
Gunga Din – Lansiärernas hjälte (1939)
och Första gången jag såg dej … (1941). Då
den senare var en stor framgång beslöt
Columbia Pictures-chefen Harry Cohn att
låta Stevens göra en ny film med Grant
och Irene Dunne. När Dunne i sista minuten hoppade av, ersattes hon med Jean
Arthur som tidigare spelat mot Grant i
Endast änglar ha vingar (1939).
Handlingen i Han kom om n
 atten är
sekundär. Utförandet med det briljanta

skådespeleriet och den komiska t ajmingen
är viktigast, och såväl Grant som Arthur
räknas till de absolut främsta inom den
screwball-genre dit filmen – trots vissa
melodramatiska drag – ändå räknas med
sina många förvecklingar.
Två slut spelades in till filmen – ett
där Arthur väljer Grant, ett där hon väljer
Ronald Colman – och sedan lät filmbolaget en testpublik avgöra vilket som skulle
användas. Han kom om natten blev en av
Columbias mest framgångsrika filmer det
året, och Grant var vid tiden för premiären en av Hollywoods mest populära
skådespelare. Men Grants stjärnstatus låg
enligt författaren Richard Schickel honom
denna gång i fatet:

Regi: George Stevens, medverkande:
Cary Grant, Jean Arthur, Ronald C
 olman,
Edgar Buchanan, Rex Ingram, 1942,
USA, 1 tim 59 min, engelska, svensk
text, 35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Problemet är inte spelet, utan Grants image.
Vi har för länge sedan insett att han inte är
någon oskyldig figur, men att han skulle vara
en seriös vänsteranhängare, en äkta radikal
kapabel att sätta ett helt samhälle i brand,
det tror man helt enkelt inte på.1

Text: Tora Berg

1) Richard Schickel, Cary Grant (1983).
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Slavinna nr 217
Chelovek No. 217

”Deras jobb är att döda dig och ditt jobb är att överleva.” Antinazistiskt krigs
fångedrama där en sovjetisk bondflicka tvångsförflyttas till Tyskland, där hon
hamnar hos en ondskefull borgerlig familj som får henne att slita under slavliknande
förhållanden. Belönades med priset för bästa regi vid filmfestivalen i Cannes.
Michail Romms Cannesprisade krigs
fångedrama handlar om så kallade Ost
arbeiter (”östarbetare”), benämningen på
de civila som under andra världskriget
tvångsförflyttades till Tyskland och där
tvingades arbeta under slavliknande förhållanden. I centrum står Tatjana, en rysk
bondflicka som köps av en borgerlig tysk
familj, där hon berövas sitt födelsenamn.
Kort och gott börjar de kalla henne för
”slavinna nr 217”. I hemmet finns även en
annan fånge, matematikern Sergej, som
ger henne ett värdefullt råd: ”Deras jobb är
att döda dig och ditt jobb är att överleva.”
Tyskarna i filmen är väldigt onda och
ryssarna väldigt hjältemodiga. ”Alla tyskar, enligt denna film, är elaka, dumma,
giriga och urartade”, skriver författaren
Peter Kenez i boken Cinema and Soviet
Society: From the Revolution to the Death
of Stalin (2000). Även om dess skildring
av ondskans banalitet är på gränsen till
propagandistiskt i dess nyansfattigdom,
gör filmen ett tveklöst starkt intryck. Det
våld och den förnedring som Tatjana och
hennes landsmän tvingas utstå skildras
mer explicit än i de flesta filmerna från
denna tid.
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Slavinna nr 217 hade premiär 1945 och
har en ramhandling som utspelas året
dessförinnan. Trots att merparten av
filmen berättas som en återblick finns
alltså en påtaglig närhet till det skildrade,
vilket bidrar med en lika fascinerande
som obekväm nerv.
Filmens regissör Michail Romm, som
på den tiden var gift med huvudrollsinnehaverskan Elena Kuzmina, var en
nyckelperson i den sovjetiska filmen.
Under åren 1940–1943 var han verksam
som konstnärlig ledare på den legendariska filmstudion Mosfilm, därefter chef
för regiavdelningen på Allryska statliga
kinematografiska institutet där han också
blev professor 1962. Allra mest berömd är
han i dag för publiksuccén Våldets triumf
(1966), en både komisk och skrämmande
dokumentär som förlöjligar nazismen.

Regi: Michail Romm, medverkande:
Elena Kuzmina, Anna Lisjanskaja,
Vasilij Zajcikov, 1945, Sovjetunionen,
1 tim 44 min, ryska, svensk text,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Sebastian Lindvall
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Mord, lilla vän
Mord, lilla vän

Reporter får i uppdrag att nysta i ett underligt fall där en av herrsällskapet Sjöbjörnarnas
medlemmar omkommit i en båtexplosion. Med rapp dialog, lustigt persongalleri och fin
känsla för Stockholms stadsvyer berättar Stig Olin, som också spelar huvudrollen, en
mordhistoria som tar sig friheten att vara mer komisk än spännande.
En man kommer in på en kvällstidnings
redaktion och ber en reporter att leta reda
på en försvunnen kvinna. Reportern behöver inte göra mer än att lämna redaktionen
och bege sig mot kvinnans hem förrän han
finner hennes kropp nedanför våningshusets öppna fönster. Jakten för honom
senare vidare genom Stockholms snöslaskiga gator, dess skärgård samt till Paris.
Stig Olins Mord, lilla vän bygger på
Anders Jonasons roman Mord med mera
(1953). I flera anmälningar diskuteras
förlagan och de flesta av recensenternas
invändningar går att koppla till filmatiseringens problematik. ”Man kan läsa om
en spårhund som förflyttar sig från ena
jaktmarken till den andra – men att på
film se honom ränna gata upp och gata
ner, upp i portgångar och in genom dörrar
är en smula tröttande”, skrev Aftonbladets
Lasse Bergström. Bengt Idestam-Almquist, under signaturen Robin Hood, var
inne på samma spår:

olåsta – utfrågande folk. Handlingen förs framåt
genom dialogen. Då och då råkar Olin på lik –
döda personer som man inte sett dö. Då och
då får han ett slag i huvudet av någon mystisk
individ – som biobesökaren inte ser. Biobesökaren ser praktiskt taget ingenting annat än otaliga

Regi: Stig Olin, medverkande: Stig
Olin, Inga Landgré, Gösta Cederlund,
1955, Sverige, 1 tim 28 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.37:1, tillåten från
15 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

fåtöljer, som Olin sitter i, ätande äpplen.1

Till filmens försvar kan sägas att den inte
tycks ha ambitionen att skapa spänning,
utan att i stället roa genom dess rappa
dialog och lediga skådespel – något som
kräver att publiken ser skådespelarna och
hör vad de säger. Både Stig Olin, i sin egen
regi, och Inga Landgré gör därtill några av
de trevligaste och mest okonstlade av sina
rollprestationer i denna film.
Filmkritikern Manny Farber utsåg en
gång en narrativt och dramatiskt obetydlig
sekvens i Howard Hawks Utpressning (1946)
som den bästa sekvensen i den amerikanska filmhistorien. Även om Mord, lilla vän
inte kan mätas med Hawks film, delar de
just den kvaliteten som Farber lyfte fram.

