
 

 
 

V å r p r o g r a m   2 0 1 0 
 

MOTALA FILMSTUDIO 
 

8 filmer för 240:- 
 

Medlemskorten för våren 2010 kostar 240:- och berättigar till inträde på samtliga 
åtta 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, adress framgår samt att pengarna är på Filmstudions konto 
senast tisdag innan filmvisningen då kortet kommer att hämtas ut (d.v.s. 19/1 
om man ska se första filmen). Det går även att köpa kort på Biblioteket, Folkets 
hus (endast fram till första filmvisningsdatum). Medlemmar bör ha fyllt 15 år. Vill 
du veta mera, ring ordföranden Barbro Strömberg, 0141-566 21 eller kassören 
Johan Lewholt, 0141-233599. 
Filmerna visas torsdagar kl 18.30 på biograf Royal i Motala.  
Om du är medlem i Motala kommunanställdas Personalklubb så får du 90:- 
rabatt på medlemsavgiften. Ungdomar under 20 år betalar 150:-. 

 
 

21/1 BRUSTNA OMFAMNINGAR 
(Los Abrazos Rotos) Spanien 2009. Regi: Pedro Almodóvar. Medv: Penelope Cruz, José Luis 
Gómez, Blanca Portillo m.fl. Längd: 126 min. 
 
Alla filmer måste färdigställas om än i blindo. Det är slutsatsen i Pedro Almodóvars Brustna 
omfamningar. Sex och passion blandas med spänning samtidigt som filmkonsten och spanjorens 
förebilder hyllas. En rik mans kvinna ser till att förverkliga sina filmstjärnedrömmar, släpper loss 
sina egna och andras passioner – och framkallar största möjliga lycka och olycka. Det är en 
temperamentsfull skröna med intrig som en tv-såpa. 

   Berättaren är en blind författare som var filmregissör när han fortfarande kunde se. Filmen växlar 
tempus mellan nuet - Madrid 2008 - och hans sista filminspelning 1994. Filmen är en ömsint 
hyllning till ett antal musor (både kvinnliga och manliga), som passerat revy genom åren i 
Almodóvars filmer och som här dyker upp i biroller. Som så ofta i Almodóvars filmer göder 
verklighetens kött och blod filmerna, medan filmerna i sin tur påverkar de som gör, och ser, dem. 



 
 

28/1 DE TRE APORNA 
(Üc maymun) Turkiet 2008. Regi: Nuri Bilge Ceylan. Medv: Yavuz Bingöl, Hatice Aslan, Ahmet 
Rifat Sungar, Ercan Kesal m.fl. Längd: 104 min. 
 
Politikern Servet, en man med tvivelaktig moral och vacklande karriär, råkar köra ihjäl en man vid 
en vägkant en natt. För en rundlig summa låter Servet sin chaufför Eyüp - som var ledig under 
olycksnatten – stå till svars.  Medan Eyüp avtjänar sitt ettåriga fängelsestraff växer spänningarna 
inom hans familj. Utlämnade åt varandra går hustrun och tonårssonen varandra på nerverna i den 
slitna lägenheten, granne med en bullrig järnväg. När frun söker upp sin mans arbetsgivare för att be 
om ett förskott av blodspengarna sätts en kedja av destruktiva händelser i gång. Likt de tre aporna i 
talesättet överträffar fadern, modern och sonen varandra i att inte se, inte höra och inte säga vare sig 
ont eller gott. 
    2008 hedrade Göteborg filmfestival den turkiske regissören Nuri Bilge Ceylan och lät hans filmer 
dominera sektionen Turkiet i fokus. De tre aporna är på en gång film noir och melodram, 
känslomässigt utmanande men också estetiskt skoningslös och stram. 
 

4/2 FLICKAN 
Sverige 2009. Regi: Fredrik Edfeldt. Medv:  Blanca Engström, Tova Magnusson-Norling, Leif 
Andrée, Annika Hallin och Shanti Roney m.fl. Längd: 90 min. 
 
