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HÖSTTERMINEN 2018

BRA FILM RÖR OCH BERÖR. BRA FILM GER PERSPEKTIV OCH SKAPAR ENGAGEMANG.
– allt fler använder FilmCentrums filmer och filmprojekt i arbetet med de globala målen!

FAVORITERNA FÖR SKOLBIO: 

SUPA MODO, VIRUS TROPICAL, 
LA FAMILIA
DOKUMENTÄRSNACKISARNA: 

EN BRA VECKA FÖR DEMOKRATIN,
THE DEMINER, THE MAN WHO STOLE BANKSY

DE MEST EFTERFRÅGADE I KLASSRUMMET: 

A CIAMBRA, AMATÖRER, HJÄRTAT, JIMMIE, SCAFFOLDING 

FILMKLUBBARNAS MÅSTEN: 

ANDERS, JAG OCH HANS 23 ANDRA KVINNOR,
GRUPPEN, THELMA, THE MAN WHO STOLE BANKSY 

DE HYLLADE NYRELEASERNA: 
PARAPLYERNA I CHERBOURG , DOM KALLAR OSS MODS, RAMPLJUS

...OCH MYCKET MER!

FilmNytt presenterar kommande releaser på den 
institutionella marknaden. Filmer att visa i skolan, 
på arbetsplatser, vårdinrättningar, bibliotek, film-
klubbar... Och filmer för skolbio! 



Hösten kom plötsligt. Efter en lång och varm sommar kom ett stormigt 
val och osäkra prognoser. Mörker, regn, blåst och dimslöjor som inte vill 
släppa taget om den vattendränkta marken. 
   Med hösten kommer också påminnelsen om naturens föränderlighet och 
årstidens vackra nyansrikedom. Det gäller i naturen, men också i vår film-
katalog. Vi förbereder oss för kylan med ett buffébord från naturens skaf-
feri – och en riktigt välmatad FilmNytt!
   Vatten över huvudet och Middagsbjudningen erbjuder något alldeles extra 
för de små. Bilder och berättelser som fascinerar många gånger om. 
   För mellanstadiet är Supa Modo, Kenyas Oscarsbidrag som hyllats i Berlin 
och på festivaler när och fjärran, ett uppfriskande måste. För högstadiet står 
spelfilmer som Amatörer, A Ciambra, Virus Tropical, La familia (Venzu-
elas Oscarsbidrag!) och Jimmie ut särskilt mycket. Om vi tvunget ska lyfta 
några. Precis som naturens palett är ju filmerna också fascinerande tillsam-
mans; den mångfald berättelser och perspektiv som de ger oss påminner 
om våra olikheter och likheter; de skilda öden som människor genomlever 
och de känslor och funderingar som förenar oss. En insikt som, likt hösten, 
väcker både melankoli och kraft; en påminnelse om tidens gång och vår 
egen förgänglighet – men också livets skönhet och planeten vi har till låns!
   I dokumentärfilm blir påminnelsen ibland särskilt smärtsam. Stora hjältar 
som riskerar sitt välmående för andra står inte över tillvarons villkor. Men 
som Supa Modo konstaterar ”lever hjältar för evigt” – om vi håller minnet 
av deras gärningar vid liv. Se The Deminer och begrunda uttrycket. 
   Om det ansvar som vilar på våra axlar påminner en titel som En bra vecka 
för demokratin. Som vi vet måste demokratin erövras varje dag – men hur 
gör vi det (gör vi det)? Vem har makten, och var är den? 
  Fler påminnelser om rättigheter och skyldigheter får vi genom FilmCen-
trums alla arbeten kopplade till de globala målen. Läs mer om några av 
dem här, och andra på webben. Och missa absolut inte att besöka oss på 
Glocal Film Festivals turné under hösten, läs mer på glocalfilmfestival.com!
De globala målen och hållbarhetsfrågor handlar om att tillgodose alla män-
niskors behov; här idag och utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov i framtiden. 

Känn och upplev den färgstarka hösten nu!
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Vatten över huvudet 
– ett paket med tre nya nya knattefilmer

Fisketur
Betty är en ensam, hungrig katt som är ute och fiskar mitt i natten. Det enda som nappar är 
skräp. Men hon hittar på en lösning, även om hennes tålamod sätts på prov.

Fisketur är baserad på Lotta Geffenblads bilderbok ”Betty mitt i natten”.

UZI GEFFENBLAD. SVERIGE 2018. 9,5 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: –

Badväder 
En flicka tillbringar en vacker sommardag med sin morfar. På sin väg ner till badet möter de 
sommarens alla djur som också njuter av solen.

CHARLOTTA LENNARTSDOTTER. SVERIGE 2018. 10 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: –
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Odd är ett ägg
Odd har ett visst funktionshinder, hans huvud är ett ägg. Han kan bara 
drömma om att spela fotboll, klättra i träd eller överhuvudtaget leka med 
andra barn. Tills han blir huvudstupa kär i det mycket levnadsglada och 
orädda biet Gun. Men henne har han så roligt att han helt glömmer bort 
sitt ömtåliga huvud.

KRISTIN ULSETH. NORGE 2017. 12 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: –

RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: FÖRSKOLA  

Minibio startade som ett språk-
utvecklingsprojekt för de yngsta 
barnen; hur kan film och rörlig 
bild påverka språket och sti-
mulera intresset för det skrivna 
ordet? 

Minibio vill också erbjuda kva-
litetsfilm för barn i åldrarna 2-6 
år, öka intresset för film som 
medium för små barn och att 
utveckla former och metoder 
för filmvisningar som är an-
passade till de minsta barnens 

utveckling och förutsättningar. 

Flera av karaktärerna känner 
barnen kanske redan – de flesta 
minibiofilmer baseras nämligen 
på populära barnböcker! 

Alla tjugo filmer (som egent-
ligen är ännu fler; Små pärlor 
innehåller t ex inte mindre än 
6 titlar!) har en handledning 
och hela projektet har även ett 
övergripande material som tar 
upp Minibio, både i teori och 
praktik.

Filmer som ingår:

· Astons presenter
· Astons stenar
· Bill och hemliga Bolla
· Bu och Bä får besök
· Emil & Ida i Lönneberga
· En liten julsaga
· Jaguaren
· Kalle Tiger och hans vänner
· Linnea i målarens trädgård
· Marskatterna & leksaksbilen
· Middagsbjudningen
· Pirret
· Prick och Fläck snöar in
· Sandra

· Små pärlor     
· Snuttefilm
· Trollvinter i Mumin-
dalen
· Tänk om
· Ville och Vilda Kanin
· Vinga på villovägar



Middagsbjudningen
En mystisk värd bjuder in till middagsfest. 

Middagsbjudningen är en animerad dröm – ibland lite kittlande läskig, så 
kanske en mardröm? – om familjens och vännernas märkliga matvanor. 
Freddie Wadling läser rim till jazzbeat. Ett tu tre, så åker vi in i munnen, 
ner i tarmar och runt omkring.

JACOB STÅLHAMMAR. SVERIGE 2017. 6 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: –
RELEASE: FINNS (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: FÖRSKOLA  
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MINIBIO
Ett väldokumenterat språkutvecklingsprojekt
• Filmhandledningar• Metodmaterial• Utvärderingsrapport

för förskola och bibliotek

Tips!
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Vilka regler gäller när ni har 
middagsbjudning? Några utav följande 
kanske? Andra? Varför finns det så 
många regler egentligen? 