På bio vill man se. Det blir monotont när bild
erna inte visar annat än Olin springande i trap
por, öppnande dörrar – som egendomligt ofta är

Text: Stefan Ramstedt

1) Bengt Idestam-Almquist, Stockholms-Tidningen (1955).
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Myglaren
Myglaren

Mellanchef för fritidssektion arbetar sig långsamt och metodiskt uppför karriär
stegen genom att fjäska, nätverka och använda vassa armbågar. Jan Myrdals och
Rune Hassners skoningslösa skildring av ett samhälle som premierar den som
utnyttjar ett riggat systems kryphål orsakade debatt på kultursidorna.
Myglaren är chef över fritidssektionen på
ett större företag. Diskret och metodiskt
drar han i trådar för att komma upp sig
i världen och når snart en central post
inom svensk trivselforskning. På krogen,
med pokergänget och på internationella
kongresser umgås han i informella nätverk
som hjälper honom framåt och uppåt.
Ansträngningarna ger resultat i ett myglarvänligt samhälle där det gäller att ta för sig.
Myglaren var den första svenska film
som gjordes för tv och sändes 1966. Det
gjorde att den fick begränsad uppmärksamhet i filmsverige, men uppmärksamheten som den rönte var positiv. Jurgen
Schildt menade i Aftonbladet att det för
honom bara återstod ”det stillsamma
konstaterandet att Rune Hassner och Jan
Myrdal satiriskt sett tagit hem praktiskt
taget full pott. Myglaren är en folkhemshistoria som förenar det tänkvärda
eller seriösa med det hutlöst roliga och
som med avstamp i vårt kära och hyggliga
Sverige småningom landar i en absurdistisk och spiralformad galenskap.”
Efter de positiva reaktionerna togs
en filmkopia fram för att visa den på
biograf vid ett tillfälle och därmed kvalificera den för Svenska Filminstitutets
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kvalitetspremier, vilket ledde till en hätsk
debatt mellan Jan Myrdal och Filminstituts VD Harry Schein. Debatten spred
sig till dagstidningarnas kultursidor och
utgjorde basen för Myrdals bok Fallet
Myglaren (1967).
Någon kvalitetspremie blev det inte
och Schein utpekades som Kultur
myglare. Myrdal och Hassner gjorde ett
par år senare Hjälparen (1968), en satir
om svensk u-landshjälp. Med då hade
man gett upp hoppet om Filminstitutets
kvalitetspremie och ingen biografvisning
ägde rum.
Filmen startade också ett samtal om
filmens förhållande till tv. Bengt Forslund
förordade att kritikerna skulle ta tv-filmen
på lika stort allvar som biograffilmen, och
ställde frågan om en film är mindre värd
för att den visas i ett mindre format. En
fråga som är än mer aktuell i dag.

Regi: Jan Myrdal, Rune H
 assner,
medverkande: Christer Strömholm,
Dag Lindberg, Gun Kessle, 1966,
Sverige, 1 tim 29 min, svenska,
35 mm, b
 ildformat: 1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Märkt för mord
Koroshi no rakuin

Lönnmördaren Goro förälskar sig i sin uppdragsgivare och jagas av en mystisk,
tillika psykotisk, kollega när han misslyckas med sitt uppdrag. Legendaren Seijun
Suzuki kaotiska och stilbildande lågbudgetfilm floppade rejält vid sin urpremiär,
men har sedan fått ett eget liv och inspirerat en rad framstående filmare.
Goro är Japans tredje högst rankade
lönnmördare. Han anlitas av den mystiske och vackra Misako för att mörda
en utlänning, men när en fjäril landar på
hans pistol i det avgörande ögonblicket
misslyckas han med uppdraget. Snart
finner han sig jagad av Japans högst
rankade lönnmördare.
Efter många år som anställd regissör
på bolaget Nikkatsu fick Seijun Suzuki
hoppa in och ta över arbetet med Märkt
för mord, då det fanns missnöje med
manusets utveckling. Suzuki hade i över
ett decennium regisserat två-tre filmer per
år åt bolaget – primärt lågbudgetfilmer
i gangtermiljö. Till en början hade han
varit en snabb och pålitlig regissör, men
efter Tatuerad hämnare (1965) oroade sig
studiocheferna över hans utveckling. De
alltmer konstnärliga och avantgardistiska
ambitionerna var inte i linje med bolagets
vision. Hans budgetar minskades och han
hotades med sparken om han inte började
leverera det som beställts.
Men när han slängdes in i arbetet med
Märkt för mord hade han inga planer på
att leverera. Det enkla men något för
virrande manuset förvandlades till en än
mer förvirrande film. Märkt för mord blev
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ett våldsamt visuellt fyrverkeri där logiken
ger vika för underhållning och coolhet.
Filmen floppade rejält, Suzuki fick
sparken och hans tidigare filmer togs ur
distribution. Trots att han vann en rättslig
process mot Nikkatsu svartlistades
han av de japanska filmbolagen, vilket
ledde till en tioårig branschfrånvaro.
Han fortsatte hitta nya beundrare bland
studenter och cinefiler i Japan, men det
dröjde till mitten av 1980-talet innan hans
filmer på allvar fann en publik i väst. Det
var då japanska lågbudgetfilmer började
släppas på VHS och kunde omfamnas av
filmare som Jim Jarmusch och Quentin
Tarantino.
2001 gjorde han en fristående upp
följare, Pistol Opera. Filmen producerades
av Nikkatsu som efter ledningsbyte inte
bara välkomnade tillbaka Suzuki, utan
lyfte fram honom som bolagets främsta
regissör genom tiderna.

Regi: Seijun Suzuki, medverkande:
Jo Shishido, Koji Nanbara, Annu Mari,
1967, Japan, 1 tim 31 min, japanska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 2.35:1,
tillåten från 15 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Text: Danial Brännström
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Massakern på 110:e gatan
Across 110th Street

Yaphet Kotto är en ung, korrekt snut som tvingas samarbeta med den äldre,
rasistiska Anthony Quinn, när maffians ”bank” i Harlem blir rånad och sju
personer dör – men också maffian är rånarna på spåren. Realistiskt om
rasism och sociala orättvisor i 1970-talets New York, där det inte finns några
hjältar – varken norr eller söder om 110:e gatan.
1971 myntades begreppet blaxploitation,
med framgångarna för Sweet Sweetback’s
Badasssss Song och Mitt namn är Shaft
– actionfilmer med afroamerikanska
huvudpersoner. En störtflod av liknande
filmer följde, med varierande kvalitet. När
Massakern på 110:e gatan, baserad på en
bok av tv-fotografen Wally Ferris, hade
premiär 1972 buntades den ihop med
blaxploitation-vågen – gangsters och poliser i afroamerikanska storstadsmiljöer,
en funkig titellåt av Bobby Womack – och
avfärdades därför snabbt. I själva verket
är den något annat.
Tre afroamerikanska knegare rånar den
italiensk-amerikanska maffians ”bank” i
Harlem. Alla maffians män – två vita och
tre svarta – skjuts ihjäl, och dessutom
dödas två poliser – en vit och en svart –
under flykten därifrån. Snart har rånarna
både maffian och, steget efter, polisen i
hälarna. Polisutredningen leds av en ny
komling: en ung, korrekt streber (Yaphet
Kotto) som följer regelboken, och som fått
uppdraget av politiska skäl, eftersom han
är svart. Till sin hjälp har han en äldre, vit,
rasistisk snut (Anthony Quinn, också producent), som känner att hans tid är förbi.
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Massakern på 110:e gatan handlar om
rasism och etniska motsättningar, men är
till skillnad från de flesta blaxploitation-
filmer också en skarp klassanalys. De
svarta rollfigurerna är inte mer hjälte
modiga än de vita – däremot är deras
förutsättningar sämre. Rånet är det
enda sättet att ta sig upp från samhällets
botten. Den tänkta publiken var heller
inte nödvändigtvis svart, men inte heller
övervägande vit – som i fallet med mer
tillrättalagda Hollywoodfilmer om rasism,
som I nattens hetta (1967).
En bidragande orsak till autenticiteten
var att filmen nästan uteslutande spelades
in på plats i Harlem, med hjälp av lätta
kameror och den portabla filmstudion
Cinemobile (uppfunnen av Fouad Said,
en av filmens producenter). Massakern på
110:e gatan är helt enkelt en av de mest
komplexa och realistiska amerikanska
polisfilmerna från 1970-talet.

Regi: Barry Shear, medverkande:
Anthony Quinn, Yaphet Kotto, A
 nthony
Franciosa, Paul Benjamin, Ed B
 ernard,
Antonio Fargas, Richard Ward,
Norma Donaldson, 1972, USA, 1 tim
42 min, engelska, utan text, 35 mm,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 15 år.
Visningsmaterial från Park Circus.

