
 

 

V å r p r o g r a m   2 0 1 1 
 

MOTALA FILMSTUDIO 
 

8 filmer för 240:- 
 

Medlemskorten för våren 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, adress framgår samt att pengarna är på Filmstudions konto 
senast tisdag innan filmvisningen då kortet kommer att hämtas ut (d.v.s. 25/1 
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 Johan Lewholt 0141-
233599 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:-. 
 
27/1 AN EDUCATION 
Storbritannien 2009. Regi: Lone Scherfig. Medv: Dominic Cooper, Carey Mulligan, Peter 
Sarsgaard, Alfred Molina, Rosamund Pike m.fl. Längd: 100 min. 
 
Tre oscarsnomineringar blev det för denna film- bästa film, bästa manus (skrivet av Nick Hornby) 
och en skådepelarnominering. Regissören Lone Scherfig är tidigare känd för sin film ”Italienska för 
nybörjare”, nu nio år efter kommer hennes stora genombrott..  
    Året är nu 1961. Jenny är en duktig 16-årig medelklassflicka som är predestinerad för Oxford, 
stipendier och framtid. In i Jennys liv kommer den vuxna mannen David. Han tar med Jenny till den 
värld som hon drömt om: konst, kultur, musik och nattsudd. Jenny kommer till skolan med Chanel 
5 och ryska cigaretter. Även Jennys föräldrar faller för Davids charm och leverne, de låter sig 
duperas av livet i den stora världen. Utbildning och självständighet som tidigare varit så viktigt får 
ge vika för det glimrande nuet. Det finns så klart en hake. Var kommer Davids pengar ifrån och är 
han ärligt intresserad av Jenny?  
    I filmen får Jenny en lektion i livets hårda skola. Utbildning kan ske på många olika sätt. Se och 
njut av denna lektion i livskunskap. 
3/2 MIRAKLET I LOURDES 



(Lourdes) Österrike/Frankrike/Tyskland 2009. Regi: Jessica Hausner. Medv: Sylvie Testud, Léa 
Seydoux, Bruno Todeschini m.fl. Längd: 99 min. 
 
Miraklet i Lourdes är en sällsam historia om mänskliga tillkortakommanden. MS-sjuka Christine, 
näst intill totalförlamad, åker på en pilgrimsresa till Lourdes i sydfrankrike. Staden tar varje år emot 
hundratusen pilgrimer varje år som hoppas på mirakel genom en källa med heligt vatten som finns 
inuti berget. Även om Christine tar myten med ro trappas spänningen och positioneringen upp 
mellan henne och de övriga ditresta.  Pliktskyldigt får hon bada i heligt vatten och massvälsignelser 
i parti och minut. Christine har en enkel dröm att kunna leva ett normalt liv bemöts av själavårdarna 
med att det är viktigare att hela själen än kroppen. Kampen handlar om graden av hängivenhet. 
    Finns det hopp om mirakel i tron, eller är tron själva miraklet? Det finns inga entydiga svar, utan 
filmen är en psykologisk rysare som ställer frågor om trons funktion i vårt samhälle. Regissören 
Jessica Hausner har gjort en rörande och mänsklig film om vår längtan efter stunder som berör. 
Filmen lämnar inte åskådaren oberörd. 
 
 
10/2 FÖRSTA DAGEN PÅ RESTEN AV DITT LIV 
(Le premier jour du reste de ta vie) Frankrike 2009. Regi: Rémi Bezançon. Medv: Jacques Gamblin, 
Zabou Breitman, Déborah François, Marc-André Grondin, Pio Marmaï m.fl. Längd: 114 min 
 
Bläddrar man i gamla fotoalbum ser det ut som livet varit en enda lång semester. Kriser och 
problem syns inte till. Precis så börjar ”Första dagen på resten av ditt liv” med foton och smalfilm 
från familjen Duvals liv, men söker sig sedan under ytan på de lyckliga familjebilderna utan att bli 
för psykoanalytisk eller farsartad. Vi får sedan följa de fem familjemedlemmarna genom fem 
viktiga nedslag i deras liv; när äldsta sonen Albert flyttar hemifrån, systern Fleur förlorar sin 
oskuld, sonen Raphael förlorar sin kärlek, när modern Marie-Jeanne upptäcker att hennes sexliv 
tappat gnistan och när fadern Robert förstår att han är dödlig.  Resultatet är en enkel berättelse, om 
den vanliga familjen.  
    Filmspråket är humoristiskt och tilltalande. Regissören använder musik effektivt för att fånga 
olika tidsperioder. Det är också en salig blandning på smärtsamma stunder till galen komik. 
Symboliken blir att man ska hitta fram till det man verkligen vill göra under den korta tid man 
lever. För nästa dag är onekligen den första dagen på resten av ditt liv. 
 