1. Rena händer
2. Inga mobiltelefoner vid bordet
3. Inga armbågar på bordet
4. Vänta med att äta tills alla har blivit 
serverade
5. Använd rätt bestick
6. Ät med stängd mun
7. Avbryt inte andra
8. Lägg ner besticken när du pratar
9. Använd servett när du torkar munnen
10. Prata inte negativt om det andra äter
11. Mat är inte ”äcklig” – men den kanske 
inte alltid ”passar din smak”
12. Sträck dig inte – be om du inte når!
13. Säg tack!
14. Vänta med att lämna bordet tills alla 
ätit upp

MINI(RITETS)BIO?

Nej, det heter förstås minoritets- 
bio när man skapar minibio 
på minoritetsspråk. Och just 
det kommer nämligen snart; 
Minibio på arli, Minibio på 
meänkieli och Minibio på nord-
samiska. Och dessutom har vi 
lagt till Minibio på arabiska! 

– Det ni! Release vårterminen 
2019!

 



Supa Modo 
(Supa Modo)
I den djupaste sorg går det att finna ljus. 

Supa Modo är ett kenyanskt drama om den nioåriga 
flickan Jo, som är döende i cancer. Efter beskedet 
om att Jo inte kommer överleva väljer hennes familj 
och vänner att ta hem henne och se till att hennes 
sista tid i livet blir den bästa. Hon ska få uppfylla sin 
dröm: att vara en superhjälte, precis som på film. 
Fler och fler människor samarbetar för att drömmen 
ska bli till verklighet.

LIKARION WAINAINA. KENYA/TYSKLAND 2017. 
74 MIN. 
TAL: SWAHILI, ENGELSKA, KIKUYU   TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.09.28 
(DCP/BIO, DCP/SKOLBIO, DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 4   FILMHANDLEDNING FINNS! 

Supa Modo av Likarion Wainaina 
mottog juryns hedersomnämnande 
på filmfestivalen i Berlin och är nu 
Kenyas Oscarsbidrag.
   Verkligheten är brutal och sko-
ningslös när Jo, bara ett barn, står för 
döden. Hon är nio år och har cancer, 
men älskar film och drömmer om su-
perhjältar ”som lever för evigt” och 
får henne att fortsätta kämpa. När 
behandlingen avbryts och Jo kom-
mer hem från sjukhuset märker snart 
familjen styrkan i Jos hopp och snart 
är de alla delaktiga i att sudda ut grän-
serna mellan den bistra verkligheten 
och den magiska fantasin. En efter en 
sluter upp bakom övertygelsen att Jos 
sista tid i livet ska bli hennes bästa och 
att hon ska få uppleva sina drömmar. 
   I sitt berättande leker Supa Modo 
med filmmediets villkor och identitet; 
Jo, som brinner för film, blir snart 
huvudkaraktären i sin egen hjältefilm 
som vi åskådare tar del av som en film 
i filmen. 
   Filmen föddes under 1890-talet som 
en av flera uppfinningar kopplad till 
tid, rum och rörelse och när det nya 
mediet slog igenom sågs det både med 
misstro och som svaret på våra mest 
trängande önskemål. Filmmediet fas-
cinerade med sin förmåga att avbilda 

och ”fånga verkligheten” – men an-
klagades också för illusion, för att 
”förvränga verkligheten” och för att 
till och med frånta den något. Filmen 
låter oss uppleva människor som gått 
ur tiden; se dem gestikulera och röra 
sig, höra dem, som vore de i livet. 
Hjältar eller ej.
   Supa Modo är en hyllning till film-
konsten, till fantasin och till eskapis-
mens kraft, men också en frigörande 
skildring av sorg och ett kenyanskt 
familjedrama som trotsar stereotyper.

Supa Modo
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A Ciambra (A Ciambra)
Pio, en ung romsk pojke i södra Italien som har bråttom 
att växa upp och hålla jämna steg med sin storebror som 
är hans förebild. En natt bestämmer sig Pio för att visa 
sin bror att han inte är sämre bara för han är yngre, vilket 
utlöser en serie av händelser som föralltid förändrar hans 
syn på världen.

A Ciambra var Italiens Oscarsbidrag – ett drama från södra 
Italien om den unge romske pojken Pio. Filmens är en auten-
tisk uppväxtskildring där majoriteten av rollerna innehas av 
boende i området, och berättar historien om ett barn, otålig 
att bli vuxen, som hamnar i lagens gränsland på vägen dit.

JONAS CARPIGNANO. ITALIEN 2017. 118 MIN. 
TAL: ITALIENSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.11.11 (DVD, VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET  

SOCIOLOGI · RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET · MAKT 
OCH MOTSTÅND · FAMILJ · ATT BLI VUXEN · EUROPA

I Kill Giants (I Kill Giants)
Barbara spenderar sin mesta tid på den vilda stranden 
eller i den hemlighetsfulla skogen, där hon gillrar fällor och 
skydd mot jättarna. När en nyinflyttad flicka och en skol-
psykolog närmar sig henne tvingas hon ta itu även med 
de verkliga demonerna.

En känslomässigt stark och storslagen coming of age-historia 
om förlust, självkänsla, vänskap och tillit.

ANDERS WALTER. STORBRITANNIEN 2017. 106 MIN. 
TAL: ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.11.05 (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7  

ATT BLI VUXEN · PSYKOLOGI · FANTASI OCH VERKLIGHET

Svanen (Svanurinn)
Den egensinniga Sól skickas till en bondgård på den 
isländska landsbygden för att arbeta över sommarlovet. 
Naturen tycks vara oändlig och sagolik, djuren innerliga 
och människorna hårda. Dock blir gårdens dräng, den 
mystiska Jón, en nära vän till Sól. Deras vänskap sätts ur 
spel när lantbrukarens dotter återvänder till gården och 
Sól finner sig istället djupt intrasslad i ett drama som hon 
knappast kan förstå.

ÁSA HELGA HJÖRLEIFSDÓTTIR. ISLAND 2017. 91 MIN. 
TAL: ISLÄNDSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.11.21 (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8 

ATT BLI VUXEN · PSYKOLOGI

Brottas
Jaana och Bettan är 13 och bästa vänner. De har brott-
ning som gemensamt intresse. Jaanas mål är att de ska få 
börja i den avancerade gruppen, och de är på god väg. 
Men så kliver Umut in på träningen och allt – inte minst 
Bettan, förändras. Jaana tvingas härma Bettans nya driv-
krafter för att behålla sin bästa vän. 

JULIA THELIN. SVERIGE 2018. 15 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: –
RELEASE: 2019.01.01 (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 6 

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · ATT BLI VUXEN · GENUS · 
PSYKOLOGI
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Virus Tropical
(Virus Tropical)
Paola föds in i en dysfunktionell familj i Quito, Ecuador. Pappan är präst, 
mamman är medium och hennes två storasystrar går sina egna väger och 
lever inte upp till föräldrarnas förväntningar.

När Paolas pappa helt plötsligt lämnar familjen och flyttar till Colombia 
slits tillvaron upp och kaos flyttar in. Paola mognar mitt i detta kaos och 
tar allt det har att erbjuda, samtidigt som hon måste slåss mot fördomar 
och kämpa för sin självständighet om och om igen.

Virus Tropical är en stilsäker och feministisk coming-of-age-berättelse som 
bygger på Paola ”Powerpaola” Gavirias serieroman med samma namn.

