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Följande lördagar klockan 15.00 visas på Odéon, Skövde Kulturhus:

22/9: Huset vid havet
Regi: Robert Guédiguian, Frankrike 2017 (107 min). Världens främste skildrare av 
Marseilles får man nog utnämna Robert Guédiguian till. Han har nu gjort ett 20-tal 
filmer som utspelas i och kring staden, bl.a. Snön på Kilimanjaro, visad av oss i 
januari 2013. I stort sett samma skådespelarensemble har använts, som hustrun 
Ariane Ascaride och den synnerligen sympatiske Jean-Pierre Darroussin. I denna 
film samlas tre syskon efter en tragisk händelse i enn medelhavsvilla i en pittoresk 
fiskeby. Familjeband, politiska ideal, förlorade möjligheter stör harmonin mellan dem,
en strandad båt med flyktingar komplicerar läget. (Bild från SFF.)

29/9: Lady Bird
Regi: Greta Gerwig, USA 2017 (94 min). Endast 24-åriga Saoirse Ronan kunde vi
se som irländsk invandrare i Brooklyn och nyligen i den underskattade På Chesil
Beach. I denna kritikerhyllade och flerfaldigt Oscarsnominerade film spelar hon
den rebelliska tonårstjejen Lady Bird (egentligen Christine) som går sista terminen
på ett katolskt gymnasium i Sacramento och längtar bort. Charmigt, klarsynt och
genrebrytande om en tjej som inte passar in. Filmen är lätt självbiografisk om
Greta Gerwigs egen omvälvande uppväxt i Sacramento. Hon spelar mamman i
filmen och uppgörelserna mellan mor och dotter är både roliga och uppfriskande.
(Bild från SFF.)

6/10: Phantom Thread
Regi: Paul Thomas Anderson, USA 2017 (130 min). Daniel Day-Lewis i sin kanske 
sista roll gestaltar den brittiske 50-talsdesignern Reynolds Woodcock som hade 
eget modehus i London och berömda kunder som diverse kungligheter. Han var 
fåfäng och narcissistisk, hade ett enormt kontrollbehov och levde samtidigt det ljuva
livet. När servitrisen Alma lockas till London för att bli klänningsmodell och allt i allo 
inleds en maktkamp som inte ens designerns stenhårda syster behärskar. Filmen 
känns väldigt brittisk, har ett utsökt foto och fick inte oväntat en Oscar för "bästa 
kostym". Regissören har tidigare bl.a. gjort There will be blood. (Bild från SFF.)

13/10: Mot solnedgången
Regi: Naomi Kawase, Japan 2017 (101 min). Misako arbetar med att skriva
filmtolkningar för synskadade. På en förhandsvisning träffar hon Nakamori, en
medelålders fotograf som långsamt håller på att helt mista sin syn. Trots att han
utsätter henne för häftig kritik inleds en komplicerad relation dem emellan.
Cannesfavoriten Naomi Kawase har tidigare gjort bl.a. Under körsbärsträden om
ett gatukök, en 80-årig änka och hennes fantastiska bönpasta. Mot solnedgången
är en lågmäld, poetisk och vacker film om två ensamma människor som finner
varandra. Inte minst det starka slutet kommer att stanna kvar. (Bild från SFF.)

20/10: Det var en gång i Tyskland
Regi: Sam Garbarski, Tyskland 2017 (101 min). Efter succén med Min pappa Toni 
Erdmann är det roligt att igen få bjuda på tysk dramakomedi med en färgstark 
ensemble! Året är 1946. Tyskland ligger i ruiner och en spillra judiska överlevare, 
som drömmer om att ta sig till Amerika, befinner sig i ett transitläger i Frankfurt. Nu 
gäller det att hitta ett sätt få ihop pengar. David Bermann har genom att att han har 
ett lager finare sänglinne, kommit på ett sätt att sälja linnet till tyska hemmafruar. Han
samlar ihop ett gäng nyfunna vänner i samma situation och får igång en blomstrande
verksamhet. Men det finns en hake: Bermann själv är misstänkt för att under kriget 
ha samarbetat med nazisterna. (Bild från SFF.)