Text: Anders Annikas
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Jeanne – jungfrun av Orléans. Del 1. Striderna /
Jeanne – jungfrun av Orléans. Del 2. Fängelserna
Jeanne la Pucelle. Les Batailles / Jeanne la Pucelle. Les Prisons

Jacques Rivettes tvådelade film om Jeanne d’Arc är ett av nya vågenregissörens mest ambitiösa projekt. Sandrine Bonnaire axlar rollen
som martyren vars berättelse skildras från det att hon först lämnar sitt
hem till hennes avrättning. En film som försöker att avmytologisera
samtidigt som den inte vänder ryggen mot det oförklarliga.
När Jacques Rivette påbörjade sin film
om Jeanne d’Arc gjorde han det väl medveten om att filmskapare som Carl Th.
Dreyer, Victor Fleming, Roberto Rossellini, Otto Preminger och Robert Bresson
redan hade berättat om martyren. Några
av dessa var även betydande verk – i
synnerhet Dreyers En kvinnas martyrium
(1928) som ofta framhålls som ett av filmhistoriens viktigaste.
Det är kanske också främst till Dreyers och Bressons respektive filmer som
Rivette förhåller sig. Något som primärt
yttrar sig genom att filmen inte berättar
om den rättegång som står i fokus i de
två tidigare filmerna, utan även perioden
som ledde fram till att hon ställdes inför
rätta. I sin recension noterade Elisabeth
Sörensson denna skillnad mellan Rivettes
film och de tidigare tolkningarna:
Rivette avstår från att, som brukligt, skildra
den rättegång som förde Jeanne till bålet på

fresk över ett nordeuropeiskt landskap med
stallbackar och krigströtta soldater; hundraårs
kriget verkar ha gått in i ett lunkande skede.
Han låter sin film vila i landskapet och hämtar
stämningarna där; snön som knarrar under
stegen, ljudet av hästhovar, raspet när Jeanne
försöker lära sig att skriva sitt namn.1

Regi: Jacques Rivette, medverkande:
Sandrine Bonnaire, André Marcon,
Martine Pascal, 1994, Frankrike,
2 tim 40 min + 2 tim 56 min, franska,
svensk text, bildformat: 1.66:1, tillåten
från 7 respektive 11 år. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.

I Rivettes filmer finner sig rollfigurerna
ofta fångade i en dimmig intrig där deras
roller, precis som deras syften och drivkrafter, förblir diffusa. I Jeanne – jungfrun
av Orléans må den övergripande intrigen
vara betydligt klarare, men trots det
förblir Jeannes personliga motivation ett
mysterium.
Rivette lyckas på så sätt bevara ett
visst mått av mystik samtidigt som filmen
tydligt visar, genom de ändlösa (oftast
verbala) striderna, förflyttningarna samt
all dötid mellan epifanier och avgörande
händelseutvecklingar, att även ett helgons
berättelse är en historia om lera och blod.

torget i Rouen en majdag 1431; det är vägen
dit, den aldrig dokumenterade vardagen,
som intresserar honom. Han formar en episk

Text: Stefan Ramstedt

1) Elisabeth Sörensson, Svenska Dagbladet (13 aug 1999).
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Donnie Darko
Donnie Darko

Jorden går under om 28 dagar. Det är åtminstone vad Donnie Darko, en besvärad tonåring i en
sömnig villaförort i Ronald Reagans USA, får höra från monsterkaninen Frank. Tidsresor, Halloweenkostymer och new wave-musik möts i biofloppen som släpptes direkt på dvd i Sverige. Snabbt uppstod
ett kultfölje som livade upp nätforum med teorier om maskhål och engelska språkets vackraste ord.
Donnie Darko handlar inte bara om
tidsresor, utan är i sig själv en tidsresa
– närmare bestämt till oktober 1988.
På filmens låtlista hittas tidsenliga new
wave-band som Tears for Fears och Echo
and the Bunnymen. Med Halloween runt
hörnet hemsöks den eventuellt schizofrena Donnie Darko av mardrömmar om
Frank, en domedagsprofet i kanindräkt
som meddelar att världen går under om
28 dagar, 42 minuter och 12 sekunder.
Första mötet med domedagsprofeten
sker när Donnie går i sömnen – samma
natt som en flygplansmotor störtar rakt
ner genom hans sovrum. I stället för att
skatta sig lycklig över sammanträffandet dras han allt djupare ner i Franks
kaninhål, fattar tycke för en skolkamrat
och förkovrar sig i tidsresors filosofi,
som samlats i en bok av den lokala
knäppgöken ”Grandma Death”.
Virginia-uppvuxna Richard Kelly hade
gått på USC School of Cinematic Arts och
arbetat som assistent i Hollywood när han
började skriva på sin långfilmsdebut. Int
resset för manuset var stort, men Kelly
stötte på patrull när han envisades med
att även regissera filmen. Allt lossnade när
manuset hamnade hos Drew Barrymore.
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Kelly erbjöd henne rollen som engelsk
lärarinna, Barrymore erbjöd honom att
producera. Resten är kultfilmshistoria.
Utifrån biografmarkisen som skymtas i filmen, med reklam för Evil Dead
(1981)och Kristi sista frestelse (1988), har
ArtForums Howard Hampton beskrivit
filmen som ”ett serietidningspassionsspel
hemsökt av onda övernaturliga krafter”.
Beskrivningen säger egentligen inte så
mycket, men den pekar på den eklektiska
referensrikedomen som bidrog till att
göra Donnie Darko till en av nätforumens
favoritföremål för kreativa teorier.
Efter den lovande världspremiären på
Sundance filmfestival bombade Donnie
Darko på biograferna. I efterhand skylldes
floppen på dålig tajming – bara en månad
efter 11 september-attackerna var publik
en troligen inte redo för en film med en
flygplanskrasch i centrum. Med tiden blev
dock filmen en storsäljare på dvd och en
populär ”midnight movie” på Pioneer
Theater i New York, där den visades med
jämna mellanrum under två års tid.

Regi: Richard Kelly, medverkande:
Jake Gyllenhaal, Jena Malone,
James Duval, Maggie Gyllenhaal,
Patrick Swayze, 2001, USA,
1 tim 53 min, e
 ngelska, utan text,
35 mm, bildformat: 2.35:1, tillåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Norsk filmklubbforbund.

Text: Sebastian Lindvall
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Staub
Staub

Damm sägs vara den minsta partikel som kan skådas av det mänskliga ögat. När Hartmut
Bitomsky riktar kamerans öga mot dammkornet gör han det med både filosofiska, politiska,
geologiska och antropologiska ambitioner, och visar med analytisk skärpa och en dos
humor att människan, beväpnad med sin vippa, står chanslös i kriget mot dammet.
En av den forna filmkritikern Hartmut
Bitomskys vackraste kompilationsfilmer
är Das Kino und der Wind und der Photo
graphie (1991). Den senare syskonfilmen
Staub undersöker även den något som
är ständigt närvarande men som ändå
aldrig syns: dammet. Att det aldrig syns
beror dock inte på att det inte går att se.
Problemet är snarare att det alltid syns,
och på så sätt skymmer sikten för sig själv.
Bitomsky har här frångått filmarkiven
och sitt monitorbelamrade skrivbord för
att i stället resa runt bland sandtag, forskningslaboratorier och pedantiskt städade
hem för att skildra dammets natur och
dess förhållande till människan. Oavsett
om han utför sina undersökningar genom
arkivmaterial eller egenhändigt filmade
sekvenser präglas Bitomskys filmskapande
av en etisk hållning som grundar sig i att
lämna förutfattade meningar därhän och
att betrakta världen på nytt.
I en intervju publicerad i samband med
filmens japanska premiär på dokumentärfestival i Yamagata berättade Bitomsky om
sin metodik:

När jag gör en film har jag ursprungligen inte
alltid alla idéer klara. Om det tar mig tre eller
fyra år för mig att göra en film, så blickar jag
runtomkring medan jag söker ett tema, och
upptäcker ständigt nya saker, intressanta

Regi: Hartmut Bitomsky, 2007, Tyskland,
Schweiz, 1 tim 30 min, tyska, e
 ngelsk
text, 35 mm, bildformat: 1.85:1, t illåten
från 15 år. Visningsmaterial från
Deckert Distribution GmbH.

saker som berör mig. När den viljan att lära sig
mer om ett ämne dyker upp, då vet jag att jag
kraften att göra en film.
Som du säger så är detta en film som
betraktar dess ämne utifrån flera olika
perspektiv. Det är ett tema som, likt ett
kalejdoskop, innefattar flera olika aspekter.
[…] Med motivet damm som utgångspunkt,
så väver filmen in ett antal subteman.1

Med Staub visar Bitomsky tydligt att även
det absolut minsta tänkbara motivet kan
utgöra grunden för en vitt förgrenad och
rik skildring av den värld vi lever i i dag.