SANTIAGO CAICEDO. COLOMBIA 2017. 87 MIN. 
TAL: SPANSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.03.26 (DCP/BIO, DCP/SKOLBIO, DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7   FILMHANDLEDNING KOMMER! 

ATT BLI VUXEN · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · FAMILJ · SOCIOLOGI · GENUS

Normkritik – vad är det? 
Normkritik är en pedagogisk metod för att skapa 
mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att 
flytta fokus från individer och det som anses 
bryta mot normer till att titta på strukturer och 
ifrågasätta det som anses vara ”normalt”. När 
man arbetar normkritiskt brukar man gå igenom 
tre steg:

• Synliggöra och ifrågasätta normer
• Synliggöra fördelar för den som följer normen
• Granska egen position

...Läs mer på t ex www.rfsl.se !

Swedi
En kvinna är på affären för att köpa bindor men butiksbiträdet vägrar lämna henne ifred.

SOSI CHAMOUN. SVERIGE 2018. 5 MIN. 
TAL: SVENSKA, TURKISKA  TEXT: –
RELEASE: TBA (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 6 

RASISM OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHET · PSYKOLOGI · SOCIOLOGI
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FilmCentrum förmedlar årligen hund-
ratals Skapande skola-arbeten i hela 
landet. Olika omfattande arbeten till 
allt från enskilda skolor till hela kom-
muner.

Från vårterminen 2018 erbjuder vi 
Skapande skola-arbeten kopplade till 
de Globala målen. Ett Skapande skola-
arbete kring film är en utmärkt metod 
för att förena obligatorisk hållbarhets-
undervisning med prioriterad MIK/ 
medie- och informationskunnighet.

Arbetet är upplagt för att matcha vart 
och ett av de 17 målsättningarna eller 
mer övergripande tillgängliggöra de 
Globala målen och Agenda 2030 som 
helhet.

– Välkommen till ett viktigt lustfyllt 
arbete för framtiden!

Upplägg och förfrågan
Våra Skapande skola-arbeten består 
av ett grundpaket, som enkelt kom-
pletteras med önskat innehåll i form 
av tilläggsmoduler.

På vår hemsida, under fliken ”Ska-
pande skola”, finns ett  formulär med 
nio enkla frågor (det tar under 10 
minuter att fylla i), som ger dig som 
beställare och oss som förmedlare möj-
lighet att överblicka och renodla era 
önskemål. Formuläret passar oavsett 
om arbetet redan är finansierat och ni 
har datum för önskat genomförande 
klara, eller om ni söker underlag till 
en ansökan. Utifrån underlaget som ni 
delger återkommer vi med ett förslag 
på upplägg och en preliminär prisupp-
gift. Förfrågan är inte bindande.

Erfarna och kompetenta 
filmare som pedagoger
De pedagoger som förmedlas som 
handledare i våra Skapande skola-
arbeten är erfarna och kompetenta 
filmarbetare, specialiserade på olika 
områden, teman och metoder. Flera 
av våra anlitade filmare har också 
specialkompetens och erfarenhet av 
pedagogiskt arbete med barn från 
olika länder och migrationssituatio-
ner. Du kan alltid vara trygg med att 
vi matchar kompetenser utifrån era 
behov.

Skapande skola
2018

Filmvisning med filmarbesök
Vill ni bara boka in ett filmarbesök 
till en filmvisning så kontakta oss! Vi 
har hundratals regissörer och andra 
filmskapare i våra nätverk som gärna 
följer med sina egna och andra kol-
legors filmer ut på film- och samtals-
arrangemang. 
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Tips!
Vi får många förfrågningar från kun-
der som inte riktigt vet vad de vill ha ut 
utav sitt Skapande skola-arbete, mer 
än att eleverna ska få utvecklas inom 
ett konstnärligt område. Självklart är 
vi behjälpliga med att utveckla och 
konkretisera önskemålen – men ju mer 
ni har tänkt själva desto mer gynnsamt 
kan arbetet bli. Ett Skapande skola-
arbete inom filmområdet kan erbjuda 
en långsiktig och tvärvetenskaplig 
metod att integrera och dra fördel av i 
flera av skolans undervisningsämnen.

Fundera gärna kring följande:

•  Vad vill vi ha ut av arbetet? 

•  Vill vi fokusera vårt arbete kring ett 
specifikt mål, till exempel Jämställd-
het, eller vill vi arbeta med de Globala 
målen övergripande? 

•  Är arbetet en fortsättningskurs som 
knyter an till redan pågående projekt 
eller en startpunkt för fördjupning?

•  Vilka lärare och vilka ämnen kom-
mer att delta och knyta an till arbetet?

•  Vad händer efter arbetets genomför-
ande; hur förvaltas innehållet vidare? 

Det är heller inte fel att diskutera med 
inblandade lärare på skolan hur ni ser 
på skolans MIK-arbete och vilka för-
väntningar ni har på det filmpedago-
giska arbetet. 
   Filmpedagogik kan, som uppställ-
ningen på sida 12-13 visar, betyda 
olika saker för olika personer.  Försök 
identifiera och enas kring vilken inne-
börd som ligger er nära!

Har ni andra frågor eller behöver råd 
kring metoder och projekt så tveka 
inte att kontakta oss! 

www.filmcentrum.se/skapandeskola

 

Påminnelse: 
det här är de Globala målen
Den 25 september 2015 antog FN:s 
medlemsländer Agenda 2030, en 
universell agenda som inrymmer de 
Globala målen för hållbar utveckling. 
Undervisning i hållbar utveckling i 
skolan är obligatoriskt sedan 1994.

I. Ingen fattigdom
2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infra-
struktur
10. Minskad ojämlikhet
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald
16. Fredliga och inkluderande samhällen
17. Genomförande och globalt partnerskap

De Globala målen är integrerade och 
odelbara. Genom att ett mål uppfylls 
så förenklar det vägen att uppnå ett 
annat. 



12  |  FilmNytt höstterminen 2018

Amatörer
Välkommen till Lafors! Ett litet svenskt brukssamhälle i desperat behov 
av nystart. En gnista hopp tänds när den tyska lågpriskedjan Superbilly 
överväger att etablera sig på orten. 500 nya jobb skulle förändra allt! Nu 
gäller det att sätta Lafors på kartan meddelar kommunchefen och snart 
är beslutet om en kommunfilm fattat. Kulturbudgeten är dessvärre slut 
men kommunanställde Musse får en vågad idé; Vi låter skolungdomarna 
göra filmen – som ett skolprojekt i demokratins anda! Det är ju modernt, 
nytänkande – och gratis …

Manuset till den hyllade filmen Amatörer är ett samarbete mellan Pichler och 
författaren Jonas Hassen Khemiri, som belönades med Augustpriset för sin 
roman Allt jag inte minns.

GABRIELA PICHLER. SVERIGE 2018. 102 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8   FILMHANDLEDNING FINNS!

KONST OCH KULTUR · MEDIA · GLESBYGGD · SAMHÄLLSKUNSKAP · SOCIO-
LOGI · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · POLITIK OCH STATVETENSKAP · SKOLA 
OCH UTBILDNING

Miracle Season 
(Miracle Season)
Baserad på den sanna berättelsen om High School-laget i volleyboll, som 
efter att deras ledare tragiskt omkommer fortsätter använda sin vän som 
ledstjärna och lyckas med en återkomst som överraskar varenda motstån-
dare i deras väg.