 
17/2 SOCIAL NETWORK 
USA 2010. Regi: David Fincher. Medv: Jessie Eisenber, Justin Timberlake m.fl. Längd: 120 min.  
 
Namnet The Facebook registrerades så sent som 2004. Då var det en sajt där amerikanska 
universitetsstuderande kunde registrera sig och hålla reda på varandra. I dag är Facebook ett digitalt 
nätverk för miljoner människor över hela världen. The social network är en film om människorna 
bakom Facebook och framförallt Mark Zuckerberg, vd i och grundare av Facebook, tillika 
världshistoriens yngste dollarmiljardär. 
    The social network är en film som till stora delar utspelar sig i förhandlingsrum där rättsprocesser 
ska redas ut. Den utgår från de två stämningar Zuckerberg får emot sig, från tvillingarna 
Winklevoss som menar att han stulit deras idé och från förre bäste vännen Eduardo Saverin som blir 
utmanövrerad från företaget just när det börjar bli framgångsrikt, men är mest som hållpunkter i  
tillbakablickar som skildrar Zuckerbergs tilltagande maktberusning och närmast totala brist på 
förståelse för andra människor.  
    Zuckerberg skapar ett världsomspännande forum där man ständigt ska kunna hålla kontakten med 
sina vänner, men för att nå dit ser han sig tvingad att göra sig av med de få han själv har. 
 
 
 
 
 
3/3 MARY & MAX 



Australien 2009. Regi: Adam Elliot. Medv: Philip Seymor Hoffman, Toni Colette, Barry 
Humphries. Längd: 92 min.  
 
Adam Elliots leranimerade film Mary and Max är berättelsen om åttaåriga Mary Dinkle, en ensam 
liten flicka som bor i utkanten av Melbourne, och Max Jerry Horowitz, en medelålders kraftigt 
överviktig judisk man med Aspergers syndrom som bor mitt i New York. 
    Mary som är illa tilltygad av sin inneslutna far och kraftigt alkoholiserade mor bestämmer sig för 
att slumpvis skriva ett brev till USA. Brevet når den lika ensamme och förvirrade Max som lustfyllt 
svarar henne. Det visar sig att de två trots den geografiska och åldersmässiga skillnaden har en hel 
del gemensamt och i deras brevväxling uppstår en nära vänskap som de båda blir mer eller mindre 
beroende av. Breven blir ljuspunkter där mänskliga tillkortakommanden inte står i vägen. Men de 
blir också en passage till ens inre, inte helt lätt om man som Max knappt kan avläsa ansiktsuttryck. 
Vänskapen blir ett gungfly av känslor där det är svårt att hålla balansen. 
 
 
10/3  AVSKED 
(Okuribito) Japan 2008. Regi: Yôjirô Takita. Medv: Masahiro Motoki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko 
Hirosue, Kazuko Yoshiyuki, Kimiko Yo m.fl. Längd: 130 min. 

Japanska Avsked, belönad med Oscar för bästa utländska film 2009, handlar om döden. Inte den 
blodiga, spekulativa död vi brukar möta på bio utan den alldeles vanliga, normala döden, som vi 
helst inte talar om.  

Filmen följer den begåvade, men inte allt för framgångsrike cellisten Daigo, som en dag plötsligt 
står utan arbete. Orkestern har lagts ner, och i pengabristens spår tvingas han sälja sitt dyra 
instrument och tillsammans med hustrun Mika lämna Tokyo. De beger sig till Daigos barndomsby, 
där han genom ett missförstånd börjar arbeta i en begravningsbyrå, utan att våga berätta detta för sin 
hustru. Jobbet visar sig vara att tvätta, klä och sminka döda människor inför den sista färden. Det är 
inget jobb man talar högt om, inte heller i Japan. Men Daigo blir mot sin vilja mer och mer 
fascinerad. 
Avsked är mycket vacker i all sin vardaglighet och helhetsintrycket av filmen är en angenäm, subtilt 
komisk och finstämd liten pärla – som för ett par timmar får döden att verka lite mindre 
skrämmande. 
 