Text: Stefan Ramstedt

1) ”Looking at Dust Through a Kaleidoscope”, Hartmut Bitomsky intervjuad av Ishikawa Munetaka
och Hiroya Motoko, dokumentärfestivalen i Yamagatas webbplats (2009).
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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 (med undantag
för visningen under Guldbaggefestivalen, där alla biljetter kostar 20 kronor
oavsett ålder). 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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Nya hyss av Emil i Lönneberga
Nya hyss av Emil i Lönneberga

I den andra av tre långfilmer baserade på Astrid Lindgrens böcker om
Lönnebergas största busfrö vill byborna skicka Emil till Amerika, men i stället
stannar han kvar och gör nya hyss varje dag. Bland annat skaffar han sig en
egen häst och hamnar i fru Petrells blåbärssoppa. Och så blir Alfred sjuk.
Lönnebergaborna vill skicka Emil till
Amerika för att göra stan lugnare och
samlar gemensamt in pengar till resan.
Emils mamma blir rasande och Emil
stannar kvar och gör som vanligt nya hyss
varje dag. Han skaffar sig mot all förmodan en egen häst, skrämmer slag på halva
stan när han råkar tända eld på några
fyrverkeripjäser och far med huvudet före
ner i fru Petrells blåbärssoppa. Och så blir
Alfred sjuk – så sjuk att man kan tro att
hans sista stund är kommen.
Nya hyss av Emil i Lönneberga är den
andra av tre filmer som under 1970-talet
baserades på Astrid Lindgrens böcker om
busfröet Emil. 1975 lanserades filmerna
också som en tv-serie i 13 delar. Såväl
filmer som tv-serie och inte minst Georg
Riedels originalmusik blev omåttligt
populära, också utomlands – framför allt
i Tyskland. Därför spelas, likt i flera andra
Lindgren-filmatiseringar, vissa roller av
tyska skådespelare som senare dubbats
på svenska – till exempel doktorn i Mariannelund, som spelas av Paul Esser (Blom
i filmerna om Pippi Långstrump).
För att finna en lämplig kandidat till
att spela Emil fick man leta länge och
hundratals barn testades, innan valet
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slutligen föll på åttaårige Jan Ohlsson
från Uppsala. Valet ansågs av publik och
kritiker mycket lyckat precis som valet
av Lena Wisborg, i rollen som Emils lillasyster Ida. Nya hyss av Emil i Lönneberga
är den enda film i vilken Lindgren själv
medverkar som statist – hon f örekommer
som en bondmora iförd huckle på Vimmerby marknad.
Filmens episoder hade vissa svårigheter att smälta samman i en homogen
produkt, menade vissa kritiker. Däribland
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidnings Sune Örnberg, som ändå tyckte att
filmen fungerade som en illustration av
kärt stoff: ”Det småländska sekelskiftet
skimrar i dräkter och landskap. Naturen
och årstiderna lever med en olitterär
påtaglighet och barnet skuttar i paradiset,
oskadat av de vuxna, som en dröm om
människans möjligheter.”

Regi: Olle Hellbom, medverkande:
Jan Ohlsson, Emy Storm, Allan
Edwall, Björn Gustafson, 1972,
Sverige, 1 tim 34 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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Järnjätten
The Iron Giant

Brad Birds animerade klassiker Järnjätten, där en enorm robot från yttre rymden
blir vän med en ensam pojke i Maine, bygger på en barnbok av Ted Hughes. Filmen
är en känslostark och milt satirisk Hollywoodproduktion med ett tydligt pacifistiskt
budskap och drag av såväl King Kong som E.T. the Extra-Terrestrial.
En järnjätte från yttre rymden, som
måste konsumera metall för att överleva,
kraschlandar i en idyllisk småstad på
USA:s östkust. Efter att ha räddat livet
på roboten blir den husdjursönskande
9-åringen Hogarth vän med jätten, lär
honom prata och håller honom gömd på
en soptipp. Med regeringsagenten Kent
Mansley i spetsen vill armén använda
kärnvapen mot jätten, då vanliga vapen
inte verkar bita på den.
Järnjätten bygger på pacifistiska
barnboken Järnmannen av den brittiske
hovskalden Ted Hughes och är regisserad
av den begåvade animatören Brad Bird
(Superhjältarna och Råttatouille, från
2004 respektive 2007). Bird har kryddat
sin långfilmsdebut med filmiska referenser och en mild satir över sena 1950-talets
kommunistskräck och rymdkapplöpning.
Med Järnjätten fick Bird oväntat fria händer av multibolaget Warner, och använde
dem till att förlägga sin historia till Rockwell, Maine 1957.
”Warner ville egentligen göra en
historia i nutid, men jag fick problem
med idén att någon skulle kunna hålla

en jätterobot hemlig i dagens samhälle”,
berättar Brad Bird i en intervju med Erik
Helmerson för TT Spektra (1999). Bird
från samma intervju:
Dessutom hade 50-talet en spännande
intressekonflikt mellan å ena sidan växande

Regi: Brad Bird, svenska röster:
Susanne Barklund, Leo Hallerstam,
Adam Fietz, Anna Book, 1999,
USA, 1 tim 27 min, svenska, 35 mm,
bildformat: 1.85:1, tillåten från 7 år.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

välstånd och allmän förnöjsamhet, å andra
sidan kalla kriget, teknikskräck och förundran
inför rymden. Jag tycker att allt ifrågasättande
av myndigheterna är bra, och det har Järnjätten
gemensamt med Simpsons [samhällskritiska
tv-serien där Bird påbörjade sin regibana].
Killar som den där Mansley är inget som
någon i vårt land är stolta över. När jag växte
upp fanns det flera rebeller som Dean som jag
gillade och beundrade, så man kan säga att
filmen innehåller båda sidorna av Amerika.1

”Det handlar om livet och döden, om
att allt levande en dag måste dö, men
det är fel att döda. Svåra frågor, men
Bird har presterat en snudd på mästerlig
film, tecknad på gammaldags hantverks
manér”, skrev Mats Johnson i sin recension av filmen i Göteborgs-Posten.

1) Brad Bird intervjuad av Erik Helmerson, TT Spektra (1999).
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Chaplins pojke
The Kid

Av en slump blir Chaplin fosterfar åt en bebis som lämnats av en mor som
inte har råd att ta hand om honom. Tillsammans blir de ett fattigkvarterens
radarpar och hjälps åt med den dagliga försörjningen. Chaplins första långfilm
är en av de mest rörande skildringarna av en barn- och föräldrarelation på film.
En fattig kvinna lämnar sitt nyfödda barn
i en rik familjs bil i hopp om att sonen ska
få ett bättre liv. Dessvärre blir bilen stulen
och barnet dumpas i ett slumområde. Där
hittas han av Chaplins lilla luffare som tar
hand om, uppfostrar och älskar honom.
Tillsammans blir de ett fattigkvarterens
radarpar. Den ene tar betalt för att laga
grannarnas fönster, den andra ser till att
det ska finnas fönster att byta ut. Men
trots deras kärleksfulla relation vill social
tjänsten ta pojken ifrån fosterpappan,
med hjärtslitande resultat.
Charles Chaplin är en av tidernas mest
kända skådespelare och filmskapare. Hans
lilla 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 Char
lie vill fotograferas, och blev snabbt därefter
mäkta populär över hela världen.
Chaplins pojke var Chaplins första
långfilm. Tack vare längden kunde han nu
fördjupa det mänskliga patos som antytts
i tidigare filmer. Som publik kastas man
mellan känslorna, mellan skratt och gråt
– ”en film med ett leende och, kanske,

en tår” som filmen presenterades som
vid premiären.
Den femårige Jackie Coogan som spelar
pojken hittade Chaplin i en vaudeville
föreställning, och han var, enligt Chaplin,
en sann naturbegåvning. Coogan hade en
fantastisk mimik, kunde härma vad som
helst och behövde bara repetera varje
scen ett par gånger före tagning. Aldrig
förlorade han barnets direkta uttryck,
menade Chaplin själv:

Regi: Charles Chaplin, medverkande:
Charles Chaplin, Jack Coogan, Edna
Purviance, 1921, USA, 54 min, svenska
mellantexter, 35 mm, bildformat: 1.33:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

Alla barn har begåvning i en eller annan form,
konsten är att locka fram den hos dem. Med
Jackie var det en enkel sak. Det fanns några
få grundläggande regler för pantomim att lära
honom och Jackie bemästrade dem snart. Han
kunde förena känsla med handling och handling med känsla och kunde repetera gång på
gång utan att mista spontanitetens effekt.1

På 1950-talet skrev Chaplin själv musik
till sina stumfilmer, och det är en av
dessa ljudlagda versioner som visas i
detta program.