SEAN MCNAMARA. USA 2018. 101 MIN. 
TAL: ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8 

IDROTT OCH HÄLSA · ATT BLI VUXEN · SKOLA OCH UTBILDNING
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La familia av Gustavo Rondón Cór-
dova hade världspremiär i tävlan i 
Cannes och är nu Venezuelas Oscars-
bidrag. 
   Det starka fotot ger den finstämda 
skildringen en intensitet som är svår 
att värja sig för och filmens närvaro 
är som ett andetag mot huden. Den 
känns. 
   La familia är en film med många 
bottnar och infallsvinklar, som berör 
flera angelägna ämnen. En både kon-
temporär och tidlös berättelse om två 
ensamma själars kamp för överlevnad 
– och nödtvång att hitta varandra. 

I filmen möter vi pappa Andres, i tret-
tioårsåldern, och Pedro, snart i ton-
åren. En man och en pojke som delar 
levnadsutrymme men kämpar för en 
plats och en framtid individuellt, istäl-
let för tillsammans – trots att de är be-
roende av varandra för att klara livets 
prövningar. ”Ingen man är en ö”, men 
vad händer när samhällskontraktet är 
brutet och tryggheten har gått förlo-
rad? 
   Filmens huvudkaraktärer är fåordiga 
och tystnaden är vad man kallar ta-
lande.  Den vittnar om ensamhet, un-
derkuvad smärta och uppbyggd vrede 
som speglar både familjens trauma, 

men kanske lika mycket den maktlös-
het och samhälleliga kollaps som lan-
det genomgår. 
   Venezuela befinner sig i en djup eko-
nomisk kris. Landet lider brist på mat, 
medicin och arbete. Venezuela har 
en hyperinflation som ligger på över 
45.000 procent årligen. Bara i juni i år 
steg matpriserna med 183 procent. En 
vanlig månadslön, på 5,5 miljoner bo-
livares, motsvarar idag cirka 1,5 dollar 
och räcker till knappt 30 ägg.
   Familjen lever ur handen i mun-
nen. Andres undviker att blanda sig 
i andras konflikter och rör sig med 
sänkt huvud och blicken fäst framför 
sig i bostadsområdets loftgångar och 
mörka gränder. Han är frånvarande, 
ständigt på språng, kommer till lägen-
heten för att byta om, och drar snabbt 
vidare. Bort från favelan, bort från sin 
son – som verkar ömsesidigt ointres-
serad av vad pappan gör dygnets alla 
timmar. Vi blir snart varse att Andres 
rör sig mellan sina olika arbeten. Ett 
byggarbete här, ett serveringsjobb där. 
Tyst och strävsamt sliter han för att få 
ihop ekonomin och få andrum.
   Pedro, å andra sidan, vill lämna av-
tryck. Han vill ha respekt i favelan och 
han tänker inte rätta sig i leden. Han 
fostras av gatorna och sina jämnåriga 

La familia
i den enda värld som han känner. Den 
enda värld som spelar någon roll. 
Men ungdomens kompromisslöshet är 
också oskuldsfullt naiv; Pedro är inte 
så mäktig som han tror och han för-
står inte fullt ut konsekvenserna av det 
spel han gett sig in i. När en situation 
mellan Pedro och några jämnåriga ur-
artar med oåterkalleliga följder – en 
ung pojkes skjuts – tror Pedro fort-
farande att spelplanen är oförändrad 
och att han ska kunna återgå till livet 
som det såg utan innan dådet. Men 
blod har spillts och bakom höghusens 
gardiner, i trapphusen och i gränderna 
finns ögon och öron som vet vad som 
hänt och som inte kommer nöja sig 
utan vedergällning. 
   Bildernas energi och eftertrycket i 
dialogen gör att åskådaren lätt missar 
att filmen, ovanligt nog, saknar musik. 
Vi är så vana att få bilder och känslor 
framhävda och förklarade i ljudspå-
ret att det kan tyckas märkligt att vi 
inte märker avsaknaden, men här blir 
istället tystnaden en slags resonans-
botten för den finstämda berättelsens 
storslagenhet. Den kompakta atmos-
fären, karaktärernas ensamhet och 
den ödesmättade och olycksbådande 
stämningen är klaustrofobisk. 
   Andres sliter med sig det mest nöd-
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La familia
(La familia)
Andres och hans son Pedro bor i en förort till Ca-
racas och ser knappt varandra. Andres spenderar 
dagar och kvällar med arbete för att försörja sig och 
sonen, medan Pedro driver runt, leker med sina vän-
ner och lär sig livets villkor i den våldsamma miljö 
som omger honom. 

Gatorna som fostrar Pedro är en grym plats där poj-
kar lämnas för att bli män på egen hand, i en macho-
kultur de ännu inte fullt ut förstår. Med olika medel 
och insikt kämpar far och son på varsitt sätt och 
individuellt för överlevnad. Men allt ställs på sin spets 
när Pedro blir involverad i ett allvarligt våldsbrott som 
tvingar den lilla familjen samman.  

Det går inte att ta miste på regissörens djupa förtrogen-
het med filmens ämne. Född och uppvuxen i Caracas 
klär han av den venezuelanska staden med sin kamera, 
i en skildring som är lika brutal som vacker. 

GUSTAVO RONDÓN CÓRDOVA. VENEZUELA 2017. 78 MIN.
TAL: SPANSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DCP/BIO, DCP/SKOLBIO, DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8   FILMHANDLEDNING FINNS!

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · GENUS · ATT BLI VUXEN · 
EXISTENTIELLA FRÅGOR · FAMILJ · VÅLD OCH KRIMINA-
LITET · SOCIOLOGI · PSYKOLOGI

vändiga när han skyndar från lägenhe-
ten med Pedro motvilligt föst framför 
sig. Pedro vill inte fly. Kanske för att 
han helt enkelt inte förmår ta in att 
hans eget liv är i fara, kanske för att 
det inte går ihop med den machokul-
tur som han idealiserar. Men Andres 
känner gatans villkor, när inga roman-
tiska föreställningar om tapperhet och 
han gör inte anspråk på Pedros man-
lighetsideal. Som man och förälder har 
han ett ansvar och det är att skapa ett 
drägligt liv för sig och sitt barn. 
   Filmens många lager ger utrymme 
för diskussioner och karaktärerna är 
komplexa och skådespelet är över-
tygande. Regissören hittade efter ett 
långt castingarbete den obeprövade 
tolvåringen Reggie Reyes, i Caracas. 
Samspelet mellan den oslipade och 
direkta Reyes och den etablerade Gio-
vanny García är fenomenalt och speg-
lar filmen i minsta detalj. 
   Mammans frånvaro förblir okom-
menterad långt in i filmen, som den 
saknade pusselbit hon också är. Först 
när far och son tvingats närma sig 
varandra känslomässigt kan ens mam-
man nämnas, i ett konstaterande som 
bekräftar/förklarar för åskådaren att 
hon inte längre är i livet. 
   Samtalet i poolen är förlösande, och 

lika symboltätt som resten av filmen. 
I det renande vattnet – symbolen för 
förändring och livet självt – möts två 
vilsna själar som måste se och lita på 
varandra för att kunna leva. Vill vi 
fortsätta kan vi begrunda att vatten 
betraktas som ett feminint element 
som också associeras med styrka och 
tårar. 
   Som ett andetag mot huden finns en 
saknad livskamrat och mamma med 
i filmen. En närvaro som inte syns 
men som känns – och som spelar en 
avgörande roll för att filmens synliga 
huvudkaraktärer ska förlikas med det 
förflutna, försonas och ta sig an fram-
tiden.