 
17/3 IGELKOTTEN 
(Le Hérisson) Frankrike 2009. Regi: Mona Achache. Medv: Josiane Balasko, Garance Le 
Guillermic, Togo Igawa m.fl. Längd: 100 min  
 
Den fattiga och alldagliga änkan Madame Michel är portvakt i ett hus bestående av lyxvåningar. 
I huset bor den överintelligenta elvaåriga flickan Paloma. Hon har sedan länge förstått att lycka inte 
kan köpas för pengar och att vuxenlivet består av neuroser, depressioner och drömmar som gick i 
kras. Alltså planerar Paloma att ta livet av sig på sin tolvårsdag. Nyinflyttad i huset är Kakuro Ozu: 
en åldrad, sofistikerad japansk affärsman. En märklig vänskap uppstår mellan de diametralt olika 
huvudpersonerna. Filmen handlar om fördomar som kommer på skam, klasskillnader, livet och 
döden, om att vara taggig på utsidan, men mjuk på insidan. 
    Det här är en saga om hur en portvakt kan vara en förklädd drottning, en äldre herre en riddare 
och en liten flicka förstås en prinsessa. Det handlar om att hitta de gömda skatterna i det till synes 
vardagliga, men också om att inget varar för evigt.  
    Regissören Mona Achache förhåller sig i Igelkotten fritt till Muriel Barberys succéroman 
Igelkottens elegans. Hon hittar genast det rätta tonläget, i dialogen, i skådespeleriet (högklassigt), i 
humorn och allvaret och inte minst i filmmusiken. 
 
 
 
24/3 TILL DET SOM ÄR VACKERT 



Sverige 2010. Regi: Lisa Langseth. Medv: Alicia Vikander Samuel Fröler m.fl. Längd: 102 min.  
 
Dramatikern Lisa Langseths långfilmsdebut är ett välriktat knytnävsslag mot den manliga, 
hierarkiska dominansen och genikulten inom kulturlivet. ”Till det som är vackert” baseras på 
hennes monologpjäs ”Den älskade”.  
    I filmen möts två gestalter från olika samhällsklasser och med olika möjligheter i livet i 
receptionen på Konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg. Katarina kommer från en trasig förort och 
har en sårig relation till sin alkoholiserade mamma. Av en tillfällighet surfar Katarina in på Youtube 
och fångas totalt av Mozarts Requiem. Hon dras till Konserthuset, lyckas mot alla odds få ett 
praktikjobb i receptionen och ses så småningom av demondirigenten Adam, för tillfället 
gräsänkling. Han, i sin förfinade kulturella miljö, står för mycket av det Katarina längtar efter. 
Adam drar sig inte för att i sin privilegierade ställning utnyttja hennes belägenhet och hon tar å sin 
sida väl vara på den kunskap han förmedlar. När hon senare inte lättvindigt låter sig avspisas 
använder han sin makt.  
    På många sätt är detta ett klassiskt drama men Langseth får det att bli högst nutida i den här 
filmatiseringen. Hon lyckas tillsammans med sina rollinnehavare med att göra en mycket bra film. 
Den är på köpet vackert filmad med ett sinnligt foto och fylld av storslagen musik. 
 
 
BETYG PÅ FILMERNA HÖSTEN 2010 
 
Pl Titel   Regissör    Medel
1 Looking for Eric    Ken Loach    6,03
2 Fish tank   Andrea Arnold    5,29
3 Augustilunch i Rom   Gianni Di Gregorio    5,24
4 En profet   Jacques Audiard    5,23
5 Bright star    Jane Campion    4,67
6 The cove   Louie Psihoyos    4,60
7 Faustas pärlor   Claudia Llosa    4,45
8 Miss Kicki   Håkan Liu    4,39
9 Kvinnor utan män   Shirin Neshat    4,15
10 Still walking   Hirokazu Kore-Eda    4,04
 
Jämförelser tidigare säsonger   Höst 10 Vår 10 Höst 09 Vår 09 
Totalt medelbetyg   4,80 5,03 4,95 5,10 
  Höst 08  Vår 08  Höst 07 Vår 07 
  5,02 4,39 5,21 4,86 
 
 


