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MOTALA FILMSTUDIO 
 

8 filmer för 240:- 
 

Medlemskorten för hösten 2011 kostar 240:- och berättigar till inträde på 
samtliga 8 filmer. Medlemskort kan köpas på biografen Royal i samband med 
filmerna eller genom att sätta in pengar på Filmstudions bankgiro (344-4544). 
Det är då viktigt att namn och adress framgår samt att pengarna är på 
Filmstudions konto senast tisdag innan filmvisningen då kortet kommer att 
hämtas ut (d.v.s. 13/9 om man ska se första filmen). Det går även att köpa kort 
på Biblioteket, Folkets hus (fram till första filmvisningsdatum). Medlemmar bör 
ha fyllt 15 år. Vill du veta mera, ring ordf. Anna Nelson 0141-212480, kassören 
Anders Aronsson 0141- 212524 eller gå in på www.motalafilmstudio.se. 
Filmerna visas torsdagar kl 18.30 på biograf Royal i Motala.  
Om du är medlem i Motala kommunanställdas personalklubb får du 90:- rabatt 
på medlemsavgiften. Ungdomar under 20 år betalar 150:-. 

 
15/9 Hämnden 
Danmark 2010. Regi: Susanne Bier. Medv: Ulrich Thomsen, Mikael Persbrandt, 
Trine Dyrholm, Bodil Jörgensen, Camilla Gottlieb m fl. Längd: 117 min. 
 
   Hämnden, regisserad av Susanne Bier, belönades 2010 med en Oscar för bästa 
utländska film. I filmen får vi följa två familjer vars liv sammanförs i och med att 
deras 10-åriga pojkar finner varandra. Elias är mobbad i sin skola tills den dag då 
Christian börjar i klassen. Elias föräldrar är på väg att skiljas, pappan arbetar som 
läkare i Sudan. Pappan, Anton, spelas av en mycket övertygande Mikael Persbrandt . 
Christian lever med sin pappa som är affärsman och ofta på resa. Modern har nyligen 
dött i cancer.   
   Susanne Bier lyfter fram grundläggande existentiella frågor som: hämnas eller 
vända andra kinden till? Försonas eller aldrig mer mötas? Två oerhört spännande 
timmar med ett oavbrutet engagemang. Susanne Bier när hon är som bäst! 
 



 
22/9 Mademoiselle Chambon 
Frankrike 2009. Regi: Stéphanie Brizé. Medv: Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, 
Aure Atika m fl. Längd: 101 min.  
 
   En lärarinna möter pappan till en elev. Han är murare men också kärleksfull make 
och far- och omtänksam son till den gamle man vars yrke han ärvt. Han är en man 
som har familjen som sin trygga bas. Hon är en bildad kvinna från Paris som inte 
hittat någonstans att slå sig till ro. Hon söker ständigt nya vikariat. 
   Musiken spelar en stor roll i filmen då mademoiselle Chambons vackra violinspel 
väcker Jeans känslor. Den vemodiga kärlekshistorien är inte originell, snarare banal, 
men den berättas på ett fantastiskt sätt. Tempot är långsamt och vardagligt. Med små, 
små nyanser presenteras den olämpliga attraktionen där inga gester är för stora och 
varje tonfall lika äkta som småstadsmiljön.  
 

29/9 The kids are all right 
USA 2010. Regi: Lisa Cholodenko. Medv: Julianne Moore, Annette Bening, Mia 
Wasikowska, Mark Ruffalo m fl. Längd: 107 min. 
 
   The kids are all right är en smart, rolig och varm film om relationer. Den handlar 
om Nic och Jules som är ett lesbiskt par som har två barn tillsammans. Joni och Laser 
har blivit till genom konstgjord befruktning och de är nu i tonåren. Innan Joni börjar 
på college till hösten finns det en sak som hon och hennes bror vill göra - träffa sin 
pappa. De lyckas spåra honom, men hur ska de kunna övertyga mamma och mamma 
om att de även behöver en pappa i huset? Han är ju ingen riktig pappa enligt dem, 
bara en donator.   
   Detta sätter igång en lavin av känslor, tankar och outtalade...”The kids are all right” 
är en kvickt berättad historia med många lager där trötta konventioner uteblir och 
istället känns realistisk, befriande frispråkig och sexuellt öppen på ett sätt som är 
ovanligt att se i amerikansk film. 
    

6/10 Den nakna mannen 
(Miesten vuoro) Finland, Sverige 2010. Regi: Joonas Berghäll, Mika Hotakainen. 
Längd: 81 min.  
 
   Öppningsscenen till Joonas Berhälls och Mika Hotakainens film ”Den nakne 
mannen” är stilsäker. En man tvättar och tvagar sin hustrus rygg. Han vänder sig mot 
kameran och säger varmt.: Den här ryggen har jag tvättat i 50 år. Vi får ta del av 
bastubadande män i olika samhällsskikt och åldrar. Vi får möta rörande historier om 
kärlek, vänskap, livet och döden som kryper under huden.  Känslor och djup når 
nästan en gräns för vad som är uthärdligt. Närheten till de avklädda männen både 
bokstavligt och bildligt gör detta till en film som man inte glömmer i första taget. 
Fotot är oerhört vackert och visar den karga finska naturen.   
 