***

Sammandrag ur filmhandledning av 
Elsa Cojnby.



FILMBORGARMÄRKET är en utmaning för lärare som vill arbeta med 
MIK och bättra på elevernas visuella läskunnighet. 

Ta grundkursen om tio steg, som avslutas med FILMBORGARMÄRKET. 
En utbildning som ger elever (och lärare) färdigheter både inom film 
och medie- och informationskunninghet, men också ämnesöverskridande 
kunskaper, verktyg för analys och kritiskt tänkande. 

Utmaningens första övningar kan antas från årskurs 2 i grundskolan. 
Däremot finns ingen övre åldersgräns, FILMBORGARMÄRKET är 
relevant oavsett ålder. 

Vill du ha film med rättigheter för skolan och undervisningssammanhang 
hittar du det på www.filmcentrum.se. Där kan du också läsa mer om 
FILMBORGARMÄRKET, få filmtips och hitta övningsmaterial. 

FilmCentrum har spelfilm, dokumentärfilm, kortfilm – riktig film 
för den viktiga medvetna publiken. Femtio år av kvalitetsfilm.

www.filmcentrum.se
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SPRÅK OCH BERÄTTANDE 1
Se en stumfilm och återberätta handlingen!

KARAKTÄRER OCH IDENTIFIKATION
Se en film och redogöra för karaktärerna. Vilka egen-
skaper hade de? Varför agerade de som de gjorde? 
Hur utvecklades de från filmens början till dess slut?

SPRÅK OCH BERÄTTANDE 2
Se en film på ett annat språk än svenska eller engelska. 
Diskutera likheter och skillnader med andra filmer!

OLIKA TEXTER
Läs en bok och se en film baserad på boken. Diskutera 
hur berättelsen och karaktärerna förändrades!

BETYDELSE OCH MOTIV
Se en film och redogöra för dess handling (“story”) 
och dess intrig (“plot”)!

BERÄTTARPERSPEKTIV
Se en dokumentärfilm och resonera kring objektivitet 
och sanning. Kan en skildring återge verkligheten? 
Varför/varför inte? Vad kännetecknar “dokumentärt” 
berättande och vad är “fake news” som har blivit ett 
populärt begrepp?

SAMHÄLLE OCH SAMMANHANG
Se en film och diskutera filmens genre och kontext. 
När, var och under vilka omständigheter blev filmen 
till? Vilken genre tillhör filmen? Varför?  

TOLKNING
Se en film och diskutera om det fanns symboler och 
symbolik i berättelsen? Hur påverkade de berättelsen? 
Vad är skillnaden mellan liknelser och metaforer? 

DRAMATURGI
Se en film och jämföra narrativets struktur med den 
klassiska dramaturgiska modellen!

FILMANALYS
Se en film och genomföra en filmanalys i fem punkter 
(t ex uppbyggnad, karaktärsutveckling, genre, förlaga, 
kontext, symbolik, perspektiv, budskap…). 
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En bra vecka för demokratin berät-
tas genom ett galleri av olika personer 
och situationer. Genom att följa olika 
karaktärer runt Almedalen får vi se 
platsen ur en journalists perspektiv, 
en ministers, en aktivists, ett ungdoms-
förbunds, etc. Personerna är valda 
först och främst som funktioner, alltså 
utifrån vilken roll och uppgift de har 
på plats, snarare än vilka de är som 
människor. Personerna är individuellt 
intressanta och skapar samtidigt en 
helhet som blir väldigt representativ, 
ett slags porträtt av Almedalen som 
plats, och ett tidsdokument över vår 
demokrati och den politiska världen så 
som den ser ut just nu.

I filmen finns olika format som tjänar 
till att skapa en tydlighet och en rytm. 
Genomgående är att vi letar efter mo-
ment där man ser växlingen mellan 
repetition och föreställning, där med-
vetenheten om media blir tydlig och 
där arbetet bakom denna mediehän-
delse syns.

Det finns situationsbaserade scener 
där man stannar en längre stund på 
samma plats. Till exempel är vi med 
ett ungdomsförbund när de övar på 
sina ramsor, och när de senare tågar 
genom staden och framför dem. Vi 
är med teckentolkarna i deras träd-
gård när de försöker hitta rätt över-
sättningar till politiska begrepp. Vi 

är med när Gomorron Sverige spelas 
in, redaktören har försovit sig och det 
plötsligt börjar spöregna. Vi följer 
några PR-konsulter som ska utse vem 
som är ”Hetast i Almedalen” alltså 
vilken organisation som gjort den 
bästa PR-kampanjen.

Det finns åkningar gjorda med en 
stabiliserande kamerarigg, som ger 
känslan av att kameran svävar fram, 
på så sätt följer vi karaktärerna runt i 
staden och skapar en ordning i kaoset, 
det uppstår en slags koreografi.

Talespersoner för olika organisationer 
gör ”statements” på en minut rakt in 
i kameran där de berättar om vilken 
fråga de driver i Almedalen och var-
för den är viktig. Butiksstölder, frågan 
om landminor, islamofobi, eller åter-
anpassning av kriminella i samhället. 
Ställda bredvid varandra ger de en 
organiserad överblick av en plats där 
alla frågor är viktigast.

Filmen har medvetet valt bort att ha 
en enskild tydlig huvudkaraktär. Det 
är ett motstånd mot en dramaturgisk 
norm att en film ”ska ha” en stark 
huvudkaraktär. Det är också ett sätt 
att göra motstånd mot en trend inom 
journalistik som brukar kallas intimi-
sering. Att vi t ex ska få komma hem 
till olika politiker och se hur de har 
inrett sina vardagsrum.

Den sista delen i filmen handlar om 
när den nazistiska organisationen 
Nordiska Motståndsrörelsen 2016 
fick tillstånd av Region Gotland och 
av polisen att hyra mark för att ställa 
upp ett tält, dela ut flygblad samt 
hålla tal. Att en våldsbejakande or-
ganisation som NMR ska få delta i 
ett demokratiskt forum ifrågasätts av 
många, särskilt som ett av deras mål 
är att avskaffa eller kraftigt försvaga 
demokratin. Det var många som de-
monstrerade och kände sig otrygga i 
Visby. Händelsen väckte också stor 
uppmärksamhet i media. I filmens 
sista del följer vi tre finska journalister 
som är på Gotland för att bevaka Al-
medalsveckan, med speciellt fokus på 
högerextremismen.

***

Ur Cecilia Björks filmhandledning, av-
snitt ”Om filmens form och struktur”.

En bra vecka 
för demokratin
En avslöjande och humoristisk skildring av vårt 
samhällssystem, med Almedalsveckan som spelplats. 
Filmen är en studie av hur politik saluförs i ett medie-
samhälle där uppmärksamhet är hårdvaluta.

CECILIA BJÖRK. SVERIGE 2018. 76 MIN.
TAL: SVENSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DCP/BIO, DCP/SKOLBIO, DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9   FILMHANDLEDNING FINNS!

SAMHÄLLSKUNSKAP · POLITIK OCH STATSVETENSKAP 
· SVERIGE · MEDIA

En bra vecka 
för demokratin
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Jimmie
Fyraåriga Jimmie måste åka på en resa med sin pappa och lämna mamma 
hemma. Men resan tar aldrig slut och ingen verkar veta var de ska. För-
utom att de är på väg bort från något.

JESPER GANSLANDT. SVERIGE 2018. 90 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9   FILMHANDLEDNING FINNS! 