Det är 1981 och en tioårig flicka blir kvarlämnad när resten av familjen åker till Afrika på ett 
biståndsprojekt. Hennes självupptagna faster är utsedd till barnvakt men lämnar snart flickan åt sitt 
öde. Hon hemlighåller att hon blivit lämnad och får uppleva en förvirrande sommar med absurda 
inblickar i det stundande vuxenlivet. 
   Flickan skulle kunna kallas en barnfilm för vuxna och en vuxenfilm för barn. Med en stämning 
som påminner om den i Kay Pollaks Barnens ö. I Flickan skildras all den medvetenhet och alla 
möjligheter som barn har – men som de inte tillerkänns.  
    Långfilmsdebutanterna Fredrik Edfeldt, regi, och David Olsson, producent, har en bakgrund i 
reklambranschen, med bland annat en intelligent värktablett på sitt samvete. Men Flickan har 
ingenting gemensamt med smart, ironisk reklam. Upphovsmännen själva betecknar filmen som ett 
existentiellt drama. 
 

11/2 LARS AND THE REAL GIRL 
USA 2007. Regi: Craig Gillespie. Medv: Ryan Gosling, Emily Mortimer, Paul Schneider. Längd: 
106 min.  
 
Den isolerade och introverte Lars Lindstrom har stora svårigheter att etablera relationer till andra 
människor. Han tror att han har hittat sin drömtjej i dockan Bianca. Omgivningen reagerar först 
med osäkerhet men Bianca blir snart en självklar del av småstadslivet. Lars är helnöjd med sin 
artificiella flickvän ända tills han börjar få känslor för sin kollega Margo. Plötsligt är han indragen i 
en väldigt speciell kärlekstriangel som förhoppningsvis leder honom till insikt om meningen med 
äkta kärlek   
    Historien om Lars och Bianca är en skildrar människans alienation, kraft och förmåga att älska. 
Filmen väcker frågorna: Vad är normalt? Hur definierar vi mänskliga relationer? Hur långt är vi 
beredda att gå för dem vi älskar? Vad är illusion och vad är verklighet? Är illusion nödvändigtvis 
alltid negativ?  
 
 
 
 
 
 



 
18/2 DE OSYNLIGA 
(De Usynlige) Norge 2008. Regi: Erik Poppe. Medv: Pal Sverre Valheim Hagen, Trine Dyrholm, 
Ellen Dorrit Petersen m.fl. Längd: 120 min.  
 
Historierna i De osynliga vävs in i varandra, så att publiken bit för bit kan lägga berättelsens pussel. 
Thomas, som precis avtjänat ett fängelsestraff för barndråp, får jobb som organist i en kyrka. Den 
unga prästen Anna blir kär i den talangfulla musikern och tar honom till sig, omedveten om hans 
förflutna. Kärleken spirar tills lärarinnan Agnes en dag besöker kyrkan och upptäcker att hennes 
sons mördare har släppts ur fängelset. 
     Det påträngande fotot får publiken att snabbt förflyttas från biosalongen för att placeras mitt i 
den brinnande intrigen. Skådespelarnas känslor är så vibrerande att de nästan går att ta på. Under 
två timmar slits jag mellan Thomas krossade samvete och Agnes oförmåga att släppa sorgen.  
     Det mest fantastiska med De osynliga är att verkligheten är grå. Det finns ingen ond eller god, 
inget är svart eller vitt, utan filmen handlar om människor som varit med om något av det 
plågsammaste som finns. De osynliga är en vacker film om att älska, att förlora och det kanske 
viktigaste av allt: att förlåta och gå vidare. 
 
 
4/3  CITRONTRÄD OCH MOTOROLJA 
(The World's Fastest Indian) Nya Zeeland / USA 2005. Regi: Roger Donaldson. Medv: Anthony 
Hopkins, Chris Lawford, Jessica Cauffiel m.fl. Längd: 127 min. 
 