 
 
 
 



13/10 I ondskans tjänst 
(Jud Süß - Film ohne Gewissen) Tyskland 2010. Regi: Oskar Roehler. Medv: Moritz 
Bleibtreu, Martina Gedeck, Armin Rohde, Martin Feifel m fl. Längd: 115 min.  
 

Den ökända antisemitiska propagandafilmen ”Jud Süss” blev en stor succé och ett 
vasst medialt vapen för Nazityskland när den kom 1940. Regissör var 
propagandaministern Joseph Goebbles favorit Veit Harlan. 

Det här är filmen om hur den filmen kom till, med fokus på skådespelaren 
Ferdinand Marian – som blev mer eller mindre tvingad av Goebbles att spela 
huvudrollen som den girige judiske antagonisten. Marian blev utnyttjad, hans fru 
försvann i lägren och för judiska vänner blev han den största svikaren. Samtidigt var 
han smickrad av sin nya stjärnstatus – en kluvenhet som ledde till hans undergång. 

Oskar Roehler har gjort en stark film om vad det kostar att sälja sin själ – om än 
under tvång – och om maktens skrämmande och förföriska charm.  

 

20/10  En italiensk familj på gränsen till sammanbrott 
(Mine vaganti) Italien 2010. Regi: Ferzan Ozpetek. Medv: Riccardo Scamarcio, 
Alessandro Preziosi, Nicole Grimaudo, Daniele Peccio, m fl. Längd: 110 min. 
 
Unge Tommaso är yngsta sonen i en stor, bullrig familj och väntas tillsammans med 
storebror ta över den stolta faderns pastafabrik. Tommaso har hållit till i Rom under 
täckmanteln ekonomiska studier men har i smyg inlett sina författardrömmar och 
intagit gayvärlden där han träffat sin pojkvän. När Tommaso bestämt sig för att 
komma ut under en stor familjemiddag och flytta till Rom för gott hinner 
storebrodern före med sin egen hemlighet och flyr fältet. Tommaso blir kvar i 
garderoben och hos sin överreagerande far som får en hjärtattack och tvingar honom 
att ta över pastafabriken själv. Filmen handlar om att förhålla sig till människor 
som står en nära, hur svårt det är. Samtidigt berättas historien om patriarken 
i upplösning. Vad som händer när familjefaderns makt inte längre är 
fullkomlig. Det är en dramakomedi med gott om charm och gripande livsöden.  
 
10/11  Winter´s Bone 
USA 2010. Regi: Debra Granik. Medv: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Lauren 
Sweetser, Garrettt Gillahunt m fl. Längd: 100 min. 
  

Winter´s Bone är ett mörkt och spännande drama. Persongalleriet är suveränt in i 
minsta biroll. Starkast lysande av dessa skådespelartalanger är 20-åriga Jennifer 
Lawrence som spelar huvudpersonen Ree. Ree Dolly tar hand om och uppfostrar de 
två småsyskonen då mamman är psykiskt sjuk och den kriminella pappan är spårlöst 
försvunnen. Nu hotas hon att bli vräkt från det enda familjen har, det nedgångna 
huset, om hon inte hittar pappan inom en vecka, död eller levande. Ree svär att hon 
ska hitta fadern och hon är bokstavligen beredd att gå över lik för att rädda det lilla i 
världen hon håller kärt. Men av alla hon frågar om var pappan finns, får hon rådet: 
lägg inte näsan i blöt.  

Regissören Debra Granik tar oss till trakter vi sällan eller aldrig besökt på film 
förut. Det gråa, ogästvänliga Missourilandskapet har en viktig roll som 
stämningssättare för dramat. 
 



 
17/11 Jag har älskat dig så länge 
(Il y a longtemps que je taime) Frankrike, Tyskland 2008. Regi: Philippe Claudel. 
Medv: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Jérôme Almeras, Laurent Grévill m fl. 
Längd: 117 min.  
 
Filmen handlar om Léa, bosatt i en icke namngiven fransk stad, lyckligt gift, med två 
adopterade döttrar från Vietnam. Léas äldre syster, som nu flyttar in hos familjen, 
efter femton års frånvaro har suttit i fängelse. Långsamt närmar sig filmen vilka 
hemligheter som finns i det förflutna. Samtidigt ställer den frågor om hur samhället 
och människor ska behandla folk som har begått brott. Om alla är värda en andra 
chans eller inte. 
En film som innehåller ett skådespelar-tour de force av sällan skådat slag. Det 
handlar om en ypperlig skådespelerska som på ett ytterst subtilt sätt gestaltar en 
person som är livrädd för att visa sina verkliga känslor inför omgivningen. Som 
tappert kämpar med att få styrsel på sitt nya liv i frihet, bland familj, nya vänner och 
nya manliga bekanta. 
Ett drama som verkligen berör och en imponerande uppvisning i återhållsamt 
filmberättande. 
 
 

MOTALA FILMSTUDIO     
       
Resultat filmbetyg, våren 2011     
       
Pl Titel  Regissör    Medel 
1 Igelkotten  Mona Achache    5,71 
2 An aducation  Lone Scherfig    5,69 
3 Första dagen på resten…  Rémi Bezancon    5,56 
4 Mary & Max  Adam Elliot    5,54 
5 Buitiful  Alejandro G Inarritu    5,53 
6 Till det som är vackert  Lisa Langseth    5,31 
7 Social network  David Fincher   5,00 
8 Miraklet i Lourdes  Jessica Hausner    4,43 
 