EXISTENTIELLA FRÅGOR · KRIG OCH KONFLIKT ·  MIGRATION · PSYKISK 
OHÄLSA OCH TRAUMA 

”Det här är en serie händelser berättade ur ett barns 
perspektiv. Några av dem är grymma och orättvisa 
mot personerna i berättelsen, andra är hinder som 
måste övervinnas. Men sett med Jimmies ögon så för-
vandlas de, han varken dömer eller avfärdar. Istäl-
let för det som vi vuxna kanske skulle uppleva som 
överväldigande sorgligt eller bara svårt, så verkar 
Jimmie hitta nyfikenhet och styrka de mest oväntade 
situationer.

Jimmie handlar om en 4-åring som lämnar sitt hem 
för att det är för farligt att stanna kvar. Filmen är löst 
baserad på verkliga händelser och vittnesmål från fa-
miljer som tvingats fly från sina hem. Jag ville åter-
berätta deras historier i en lite annan miljö. För att 
se om vi känner samma sak, eller någonting annat, 
när det är ett barn som heter Jimmie som flyr för sitt 
liv. Jag tycker alltid det är sunt att ändra perspektiv, 
att kliva in i en annan värld om än bara för ett ögon-
blick. Och då är filmens kraft enastående!” 

– Jesper Ganslandt, regissör

Gruppen (L’atelier)
Antoine deltar i en skrivarkurs med andra ungdomar i den lilla hamnstaden La Ciotat i 
södra Frankrike. Kursen leds av en känd författare och gruppen bestämmer sig för att 
skriva en kriminalroman som ska utspela sig mot bakgrund av stadens historia av arbetar-
kamp och rasism. Antoine är helt emot valet av tema och hamnar i konflikt med de andra 
eleverna. Hans aggressiva reaktion är både skrämmande och fascinerande och författaren 
Olivia kan inte låta bli att försöka lära känna och förstå honom.

LAURENT CANTET. FRANKRIKE 2017. 113 MIN. 
TAL: FRANSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET 

SKOLA OCH UTBILDNING · IDENTITET OCH SJÄLVBILD · SOCIOLOGI · PSYKOLOGI · KONST 
OCH KULTUR
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Hjärtat
Mika och Tesfay. Hon fotograf, han musiker. Båda up-and-coming. Första 
riktiga kärleken. Men det finns en osynlig konflikt, en onämnbar skam. Ett 
maktspel där reglerna ändras i takt med musiken på festerna i Göteborg, 
Stockholm och på Ibiza. Bortom allas blickar och förskönande filter döljer 
sig en kall verklighet om vems hjärta som får bestämma över den andras liv. 

I sin debutlångfilm river regissören och skådespelerskan Fanni Metelius upp 
förutfattade meningar om vad som får vår puls att slå snabbare.

FANNI METELIUS. SVERIGE 2018. 100 MIN. 
TAL: SVENSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET   FILMHANDLEDNING FINNS! 

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · MAKT OCH MOT-
STÅND 

Scaffolding (Scaffolding)
Asher är 17 år och hjälper sin pappa på byggnadsställningarna. Pappan ser det som själv-
klart att sonen ska följa i hans fotspår och ta över verksamheten. I skolan har Asher det 
svårare och hans hetsiga humör gör att han lätt hamnar i konflikter. Men det finns en lärare 
på skolan som Asher gillar och vars stora intresse för litteratur smittar av sig. När en ovän-
tad tragedi inträffar förändras allt.

MATAN YAIR. ISRAEL 2017. 80 MIN. 
TAL: HEBRESIKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9   FILMHANDLEDNING KOMMER! 

SKOLA OCH UTBILDNING · PSYKOLOGI · SOCIOLOGI · ATT BLI VUXEN · IDENTITET OCH SJÄLV-
BILD 
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Chloé Zhaos The Rider har prisats 
för att återuppfinna westerngenren. 
(Regissören påminner dock ödmjukt 
om att genren återuppfunnits många 
gånger om genom filmhistorien.)

Western, eller på svenska ibland ”väs-
tern” är en populärkulturell genre som 
utgår från historier om vilda västern 
(Wild West, på engelska även kallad 
Old West eller the American frontier). 

Det har sagts att det finns fyra viktiga 
element som bidrar till genrens ut-
formning:

· Den melodramatiska litteraturen på 
1800-talet, med en klart god hjälte, en 
elak bov och en vacker hjältinna.

· En historia med våld, jakt och brott, 
passande för en plats som den ameri-
kanska västern på 1800-talet.

· Den västliga migrationen och hur det 
västliga gränsområdet öppnades och 
allteftersom förflyttades.

· Hämnden som en struktur i histo-
rien, som redan fanns i och med filmen 
Billy the Kid 1930.

The Rider
The Rider (The Rider)
Unge rodeoryttaren Brady lever i South Dakotas 
badlands mitt i Nordamerikas hjärta, och gör sitt 
bästa för att försörja sin far och syster. Men när 
Brady drabbas av en hjärnskada till följd av rodeon 
sätts karriären på spel - och han själv står inför en 
omöjlig situation när doktorerna förbjuder honom 
från att fortsätta rida. Något som han bara inte kan 
sluta med.

CHLOÉ ZHAO. STORBRITANNIEN 2017. 104 MIN. 
TAL: ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9

IDENTITET OCH SJÄLVBILD · EXISTENTIELLA FRÅGOR · 
NATUR · GLESBYGGD · SOCIALA FRÅGOR · FAMILJ 

Transit (Transit)
En ung man flyr från Frankrike under nazisternas 
ockupation. Under sin flykt använder mannen en 
död författare vars identitetspapper han har kommit 
över. Medan han är fast i Marseille träffar han en ung 
kvinna som letar efter sin försvunna make – den per-
son han låtsas vara.

Christian Petzold har filmatiserat Anna Sieghlers 
roman Transit Visa från 1942 på ett egensinnigt sätt. 
Historien om en ung judes flykt undan tysk ockupa-
tionsmakt är förflyttad till ett översaturerat nutida 
Marseille där vår huvudperson både växlar mellan 
epoker och identiteter i sin jakt på friheten på andra 
sidan havet. Är Marseille en plats att fly till eller från?

CHRISTIAN PETZOLD.  TYSKLAND/FRANKRIKE 2018. 
101 MIN. 
TAL: TYSKA, FRANSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET 

EXISTENTIELLA FRÅGOR · KRIG OCH KONFLIKT · KÄRLEK 
OCH FÖRÄLSKELSE · PSYKOLOGI · ETIK OCH MORAL
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Thelma (Thelma)
Thelma har vuxit upp med strängt religiösa föräldrar i en 
liten by på norska västkusten. När hon börjar studera i 
Oslo öppnar sig en ny värld. Och nya känslor, inte minst 
för väninnan Anja. Samtidigt har hon börjat få märkliga, 
återkommande anfall som läkarna inte hittar någon orsak 
till. Men när Thelma kopplar ihop anfallen med sina känslor 
så väcker det oanade krafter till liv. Krafter som släpper 
fram mörka minnen från det förflutna… 

JOACHIM TRIER. NORGE 2017. 116 MIN. 
TAL: NORSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (DVD, VOD)
REK. FRÅN: ÅK 9 

ATT BLI VUXEN · RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING · IDENTI-
TET OCH SJÄLVBILD · PSYKOLOGI · PSYKISK OHÄLSA OCH 
TRAUMA · FAMILJ

I am not a Witch
(I am not a Witch)
Efter att en kvinna snubblat och spillt ut sitt vatten blir 
Shula, åtta år, åtalad för att ha orsakat olyckan med hjälp 
av häxkonst. Hon anses skyldig och låses sedan in på ett 
häxläger. 