1) Charles Chaplin, Min självbiografi (1964).
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Hugo och Josefin
Hugo och Josefin

Sjuåriga Josefin känner sig ensam i det stora huset på landet, utan syskon och
kompisar – tills den egensinnige Hugo dyker upp. Han bryr sig inte om att vara
som alla andra och tillsammans upplever de stora äventyr. Älskad filmatisering
av Maria Gripes böcker och en milstolpe inom svensk barnfilmshistoria.
Sjuåriga Josefin känner sig ofta ensam i
den stora prästgården på landet. Hon har
inga syskon, inga lekkamrater. Hon blir
bekant med trädgårdsmästaren Gudmarsson, som ser snäll ut, lite som Gud på
en av tavlorna där hemma. Gudmarsson
introducerar henne för Hugo, en pojke
som inte bryr sig om att vara som andra
och som blir Josefins vän. Tillsammans
upptäcker de världen, det lilla samhället,
det övergivna tegelbruket och framför allt
naturen där det finns så mycket att se och
samla på. Så en dag är Hugo borta.
Till grund för Hugo och Josefin låg
Maria Gripes populära barnboksserie
som gavs ut 1961–1966. Tillsammans
med långfilmsdebuterande regissören
Kjell Grede skrev Gripe själv manus till
filmen med målet att undvika att göra en
bokstavstrogen filmatisering.
Filmen rosades vid premiären och
välkomnades i Svenska Dagbladet som
ett lovvärt försök att öppna ”en ny,
artistisk väg för svensk barnfilm” som
sedan 1950-talet dominerats av Astrid
Lindgren-filmatiseringar.

1967 skrev Mauritz Edström i Dagens
Nyheter att Grede gjort ”något så sällsynt
som en barnskildring på film, där världen
ses med barnens ögon, där saga och verklighet blir två sidor av samma fantastiska
sak och tingens bisarra poesi färgar hela
livet”. Edström menade att Grede i Hugo
och Josefin utan att sentimentalisera lyckats upphäva gränsen mellan vuxenfilm för
barn och barnfilm för vuxna:

Regi: Kjell Grede, Medverkande:
Marie Öhman, Fredrik Becklén,
Beppe Wolgers, Inga Landgré,
1967, Sverige, 1 tim 22 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.37:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

Det välgörande med Grede är nämligen att
han inte uppfattar Hugo och Josefin som
kategorin barn utan som små människor och
att filmen inte exploaterar dem för lättfångna
effekter, vare sig gråtmilda eller komiska.
Han spejar och lyssnar inåt barndomslandet
och har funnit fram till en enkelhet som
är förbluffande rik båda på realistiska
iakttagelser och roande övertoner. […] Det är
en förtrollande underbar bild av livet som ett
bebott äventyr Kjell Grede lyckas ge.1

1) Mauritz Edström, Dagens Nyheter (1967).
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Bambi
Bambi

I Walt Disneys femte långfilm, som också var hans personliga favorit, tar den
bedårande hjortkalven Bambi sig fram i livet på vingliga ben. Han blir vän med
den nyfikne kaninen Stampe och den blyga skunken Blomma. De lever lyckliga i
skogen, men där lurar även faror – inte minst människorna med sina gevär.
Skogens djur rusar ivrigt till en glänta
där något stort har hänt. En ny prins är
född – hjortkalven Bambi. På ostadiga
ben stapplar han fram i livet, upptäcker
sin omgivning och blir vän med den
nyfikne kaninungen Stampe och blyga
skunken Blomma. När vintern kommer är
isen hal och Bambi, ja han är som Bambi
på hal is, de långa benen med de små
klövarna glider åt alla håll.
Livet i skogen är lyckligt, men överallt
lurar också farorna. Värst är människorna
med sina gevär och hundar. Plötsligt är
Bambi ensam utan sin mamma. Lyckligtvis har han sina vänner och när våren
kommer blir de alla, enligt ugglans kloka
ord, ”kvittrifierade” och livet vänder åter.
Walt Disney baserade sin femte
långfilm (som också var hans personliga
favorit) på Bambi: En levnadshistoria
från skogen, österrikaren Felix Saltens
roman från 1923. Boken såväl som filmen
handlar om att växa upp och om de
glädjeämnen men också sorger som möter
oss på livets väg. Originalverket riktar sig
till en vuxen läsekrets och innehåller mer
svärta och har en erotisk dimension, en
som Disney föga överraskande valde att
stryka. I förlagan är titelfiguren ett rådjur,
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men då djuret inte ingår i den nordamerikanska faunan valde Disney att byta art
till vitsvanshjort.
Bambi är en ordkarg film. Fokus ligger
på skogen, djuren och årstidsväxlingarna.
I animationsstudion i Los Angeles anlades
ett litet zoo med djur som förekommer
i filmen för att animatörerna skulle få
möjlighet att teckna dem så realistiskt
som möjligt, om än med förmänskligande
drag. Stor omsorg har också lagts på de
magiska bakgrundsbilderna, vars detaljrikedom påminner om Fantasia (1940).
”Det är hisnande och bisarr naturlyrik i
bild där överdådet och skärpan i detaljerna blir ett helt äventyr för sig”, skrev
Calle Pauli i Dagens Nyheter i samband
med filmens nypremiären 1986.
Vi visar den originaldubbade versionen
från 1943.

Regi: David Hand, svenska röster: Eva
Stiberg, Nils Kihlberg, Birgitta Valberg,
Anita Björk, Ivar Kåge, 1942, USA,
1 tim 9 min, svenska, 35 mm, bildformat:
1.37:1, barntillåten. Visningsmaterial
från Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Hans son på galejan
Steamboat Bill, Jr.

Stenansiktet Buster Keaton är den anspråkslösa sonen till en råbarkad flodbåts
kapten som tar sig vatten över huvudet när han förälskar sig i dottern till sin fars
konkurrent. Ångbåtsklassikern Hans son på galejan har en oförglömlig orkanfinal
och innehåller den berömda stuntscenen där en husgavel faller över Keaton.
William ”Steamboat Bill” Canfield, ägare
till en illa medfaren hjulångare får besök
av sin son som studerar i Boston. Sonen
är inte det minsta lik sin storvuxna pappa,
är inte på något vis gjord för sjön och har
till råga på allt en fånig storstadsmustasch. Snart visar det sig att sonen har
en flört med dottern till Steamboat Bills
värsta flodbåtsrival.
Buster Keaton var en av stumfilmstidens
stora stjärnor – känd för sina akrobatiska
talanger, uppfinningsrika ”gags” och säregna mimik (vilket gav honom smeknamnet ”stenansiktet”). Redan vid tre års ålder
började han stå på scen tillsammans med
sina vaudeville-föräldrar, och redan från
tidig ålder var stunten hisnande.
Hans son på galejan innehåller den
berömda scenen där en husgavel faller över
Keaton. Scenen hade fått fatala följder om
den hade misslyckats, berättar Keaton:

på marken, och byggde fönstret runt mig. Vi
gjorde det så stort att jag hade en marginal på
fem centimeter vid varje axel, den övre delen
av fönsterbågen missade mitt huvud med fem
centimeter, och den undre missade mina hälar
med fem centimeter. Vi markerar rutan på
marken, och slår ner stora spikar där jag ska ha
hälarna. Sedan reser de huset igen, och bygger