Burt Munro är världens mysigaste farbror. Han har bara en dröm i livet, att sätta världsrekord i hur 
fort han kan köra en motorcykel: sin älskade Indian från 1920. Under 25 år har Burt drömt om att en 
dag kunna resa till Bonnevilles racingbana, belägen utanför Utah i USA - vilket inte är lätt med 
tanke på att han bor i en liten by i Nya Zeeland där lokalbefolkningen mestadels skrattar åt den 
excentriske Burt och hans visioner. Utan pengar påbörjar till slut Burt resan mot sina drömmar. En 
resa som berättar historien om en man och hur hans mål i livet kan ta sig förbi vilka hinder som 
helst.  
     Handlingen känns lite väl tillrättalagd, och med alla de välvilliga och hjälpande människor som 
Munro stöter på under resan känns det hela nästan för perfekt, särskilt med tanke på att det hela ska 
bygga på en sann historia. Filmen är emellertid väldigt snygg och hantverket kan man verkligen inte 
klaga på. Donaldsons kärlek för hemlandet känns av, liksom hans kärlek för Burt Munro. 
 
 
11/3 DET REGNAR ALLTID I PROVENCE 
(Parlez-moi de la pluie) Frankrike 2008. Regi: Agnes Jaoui. Medv: Agnes Jaoui, Jean Pierre Bacri, 
Jamel Debbouze m.fl. Längd: 94 min  
 
Filmen handlar om den feministiska politikern Agathé som får sällskap av en minst sagt udda 
dokumentärfilmsduo som följer med henne till familjegodset i Provence för att göra en filmserie om 
framgångsrika kvinnor. På godset bor hennes syster Florence med familj, vars äktenskap är i 
upplösning. Till råga på allt ska hushållerskan sluta efter fyrtio års trogen tjänst vilket skapar kaos 
för den småborgerliga familjen. Allt medan regnet fullkomligt öser ner. 
     Det regnar alltid i Provence är liksom Jaouis tidigare filmer en elegant melodram med en tydlig 
förankring i nutiden: den aktuella franska invandrarpolitiken har fått en viktig plats. Här är det 
familjens nordafrikanska slavande husa som får en nyckelroll för filmens utgång. Det blir till en 
skönt skruvad komedi i mysiga franska miljöer. 
 
 
 
 
 
 



 
18/3 FROZEN RIVER 
USA 2008. Regi: Courtney Hunt. Medv: Melissa Leo, Misty Upham, Charlie McDermott m.fl. 
Längd: 96 min.  
 
Ray gråter inte för att hennes spelmissbrukande man just har sjappat utan för att han har sjappat 
med besparingarna. I norra delen av delstaten New York, precis på gränsen till  Kanada, tvingas hon 
till middag servera popcorn och apelsinsaft åt de två sönerna. Hon tvingas ljuga om och om igen att 
pengarna som ska göra saker och ting mer uthärdliga är på väg. Hon kommer i kontakt med Lila i 
det närliggande indianreservatet. En människosmugglare utan skrupler som bär på en privat sorg 
hon slåss emot. För Ray blir Lila en möjlighet till några snabba dollar. Desperata tider kräver 
desperata åtgärder. Deras vänskap är en sådan som inte växer fram naturligt, utan blir till för att de 
yttre omständigheterna kräver det.  
     Frozen River är en sammansmältning av diskbänksrealism, deckare, thriller, western och  kanske 
lite av en julsaga. Precisa handlingar och precisa bilder länkas obönhörligt samman till ett drama 
om hoppet. 

 

 

BETYG AV FILMERNA HÖSTEN 2009 
 
Pl Titel   Regissör     Medel 
1 Revolutionary road   Sam Mendes   5,78 
2 Baader Mainhof-komplexet   Uli Edel     5,76 
3 Vågen   Dennis Gansel   5,69 
4 The visitor   Thomas McCarthy 5,50 
5 En lanthandel i Provence   Éric Guirado   5,08 
6 Buddha föll av skam   Hana Makhmalbaf 4,82 
7 Burn after reading   Joel & Ethan Coen 4,76 
8 Sommarminnen   Oliver Assayas   4,51 
9 Happy-go-lucky   Mike Leigh     4,46 
10 De ofrivilliga   Ruben Östlund   4,05 
 
Jämförelser tidigare 
säsonger   Höst 09 Vår 09 Höst 08 Vår 08  Höst 07 Vår 07 
Totalt medelbetyg   4,95 5,10 5,02 4,39 5,21 4,86 
 