Rungano Nyoni, född i Zambia och uppvuxen i Wales, fång-
ade allas uppmärksamhet i Cannes med sin originella debut.

RUNGANO NYONI. FRANKRIKE/STORBRITANNIEN 2017. 
95 MIN. 
TAL: ENGELSKA, NYANJA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7   

RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNING · MAKT OCH MOTSTÅND · 
VÅLD OCH KRIMINALITET · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Charmören (The Charmer)
Iranska Esmail håller på att bli utvisad från Danmark och 
kämpar desperat för att få stanna i landet. Strategin är att 
hänga på barer i hopp om att hitta en dansk kvinna att 
gifta sig med. Helt oväntat blir han hals över huvud för-
älskad i Sara, som dessvärre inte alls är lösningen på hans 
situation. Tiden börjar rinna ut och ouppklarade händelser 
från det förflutna är honom hack i häl.

MILAD ALAMI. DANMARK/SVERIGE 2017. 100 MIN. 
TAL: DANSKA, PERSISKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET  

MIGRATION · SOCIOLOGI · PSYKOLOGI · KÄRLEK OCH FÖR-
ÄLSKELSE · EUROPA

Happy End (Happy End)
Georges (Jean-Louis Trintignant) är gammal och livstrött 
och har lämnat över ansvaret för familjeföretaget till sin 
effektiva dotter Anne (Isabelle Huppert). Trettonåriga Eve 
tvingas flytta till sin pappa Thomas (Mathieu Kassovitz) när 
hennes mamma dör av oklara skäl. Med i familjen är även 
Annes son, som förväntas ta över affärerna. Han är en 
besvikelse och det är bara en av de outtalade konflikterna 
som styr livet i den högborgerliga familjen i Calais, som 
kämpar hårt för att hålla verkligheten på så långt avstånd 
som möjligt.

MICHAEL HANEKE. FRANKRIKE/ÖSTERRIKE/TYSKLAND 
2017. 107 MIN. 
TAL: FRANSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET 

FAMILJ · EXISTENTIELLA FRÅGOR
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Anders, jag och hans 23 andra 
kvinnor
Nahid har blivit sviken. Den 49-åriga professionella tennis-
spelaren Anders Rosén som hon träffar visar sig jonglera 
relationer med 23 andra kvinnor. Kvinnorna har startat en 
Facebook-grupp för att dela sina sorger och aggressioner, 
men Nahid tänker inte deppa ihop. Hon tänker filma. 
Filmen tar Nahid och Anders på en resa som handlar om 
svek och ilska men också om vänskap, närhet och kärlek. 

NAHID PERSSON. SVERIGE 2018. 90 MIN. 
TAL: SVENSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: TBA (DVD, VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET  

DOKUMENTÄR · KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · IDENTITET 
OCH SJÄLVBILD · ETIK OCH MORAL · SOCIOLOGI · PSYKOLOGI

Love Means Zero
(Love Means Zero)
Bakom varje framgångsrik idrottsman står en skicklig trä-
nare. Bakom tennislegendarer som Boris Becker, systrarna 
Williams, Anna Kuornikova, Andre Agassi står en och 
samma, lika legendarisk, tränare. Nick Bollettiera har tränat 
otaliga världsstjärnor, men hans omättade strävan efter att 
vinna har kostat honom de relationer han värderat allra 
högst.

JASON KOHN. USA 2017. 89 MIN. 
TAL: ENGELSKA TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET   

DOKUMMETÄR · IDROTT OCH HÄLSA · PSYKOLOGI

Barndom (Barndom)
En film om barn på barnens villkor. Den mångfaldigt pris-
belönade regissören Margreth Olin har under ett år följt 
barnen på en förskola med sin kamera. En film om det lilla 
i det stora och om konsten att vara närvarande medan 
livet pågår.

MARGRETH OLIN. NORGE 2017. 90 MIN. 
TAL: NORSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET  

DOKUMENTÄR · PSYKOLOGI

Generation Wealth
(Generation Wealth)
Ett vykort från en värld av materiellt överflöd, där image 
och status står överst på inköpslistan. I Generation Wealth 
följer Lauren Greenfields upp sin hyllade The Queen of 
Versailles med en besynnerlig dokusåpa om en rad udda 
personligheter som alla har sin alldeles egna amerikanska 
dröm.

LAUREN GREENFIELD. USA 2018. 106 MIN. 
TAL: ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.11.12  (VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET 

DOKUMENTÄR · SOCIOLOGI
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Banksy startade sin bana som graffiti-
målare under tidigt 90-tal och fick 
snart erkännande inom street art-
scenen för sina karaktäristiska sten-
ciler. Idag är han en konstnär och 
samhällsdebattör med långt större 
arena än så; hans fotoböcker säljer 
slut i butikerna, hans verk kopieras 
och original säljs för miljonbelopp på 
exklusiva auktioner. Något som ger 
konstnären nya möjligheter att proble-
matisera, utmana och kritisera både 
konstscenen och samhället i stort. 

The Man who Stole Banksy
The Man Who Stole Banksy
(The Man Who Stole 
Banksy)
2007 åkte Banksy och hans team till Betlehem på 
Västbanken, och började utöva sin karaktäristiska 
gatukonst på väggarna. Mötet mellan den pacifistiska 
gatukonstnären och ett land brännmärkt av många 
års strid och krig borde ha varit kärlek vid första 
ögonkastet, men någonting gick helt fel. Ett specifikt 
konstverk gick inte alls hem; en muralmålning av en 
israelisk soldat som ber en åsna om identitetspapper. 
Verket utlöste raseri och man menade att Banksy 
pekade ut landet och dess folk som idioter.

Whitney (Whitney)
I den här första officiella dokumentären om Whitney 
Houston bidrar hennes familj, vänner och samar-
betspartners till ett generöst och intimt porträtt av 
en världsstjärna som levde ett stort, men för kort, 
liv. Whitney innehåller ljud- och videomaterial från 
hennes karriär som aldrig förut visats, och tar ett gri-
pande och hudnära perspektiv som kommer att om-
definiera hur vi minns en av musikhistoriens största: 
Whitney Houston.

KEVIN MACDONALD. STORBRITANNIEN/USA 2018. 
120 MIN. 
TAL: ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.11.12  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET 

DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · MEDIA 

Taxichauffören Walid tog hjälp av lokala invånare 
och sågade bort den provocerande målningen. Han 
planerade att sälja den på Ebay till högstbjudande. Vi 
följer sedan väggmålningens resa från Betlehems dam-
miga gator, över havet till konstauktioner i väst, där 
den säljs dyrt till privata konsthandlare. Historien om 
väggbiten visar på ett större sammanhang, om hur det 
existerar en hemlig marknad för gatukonst. Tappar 
gatukonsten sin mening när den flyttas in på galleri?

MARCO PROSERPIO. ITALIEN 2018. 93 MIN. 
TAL: ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.11.14  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 9

DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · MAKT OCH MOT-
STÅND · SAMHÄLLSKUNSKAP · MEDIA 
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RBG (RBG)
85-åriga Ruth Bader Ginsburg är domare i högsta domsto-
len, kvinnorättskämpe och folkets hjälte. Julie Cohen och 
Betsy Wests dokumentär följer den legendariska ikonen i 
livet som ofrivillig superstjärna, och gick rakt in på ameri-
kanska biotoppen. Konsensus är att Ruth Bader Ginsburg 
är en mänsklig förebild vars digra livsgärning kräver ett 
personporträtt som RBG.