Regi: Charles Reisner, Buster Keaton,
medverkande: Buster Keaton, Tom
McGuire, Ernest Torrence, Marion
Byron, 1928, USA, 1 tim 10 min,
engelska mellantexter, svensk text,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.33:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
NonStop Entertainment.

det färdigt. […] Och sedan satte vi upp våra
vindmaskiner, med de stora Liberty-motorerna.
Vi hade sex stycken, och de är starka: de kunde
lyfta en lastbil från marken. Vi var tvungna att
se till att vi fick rätt vindeffekt i förgrunden
och i bakgrunden, men att det inte blåste på
husväggen när den väl börjat falla, för om
vinden får tag i henne faller hon inte där hon
ska, och där står jag. Det är en scen som ska
göras i en tagning, och det lyckades vi med.
Man gör inte sådant två gånger.1

Det var en byggnad med ett mycket högt
V-format tak, så att vi skulle kunna göra
fönstret uppe vid taket högt nog. Ett vanligt
fönster på andra våningen skulle varit ungefär
12 fot, men vårt var 18 fot. Sen la vi ramen
1) Buster Keaton i David Robinsons Buster Keaton (1969).

Svenska Filminstitutet

263

Permanent program

Unga Cinemateket

Härifrån till Flåklypa
Solan og Ludvig: Herfra til Flåklypa

I den fjärde filmen om Solan, Ludvig och Reodor, baserade på Kjell Aukrusts omtyckta
barnboksfigurer, slår Solan vad med mejerichefen Orvar O. Kläppskog – med en
oroväckande hög insats. Den inledningsvis segervissa Solan inser att det kanske trots
allt inte är så självklart att de kommer att vinna det traditionsenliga Ostloppet.
Kaxiga skatan Solan utmanas av
grannbyn att tävla i det anrika Ostloppet.
Nu ska det avgöras vilken bygd som är
bäst – Flåklypa eller Slidre? Segervissa
Solan slår vad med mejerichefen Orvar O.
Kläppskog, men insatsen är stor: Solan
satsar både sin vän Reodors Felgens uppfinnarverkstad och huset de alla bor i. Han
övertalar Reodor och ängslige mullvaden
Ludvig att delta i tävlingen där det gäller
att på kortast tid och utan motorkraft
förflytta en ost från en ort till en annan.
Det som från början för Solan såg ut
att bli en enkel match visar sig plötsligt
betydligt svårare när Kläppskog får med
sig rolighetsministern Olram Slopen från
Göteborg och gorillan Emanuel Desperado
(som var med redan i Flåklypa Grand Prix
från 1975) i sitt lag. Kanske har han trots
allt tagit ut segern i förskott och nu står
alltför mycket på spel.
Härifrån till Flåklypa är den fjärde
filmen i serien om invånarna i den lilla
byn Flåklypa som bygger på illustratören
och författaren Kjell Aukrusts omtyckta
barnboksfigurer. De var också inspirationen till Ivo Caprinos klassiker Flåklypa
Grand Prix, som med sina fem miljoner
besökare är den mest sedda norska

264

biofilmen någonsin. Härifrån till Flåklypa,
som precis som originalet är gjord med
dockor i animationstekniken stop motion,
är regisserad av Rasmus A. Sivertsen
som också gjorde Solan och Ludvig – Jul i
Flåklypa (2013) och efterföljande Månsken
i Flåklypa (2018)
Filmen fick vid den svenska premiären
blandade recensioner. Bland annat kom
menterade TT dess brist på kvinnliga
rollfigurer: ”Flåklypas brist på driftiga
kvinnokaraktärer borde hota dess blotta
existens vid det här laget. En sådan detalj,
tillsammans med den tempofattiga handlingen och en överdrivet tjattrig dialog
är bara några detaljer som får ’Härifrån
till Flåklypa’ att kännas old school, på ett
dåligt sätt.”

Regi: Rasmus A. Sivertsen, svenska
röster: Charlotte Ardai Jennefors,
Sten Ljunggren, Claes Månsson, Frej
Lindqvist, 2016, Norge, 1 tim 18 min,
svenska, DCP, bildformat: 1.85:1,
barntillåten. Visningsmaterial
från Folkets Bio.
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Hitta Nemo
Finding Nemo

Clownfiskungen Nemo fiskas upp av en sportdykare och placeras i ett dystert
akvarium på en tandläkarmottagning i Sydney. Hans pappa gör allt för att hitta
honom och ger inte upp förrän han får återse sin älskade son. Oscarbelönade
Hitta Nemo är ett färgsprakande äventyr signerat animationsstudion Pixar.
I Stora barriärrevet bor clownfiskungen
Nemo ensam med sin överbeskyddande
pappa Marvin. Vid en skolutflykt simmar
han trotsigt i väg för långt och plockas
upp av en sportdykare som placerar
honom i ett deprimerande akvarium på en
tandläkarmottagning i Sydney. Förtvivlad
simmar Marvin efter och bestämmer sig
för att göra allt i sin makt för att återse
sin son. I glömska papegojfisken Doris
finner han en osviklig vän, vars hjälp han
inte skulle kunna klara sig utan. Tillsammans far de genom oceanen och stöter på
ruskigheter i form av utsvultna hajar och
fåglar, men också glädjeämnen i flummiga
djuphavssköldpaddor och vackra men
förrädiska maneter.
Som i alla av animationsstudion Pixars
filmer är den Oscarbelönade kassasuccén
Hitta Nemo strösslad med populärkulturella referenser. Här finns blinkningar till
bland andra Psycho (1960), The Shining
(1980) och Hajen (1975), och om tand
läkarmottagningens adress känns bekant
är det för att Aardman Animations radarpar Wallace och Gromit bor på i stort sett
samma fast i Wigan, Lancashire.

För att skapa så realistiska undervattensvarelser med så naturtrogna
rörelsemönster som möjligt tog Pixar in
en biomekaniker för att under tre års tid
hålla föreläsningar för animatörer, programmerare och ljussättare. Därmed blir
också resultatet något helt annat än hos
Disney, vilket Jeanette Gentele påpekar i
sin recension:

Regi: Andrew Stanton, Lee Unkrich,
svenska röster: Leif Andrée, Ulla Skoog,
Mikael Persbrandt, Daniel Andersson,
2003, USA, 1 tim 44 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.85:1, tillåten från
7 år. Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.

När Disney dök ned i havsdjupen i Den lilla
sjöjungfrun, åstadkom de bara ytterligare en
sång- och dansshow som råkade utspela sig
under vattnet med sjöjungfrun Ariel som en
yngre upplaga av Ester Williams. När Pixar
dyker ned i det stora blå hämtar de inspiration
från verklighetens mångfacetterade hav, så
som de dokumenterades i den påkostade
tv-serien Den blå planeten med voltande
fiskstim, blinkande djuphavsfiskar, surfande
havssköldpaddor, bölande valar och böljande
maneter. Det är inte bara fantastisk roligt utan
också fantastiskt vackert att se.1

2016 kom den fristående uppföljaren
Hitta Doris.