27/10: Vad ska folk säga
Regi: Iram Haq, Norge 2017 (106 min). Stark norsk film om hederskultur där urdu 
talas och som delvis utspelas i Pakistan. 16-åriga Nisha lever ett slags dubbelliv i 
Oslo, häftigt uteliv med norska vänner och traditionellt, pakistanskt familjeliv 
hemma. När hon avslöjas med sin norske pojkvän i sovrummet hamnar hon i en 
mardrömssituation och även familjens liv störtar samman, vänner överger dem. 
Filmen bygger på regissörens egna omskakande upplevelser som tonåring. 
Prisbelönt på olika håll i världen och tilldelad publikpriset på Göteborgs filmfestival 
detta året. (Bild från SFF.)

3/11: Svanen
Regi: Ása Helga Hjörleifsdóttir, Island 2017 (91 min). Sällan har den isländska
naturen varit skönare och mer oändlig än i denna barndomsskildring om myter och
verklighet. Den egensinniga 9-åriga Sól skickas mot sin vilja till sin stränga
mosters isolerade gård på landsbygden. En märklig gästarbetare fascinerar
henne, gårdens hemvändande och olyckliga vuxna dotter skrämmer. Filmen tar
skickligt upp komplexa frågor ur ett barns perspektiv. Svanen är baserad på en
roman och hyllades på sin världspremiär i Toronto. (Bild från SFF.)

24/11: Det sjunde inseglet
Regi: Ingmar Bergman, Sverige 1957 (96 min). Nyligen visades på biografer i 
Sverige och utomlands den utmärkta dokumentärfilmen Bergman - ett år, ett liv 
om Ingmar Bergmans produktiva år 1957. Förutom teaterengagemang kom 
Smultronstället och dessförinnan Det sjunde inseglet. Den utspelas under 
digerdödens tidevarv, en riddare (Max von Sydow) återvänder till landet efter ett 
korståg. I filmen förekommer flera oförglömliga scener som när riddaren spelar 
schack med döden för att få uppskov. Ändå är det ofta en både lekfull och rolig 
film med skådespelare som Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson, Nils Poppe och 
Gunnel Lindblom. Ingår i serien Bergman 100 år 2018. (Bild från SFF.)

8/12: Saknaden
Regi: Andrej Zvjagintsev, Ryssland 2017 (127 min). Här har vi troligen höstens
starkaste film, tilldelad Juryns stora pris i Cannes. Av den i sitt hemland
kontroversielle regissören har vi tidigare kunnat se filmer som Återkomsten och
Leviathan, mörka skildringar av det nya Ryssland i moraliskt sönderfall. Saknaden
handlar om ett barn som försvinner och en bitter skilsmässa. Filmen skildrar ett
byråkratiskt och kallt samhälle utan empati. (Bild från SFF.)

15/12: Ta hand om mamma
Regi: Behnam Behzadi, Iran 2016 (84 min). Iranska filmer rör sig ofta i vad som 
händer mellan människor i rummet mellan privat och offentligt liv. Så gör också 
hyllade Ta hand om mamma. När Niloofar, en ogift kvinna i 30-årsåldern, som 
både tar hand om sin mamma och försöker sköta sitt skrädderi, får rådet av läkare
att den lungsjuka mamman borde flytta ut på landet, så vänder hon sig till sina två 
bröder. Är det inte dags för någon av sönerna att ta sin del av ansvaret för 
mamma? Filmen synliggör ojämlikheter för kvinnor i dagens Iran men också hur 
syskonskap påverkas när den levande föräldern i familjen blir sjuk. (Bild från SFF.)

Skövde filmstudio: http://www.skovdefilmstudio.se Medlemskort gäller för samtliga terminens 
filmer och säljs vid visningarna på Odéon för 300 kronor. Observera att det inte går att köpa enstaka 
biljetter; visningarna bygger på medlemskap. Vid köp av terminskort erhålls 20 kronors rabatt på 
Skövde filmfestivalförenings visningar. Medlemskort är personligt och ska visas varje gång. Det 
går att via Nordea plusgiro 23 11 31-4 köpa ett terminskort genom att betala 300 kronor till kontot i 
förväg. Skriv för- och efternamn som avsändare. Uppge gärna e-postadress om du är ny medlem. Du
hämtar ditt medlemskort i samband med den första föreställningen som du går på. Du kan också 
fortfarande köpa ett medlemskort mot kontanter i samband med föreställningen (vi säljer alltså inte 
enstaka biljetter). Det går även att betala via Swish 1232233872. VÄLKOMMEN!

http://www.skovdefilmstudio.se/