BETSY WEST & JULIE COHEN. USA 2018. 98 MIN. 
TAL: ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (VOD)
REK. FRÅN: GYMNASIET  

DOKUMENTÄR · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · 

Radikalslöjdaren
Anders Jakobsen arbetar i gränslandet mellan design, konst
och slöjd och räknas som en av Sveriges mest intressanta
formgivare. Han kallar sig själv för Lagombra och sitt arbete
för Radikalslöjd. Redan som student på Konstfack i slutet av
nittiotalet hamnade han på kant med designetablissemanget
och de minimalistiska designideal som rådde. Och så har 
det fortsatt. Bråkig och besvärlig, menar många – men 
ingen provokatör för provokationens egen skull.

Om ett unikt konstnärsskap och konstnärens villkor, om utanför-
skap och om att sent i livet få diagnosen adhd och bipolaritet.

ÅSE FOUGNER & OTTO DEGERMAN. SVERIGE 2018. 58 MIN. 
TAL: SVENSKA TEXT: –
RELEASE: 2018.11.12  (DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET   

DOKUMENTÄR · KONST OCH KULTUR · EXISTENTIELLA FRÅ-
GOR · IDENTITET OCH SJÄVBILD · PSYKOLOGI

The Deminer
Många tusen minor har de senaste femton åren sprängt sönder människor i 
irakiska Kurdistan, i krigen efter Saddam Husseins fall. Major Fakhir är 8-barns-
far, men går ändå rakt ut i de livsfarliga minfälten med en liten avbitartång 
och oskadliggör dem. Hans män hojtar förtvivlat att han ska låta bli, men han 
lyssnar inte. ”Hellre att jag dör än att de helt oskyldiga, tiotals gör det”, menar 
han. 

Den svenska dokumentären The Deminer har berört både publik och kritiker och 
gjort segertåg på festivaler runt om i världen. 

The Deminer utsågs till Bästa nordiska dokumentär på Nordisk Panorama 2018, 
och har bland annat tilldelats juryns specialpris på IDFA och utmärkelsen som 
Bästa internationella dokumentär på Human Rights Human Wrongs Film Award, 
samt fått jurypris på belgiska Docville och priset för Bästa film på One World Film 
Festival i Prag.

HOGIR HIRORI. SVERIGE 2018. 83 MIN. 
TAL: KURDISKA, ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: 2018.11.15 (DCP/BIO, DCP/SKOLBIO, DVD, VOD) 
REK. FRÅN: GYMNASIET  

DOKUMENTÄR · KRIG OCH KONFLIKT · MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER · PSYKOLOGI · 
SAMHÄLLSKUNSKAP
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Dom kallar oss mods 
Kenta och Stoffe, två mods i övre tonåren, håller till vid 
T-Centralen i Stockholms city. Där träffar de vännerna, 
tigger ihop till dagens mål, till öl och cigaretter. Förbipasse-
rande knegare på väg till det dagliga arbetet hånas medan 
modsgänget planlägger dagens första möte – ett ölparty i 
Stadshusparken.

STEFAN JARL & JAN LINDQVIST. SVERIGE 1968. 100 MIN. 

Ett anständigt liv 
Ett decennium har gått och den uppslupna känslan av 
frihet och den glada tidsandan från Dom kallar oss mods 
har försvunnit och ersatts av sorg och förtvivlan. Kenta 
är alkoholiserad, bor med sin flickvän Eva och har en son 
tillsammans med henne. Kentas mor sitter i fängelse för att 
ha mördat en man. Trots allt är det han som klarat sig bäst 
av de två. För Stoffe har det gått sämre. Han faller offer för 
heroinet, trots att Kenta försöker övertyga honom att sluta 
med missbruket. Heroinet som under den här tiden var 
en relativt ny drog skördar många offer i Kenta och Stoffes 
bekantskapskrets. 

STEFAN JARL. SVERIGE 1979. 102 MIN. 

Det sociala arvet 
Filmen fokuserar på hur modsens barn hanterar det så 
kallade sociala arvet, och genom inklippta bilder från de 
tidigare filmerna gör Jarl jämförelser mellan nu och då.

STEFAN JARL. SVERIGE 1993. 88 MIN.

TAL: SVENSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (VOD)
REK. FRÅN: ÅK 9   FILMHANDLEDNING FINNS! 

DOKUMENTÄR · SAMHÄLLSKUNSKAP · HISTORIA · SOCIO-
LOGI · SOCIALA FRÅGOR · PSYKOLOGI · EXISTENTIELLA FRÅ-
GOR · VÅRD OCH OMSORG · SVERIGE

Paraplyerna i Cherbourg
(Les parapluies de Cherbourg)
Unga Geneviève är upp över öronen förälskad i bilmekani-
kern Guy, men när han blir inkallad i armén och Geneviève 
senare upptäcker att hon är gravid, gifter hon sig istället 
efterpåtryckningar från sin mamma med en förmögen 
juvelerare. 

Jacques Demys klassiska musikal är en milsten såväl som ett 
unikum i musikalfilmhistorien, och tilldelades Guldpalmen vid 
Filmfestivalen i Cannes 1964.

JACQUES DEMY. FRANKRIKE/TYSKLAND 1964. 91 MIN. 
TAL:  FRANSKA, ENGELSKA   TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 7  

KÄRLEK OCH FÖRÄLSKELSE · KRIG OCH KONFLIKT

Rampljus (Limelight)
En gång i tiden var Calvero varietéstjärna, en storartad 
komiker och en av de främsta av sitt slag. Numera är han 
dock en avdankad gammal gubbe, så gott som bortglömd 
av sin forna publik. När han räddar en ung ballerina från 
självmord, och hjälper henne återfå sin hälsa och sitt själv-
förtroende finner han åter mening i den show-business 
han för länge sedan övergivit hoppet om. Med intimitet 
och träffsäkerhet utforskar Chaplin livet som urblekt 
stjärna. Själv närmar han sig pensionsåldern och ställer 
frågor och ger svar kring hur det är att vara bortglömd, 
förtvivlad, och att samla den styrka som krävs för att över-
vinna sig själv igen.

CHARLES CHAPLIN. USA 1952. 137 MIN. 
TAL: ENGELSKA  TEXT: SVENSKA
RELEASE: FINNS  (VOD) 
REK. FRÅN: ÅK 8   

KONST OCH KULTUR · PSYKOLOGI · EXISTENTIELLA FRÅGOR
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Skolbio

1. Jordgubbslandet
2. Little Wing
3. Siv sover vilse
4. From Nowhere
5. Nykomlingen
6. Just Charlie
7. Rainbow
8. Fröken omöjlig
9. The Rocket
10. Tuffa killar

Spelfilm

1. Just Charlie
2. Little Wing
3. Jordgubbslandet
4. #will
5. Gordon & Paddy
6. Krig
7. Oskars Amerika
8. Jätten
9. Trollvinter i Mumindalen
10. From Nowhere 

Dokumentärfilm

1. Silvana – väck mig när ni vaknat
2. Dead Donkeys Fear No Hyenas
3. Loving Lorna
4. Skörheten
5. Brev till en seriemärdare
6. Kvinnorna på Fröken Frimans tid
7. Den unge Zlatan
8. Quest
9. There will be water
10. Jag är inte beredd att dö änFö
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