1) Jeanette Gentele, Svenska Dagbladet (2003).
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Tjorven och Skrållan
Tjorven och Skrållan

I den andra långfilmen om livet på Saltkråkan – berättelser som Astrid Lindgren
skrev direkt för film och tv – kommer busfröet Skrållan till världen och utsätter
morfar Melker för all världens påfrestningar. Stina vill sälja Skrållan, men
bestämmer sig för att i stället lämna henne till trollen. Plötsligt är Skrållan borta.
Malin och Peter gifter sig och Tjorven
och Stina är brudnäbbar. Farbror Melker
trillar såklart i sjön, iklädd frack. Snart
därpå hälsar världen Skrållan välkommen.
Hon visar sig vara ett särdeles busigt och
vilt barn och Stina säljer henne ilsket
till Vesterman för 25 öre, men tar henne
senare till skogen för att överlämna henne
till trollen. När farbror Melker sitter barnvakt rymmer Skrållan sin väg och panik
uppstår. Tjorven, Pelle och Båtsman hjälper till att leta och Malin kommer tillbaka
med båten från stan.
Tjorven och Skrållan är den andra i
en serie om fyra filmer som spelades in
1964–1967, mestadels på ön Norröra utanför Blidö i Roslagen. De fyra Saltkråkanfilmerna delades 1977 upp till en tv-serie i
12 avsnitt: Så går det till på Saltkråkan.
Filmerna om Saltkråkan bygger inte
på böcker av Astrid Lindgren, utan är
de enda av Lindgrens berättelser som
skrevs direkt för film och tv. Berättelserna
baserade hon på trettio års erfarenhet av
skärgårdsliv. Hennes svärföräldrar ägde
ett sommarhus på Furusund och själv
ägde hon tillsammans med sin man en
segelbåt – med namnet Saltkråkan.
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Filmkritikerna ansåg att Tjorven och
Skrållan i mångt och mycket var en upprepning av föregångaren Tjorven, Båtsman
och Moses (1964), men utdelade likväl lovord för såväl Lindgrens manuskript som
Olle Hellboms lediga regi. ”Till Olle Hellboms geniknep hör att han får var och en
att uppföra sig framför kameran som om
han eller hon var hemma hos sig”, skrev till
exempel signaturen Jolanta i Svenska Dagbladet. Lasse Bergström ansåg i Expressen
att ”Olle Hellboms handlag är fenomenalt.
Som barnfilmare torde han ha få övermän
i världen och ingen i Sverige. […] Jag har
sett ’Tjorven och Skrållan’ med mina barn
och det är alldeles uppenbart att inget
filmteam i världen kan underhålla dem så
fint och naturligt som Astrid Lindgren och
Olle Hellbom.”
I april 2021 utannonserade Sveriges
Television en nyinspelning som utspelar
sig på 2020-talet.

Regi: Olle Hellbom, medverkande:
Torsten Lilliecrona, Louise Edlind,
Maria Johansson, Kajsa Dandenell,
1965, Sverige, 1 tim 33 min, svenska,
DCP (digitaliserad), bildformat: 1.37:1,
barntillåten. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.
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Flykten från hönsgården
Chicken Run

I den första långfilmen av Aardman Animations – studion bakom Fåret Shaun
och Wallace & Gromit – försöker ett gäng hönor fly från en hönsgård, med hjälp
av en självsäker tupp som rymt från cirkus. Flykten från hönsgården är till stor
del inspirerad av Den stora flykten, och full av referenser till andra filmer.
På herr och fru Tweedys hönsfarm lever
hönorna ett tufft liv och de som inte lägger tillräckligt många ägg blir halshuggna.
Hönan Jenny planerar en gemensam flykt
från hönsgården och ber den stöddiga
cirkusrymmartuppen Rocky att i smyg
lära dem flyga. Det är bara det att Rockys
flygkunskaper visar sig vara en bluff. När
fru Tweedy plötsligt skaffar en mycket
effektiv hönspajmaskin blir flyktbehovet
akut. Som tur är har den gamle tuppen,
överstelöjtnant Fjäder, användbara
erfarenheter från kriget.
Flykten från hönsgården är den brittiska
animationsstudion Aardman Animations
första långfilm. Studion som grundades
1972 gjorde tidigt leranimationer till sin
specialitet. Genombrottet kom 1989 med
Osten är slut, den första filmen om uppfinnaren Wallace och hans hund Gromit.
Flykten från hönsgården, som är inspirerad av ett flertal klassiska filmer (framför
allt John Sturges Den stora flykten från
1963), tog hela fyra och ett halvt år att
färdigställa. Leranimation är ett tids- och
tålamodsödande gebit – max 80 sekunder
film i veckan producerades. Tio olika
team jobbade sida vid sida med scenerna
och minst 300 hönor i naturlig storlek,
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och ytterligare 140 minihönor (som
användes i masscenerna), producerades
för filmen. Precis som allt annat i filmen
är hörnorna handgjorda. Bunty, en av de
största hönorna, består av 3 077 fjädrar.
”Egentligen är hönor helt hopplösa,
något av det svåraste som finns att animera. När man sysslar med leranimation
vill man ha stabila djur med rejäla ben …
Vi valde hönor med smala ben och klumpiga kroppar”, berättar regissören Nick
Park i en intervju med Anders Hvidfeldt i
Aftonbladet. ”Ja, man måste allt vara lite
knäpp att hålla på med det här.”
Men det hårda arbetet lönade sig. Flyk
ten från hönsgården blev en publik- och
kritikersuccé. ”En hårdkokt historia. Men
också rolig och mjukt mänsklig, trots att
det handlar om höns, tuppar och råttor.
Och helt igenom imponerande”, skrev
Kristina Torell i sin recension av filmen i
Göteborgs-Posten.

Regi: Peter Lord, Nick Park, svenska
röster: Sharon Dyall, Kjell Bergqvist,
Sven Melander, Eva Rydberg, 2000,
Storbritannien, 1 tim 25 min, svenska,
35 mm, bildformat: 1.85:1, barntillåten.
Visningsmaterial från Svenska
Filminstitutets filmarkiv.
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The Goonies – dödskallegänget
The Goonies

En ung Josh Brolin och en ännu yngre Sean Astin är bröder i täten för kompisgänget
”The Goonies”. De hittar en gammal karta som kanske visar vägen till en spansk
1600-talsskatt, men råkar tyvärr även korsa vägar med den kriminella familjen
Fratelli. En Indiana Jones för barn producerad av Steven Spielberg.
Bröderna Mikey och Brandon Walsh
vill inte flytta från sitt hem och sina
vänner i kompisgänget ”The Goonies”,
men de har inget val då det ska byggas
en golfbana där de bor. Enda sättet att
förhindra byggplanerna är snabbt skaffa
pengar, vilket känns föga troligt – tills
de av en slump hittar en karta som sägs
leda till den ökända piraten ”One-Eyed”
Willys skatt. Dessvärre verkar skatten
ligga i dödsfälleminerade tunnlar under
en stängd restaurang i stadens utkant,
som numer är tillhåll för den kriminella
familjen Frattelli.
Goonies – Dödskallegänget är regisserad av Richard Donner (Superman – the
Movie, 1978) och skriven av Chris Columbus (de första två Harry Potter-filmerna),
men mest av allt bär filmen kanske ändå
spår av dess producent Steven Spielberg.
Något som den legendariska filmkritikern
Roger Ebert tog fasta på i sin recension
för Chicago-Sun Times:

There used to be children’s movies and
adult movies. Now Spielberg has found an
in-between niche, for young teenagers who
have fairly sophisticated tastes in horror.
He supervises the formula and oversees the
production, assigning the direction to stylish

Regi: Richard Donner, medverkande:
Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen,
1985, USA, 1 tim 52 min, engelska,
svensk text, 35 mm, bildformat: 2.35:1,
tillåten från 11 år. Visningsmaterial från
Svenska Filminstitutets filmarkiv.

action veterans (this time, it’s Richard Donner,
of Superman and Ladyhawke). Goonies, like
Gremlins, walks a thin line between the cheerful
and the gruesome, and the very scenes the
adults might object to are the ones the kids will
like the best: Spielberg is congratulating them
on their ability to take the heavy-duty stuff. […]
There are lots of special effects and among the
set pieces are the same kinds of booby traps
that Indiana Jones survived in Raiders of the
Lost Ark (falling boulders, sharp spikes), and a
toboggan ride on a water chute that will remind
you of the runaway train in Indiana Jones and
the Temple of Doom. […] Another Spielberg
trademark, faithfully achieved by Donner, is a
breakneck narrative speed. More things happen
in this movie than in six ordinary action films.
There’s not just a thrill a minute; there’s a thrill,
a laugh, a shock, and a special effect.1

1) Roger Ebert, Chicago Sun-Times (1985).
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Tjorven och Skrållan (1965).
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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 januari. 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 och Sveriges Förenade Filmstudios.
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 maj 2022,
oavsett när du köper det. Läs mer på
cinemateket.se.

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.
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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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3 Groschen-Oper, Die, 233
35 rhums, 60
39 Steps, The, 179
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Across 110th Street, 252
Ai qing wan sui, 115
A King in New York, 130
All That Heaven Allows, 128
Aragon, un masque à Paris, 98
Autobiography of a
Princess, 139
Ave Maria de Schubert, 35
Avgrunden, 241
Awful Truth, The, 234
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Bambi, 262
Batang West Side, 159
Beau soleil intérieur, Un, 63
Beau travail, 56
Bhaji on the Beach, 156
Birds, The, 195
Blackmail, 174
Bluff Stop, 223
Brev från min by, 70
Brev från okänd kvinna, 40
Brief Survey of Film in
Sweden, Presented to
Gimbels’ Visitors by
Gimbels and SFI, A, 222
Broken Flowers, 86
Bröllopsgåvan, 45
Bu san, 112
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Casablanca, 126
Casa de Lava, 204
Caught, 41
Cavalo Dinheiro, 212
Chaplins pojke, 260
Chelovek No. 217, 248
Chicken Run, 267
Chocolat, 52
Cholo soy, 150
Cirkusboxaren, 170
Coffee and Cigarettes, 85
Consuelo – en illusion, 152

D

Kursiva titlar anger
originaltitlar som skiljer
sig från visningstiteln.
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Dagarna, 104
Dhakira al Khasba, Al, 142
De 39 stegen, 179
Dead Don’t Die, The, 90
Dead Man, 83
De landsflyktige, 120
De Mayerling à Sarajevo, 38
Den brokiga vävnaden, 123
Dessert pour Constance,
Un, 96
Det bördiga minnet, 142
Det är aldrig för sent, 235
Dial M for Murder, 191
Diálogos de exiliados, 140
Din för evigt, 33
Ditt ansikte, 105

Djungelsaga, en, 236
Doften av grön papaya, 155
Dong, 113
Donnie Darko, 254
Down by Law, 80
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Elles, 96
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hösten, 237
En handfull paradis, 151
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Erotikon, 232
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Exile, The, 39
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Farväl, Dragon Inn, 112
Farväl Falkenberg, 160
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döda, 150
Finding Nemo, 265
Floden, 114
Flykten från hönsgården, 267
Frenzy, 197
Frihetsligan, 157
Från Mayerling till
Sarajevo, 38
Fåglarna, 195
Fåglarna sjunga kl 1.45, 180
Fångad, 41
Föraktet, 131
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Ghost Dog – samurajens
väg, 84
Ghost Dog: The Way of the
Samurai, 84
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The, 268
Goonies, The, 268
Grisjakten, 222
Gränsfolken, 120
Gångbron är borta, 111
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Chelouche, 138
Han kom om natten, 247
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Hei yan quan, 109
Hej, 220
He liu, 114
Hennes frestelse, 241
H – H – H – H, 221
High Life, 64
Hitta Nemo, 265
Hotel Imperial, 121

Hu die fu ren, 107
Hugo och Josefin, 261
Huset på Chelouchegatan, 138
Hågkomster från en resa
till Litauen, 137
Hålet, 113
Hägring, 147
Härifrån till Flåklypa, 264
Höstdag, 104

I
Ila Ayn?, 129
Intrus, L’, 59
Iron Giant, The, 259
I sista minuten, 194

J
Jag heter Stelios, 136
Jag vill inte sova ensam, 109
Jag är inte sömnig, 54
J’ai pas sommeil, 54
Jeanne – jungfrun av Orléans.
Del 1. Striderna, 253
Jeanne – jungfrun av Orléans.
Del 2. Fängelserna, 253
Jeanne la Pucelle. Les
Batailles, 253
Jeanne la Pucelle. Les
Prisons, 253
Jiao you, 107
Journal d’un curé de
campagne, 203
Juventude em Marcha, 210
Järnjätten, 259

K
Kaddu beykat, 70
Kid, The, 260
Komedie om geld, 36
Koroshi no rakuin, 251
Kvinna i fara, 42
Kvinnan Eva, 246
Kärlekens fröjder, 44
Kärlekens hus, 43

L
Là-bas, 161
Lachende Erben, 32
Lady Eve, The, 246
Lady Vanishes, The, 182
Last Command, The, 122
Léon Gontran-Damas, 98
Letter From an Unknown
Woman, 40
Let the Sunshine In, 63
Levande sand, 150
Lidelse, 34
Liebelei, 33
Lifeboat, 185
Light, 105
Limits of Control, The, 87
Livbåt, 185
Lodger: A Story of the
London Fog, The, 171
Lola Montès, 46
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Lola Montez – kurtisanen, 46
Louis Aragon, un masque
à Paris, 98
Lyckliga skitar, 239
Lyckliga vi…, 145
Länge leve kärleken!, 115

M
Madame Butterfly, 107
Madame de..., 45
Mad Max 2, 144
Mad Max Beyond
Thunderdome, 144
Mad Max bortom
Thunderdome, 144
Mad Max, 144
Man måste ju leva..., 143
Mannen som visste för
mycket, 177
Mannen utan ansikte, 141
Man Who Fell to Earth,
The, 141
Man Who Knew Too
Much, The, 177
Manxmannen, 173
Manxman, The, 173
Massakern på 110:e gatan, 252
Medea, 134
Med värjan i hand, 39
Mépris, Le, 131
Min fru har en fästman, 234
Mississippi Masala, 154
Monangambée, 96
Mord, 175
Mord, lilla vän, 249
Morgondagen är vår, 128
Mossane, 73
Mùi du du xanh, 155
Murder!, 175
Myglaren, 250
Mystery Train, 81
Märkt för mord, 251
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Ne change rien, 211
Nénette et Boni, 55
Nénette och Boni, 55
Ni de lian, 105
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No. 4, 243
No. 5, 243
Noire de..., La, 133
No Quarto da Vanda, 207
North by Northwest, 194
Notorious, 186
Notorious!, 186
Number Seventeen, 176
Nummer 17, 176
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Nybyggarna, 135
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Paradine Case, The, 187
Paterson, 89
Pépé från Marseille, 124
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Permanent Vacation, 78
Petit à petit, 71
Pionjärer, 213
Plaisir, Le, 44
Portrait of Jason, 238
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S’en fout la mort, 53
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Sieranevada, 240
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Signora di tutti, La, 34
Sista kommandot, 122
Skuggan av ett tvivel, 184
Slavinna nr 217, 248
Slå nollan till polisen 3D, 191

Solan og Ludvig: Herfra
til Flåklypa, 264
Som natt och dag, 221
Stage Fright, 190
Stars in My Crown, 213
Stand der Dinge, Der, 146
Staub, 255
Steamboat Bill, Jr., 263
Stockholmstango, 150
Stranger Than Paradise, 79
Stromboli, 127
Stromboli (Terra di Dio), 127
Studie i brott, 193
Svinen, 62
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Ta fast tjuven, 192
Talk of the Town, The, 247
Tango – Gardels exil, 149
Tangos, el exilio de Gardel, 149
Taxidi sta Kythira, 148
Tendre ennemie, La, 35
Tevje, 125
Tevya, 125
Teza, 162
Tian bian yi duo yun, 111
Tian qiao bu jian le, 111
Tjorven och Skrållan, 266
To Catch a Thief, 192
Tolvskillingsoperan, 233
Topaz, 196
Trás-os-Montes, 205
Trouble Every Day, 57
Two Virgins, 243

U
Under Capricorn, 189
Ung och oskyldig, 181
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Utvandrarna, 135

V
Vad är klockan i Paris?, 110
Valse brillante de Chopin, 37
Varning för Jönssonligan, 224
Vendredi soir, 58
Verkaufte Braut, Die, 31
Verliebte Firma, Die, 30
Vertigo, 193
Vie sur terre, La, 158
Visage, 108
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Waltzes from Vienna, 178
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White Material, 61
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Längtan efter
ett hem
Filmare har rest världen runt. För att uppfylla sina
drömmar, lämna förtryck och ibland fly för sina liv.
När de korsat gränserna har de förändrat filmen.
Våren 2022 utforskar Cinemateket exilens plats
inom filmen genom konstnärskap som präglas av
exil. Med filmer om förlust, att lämna ett hem, att
komma till en ny plats och att längta tillbaka.
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