
PROGRAM  

Motala Filmstudio  

Hösten 2018 
OBS! Nu kan man betala  

medlemsavgiften via Swish: 

123 262 01 28  

Filmerna visas torsdagar 

klockan 18.30 på  

Motala Convention Centre, 

Repslagaregatan 3   

8/11 - CYKELTJUVEN  

(Film 7 av 9) KLASSIKERN 

Land: Italien, 1948. Regi: Vittorio De Sica. Medv: Lam-
berto Maggiorani, Enzo Staiola m.fl. Längd: 87 min. 

Cykeltjuven är filmstudions klassiker för hösten 2018. Filmen 
handlar om Ricci (Lamberto Maggiorani), en man som behöver 
ett jobb. En dag får han ett jobb, som affischuppsättare. För 
att klara arbetet behöver han ha en cykel. Han och hans fru 
säljer deras egna lakan för att ha råd till cykeln. Första dagen 
på jobbet blir den stulen. Eftersom det är meningslöst att 
kontakta polisen och han känner igen tjuven startar han till-
sammans med sin son en otrolig jakt genom Roms gator.  

1950 fick Cykeltjuven en Oscar-statyett för bästa utländska 
film. 

22/11 - LION 

(Film 8 av 9) 

Land: Australien, Storbritannien, USA, 2016. Regi: 
Garth Davis. Medv: Aust Dav Patel, Rooney Mara, Ni-
cole Kidman, David Wenman, Sunny Panwar m.fl. 
Längd: 118 min. 

Saroo bor i en liten by i Indien tillsammans med mor, bror och 
syster. Familjen lever under knappa förhållanden och barnen 
får hjälpa till med försörjningen. Vid ett tillfälle när Saroo 
följer med sin bror hamnar han på ett tåg som tar honom 
många mil bort till Calcutta. Saroo kan inte sin hembys namn. 
Det är många, med både goda och onda avsikter, som försö-
ker fånga in honom. Filmen bygger på autentiska händelser.  

Lion är en gripande resa om identitet och ursprung som är 
laddad med mycket kärlek, sorg och längtan. 

Bli medlem! 

MEDLEMSKORT—VAD KOSTAR DET? 
Medlemskortet för hösten 2018 kostar 280:- och berättigar till 

inträde på samtliga filmer. I vanliga fall är det 8 filmer, men med 

anledning av Bergman-året blir det 9 filmer denna säsong. Om du 

är medlem i Motala kommunanställdas personalklubbs KULTUR-
SEKTION får du 90:- rabatt på medlemsavgiften. Ungdomar 

under 20 år betalar 190:- 

MEDLEMSKORT—HUR SKAFFAR JAG DET? 
Medlemskort kan numera lösas på två sätt: 

• SWISH till 123 262 01 28 (räcker med namn). 

• Bankgiro (344-4544). Det är viktigt att namn och adress 
framgår när du betalar via bank. 

Pengarna ska vara insatta på Filmstudions konto senast tisdag 
innan första filmvisningen. Det går alltså inte att betala kontant 
när filmen börjar. Ditt medlemskort erhåller du på plats vid första 
visningen. Medlemmar bör ha fyllt 15 år.  Vill du veta mera - ring 
ordf. Anna Nelson  0141-21 24 80, kassören Malin Ekenberg  
070-327 089 0 eller gå in på hemsidan eller vår Facebooksida. 

Läs mer om filmerna och se trailers på vår 

hemsida: motalafilmstudio.se 

Vi finns även på Facebook som:  

“Motala Filmstudio” 

29/11 - C’EST LA VIE!  

(Film 9 av 9) 

Land: Frankrike 2017. Regi: O Nakache och E. Toldano. 
Medv:  Jean-Pierre Bacri, Kévin Azaïs, Suzanne Clément. 
Längd: 116 min. 
Duon som skrev och regisserade en Oväntad vänskap är till-
baka med en ny sprudlande film som är en hyllning till livet, 
kärleken och allt där emellan. 
 
För Pierre och Helena är det en alldeles särskild dag. Det är 
deras bröllopsdag som ska firas på ett 1600-tals slott utanför 
Paris. Till bröllopet har de hyrt in personal för att hjälpa till. För 
cateringkillen Max, fotografen Guy och sångaren/underhållaren/
DJ James är det en kväll precis som alla andra, likväl som för 
alla dem som jobbar bakom kulisserna i det extravaganta slot-
tet strax utanför Paris.  
 
Det är genom personalens ögon vi får följa hur den magiska 
tillställningen blir verklighet. Kanske inte precis som brudparet 
tänkt sig. 

tel:0703270890


Program hösten 2018 

6/9 - CALL ME BY YOUR NAME 

(Film 1 av 9) 

27/9 - UTØYA 22 JULI 

(Film 3 av 9) 

25/10 - WHITE SUN 

(Film 5 av 9) 

Land: Italien, Frankrike, Brasilien och USA. År: 2017. 
Regi: L. Guadagnino. Medverkande: Armie Hammer, 
Timothée Chalame och Michael Stuhlbarg. Längd: 
132 min. 

Unge amerikanen Elio spenderar sommaren i familjens hus i 
Italien. En dag, anländer den årliga sommarstudenten, dok-
toranden Oliver, för att i sitt examensarbete hjälpa Elios far, 
en framstående arkeolog. Elio och Oliver upplever en som-
mar som kommer att förändra deras liv för alltid. 

Call me by your name är en stark kärlekshistoria om två 
alfahannar som i en tid av begränsande normer vågar följa 
sitt hjärtas sång. Vi överraskas hela tiden av ett manus som 
inte följer konventioner och i och med det känns innerligt 
realistiskt och känslomässigt trovärdigt och där skådespele-
riet håller toppklass. 

20/9 - LADY BIRD  

 (Film 2 av 9) 

Land: USA. År: 2017. Regi: Greta Gerwig.  Medver-
kande: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf och Tracy Letts. 
Längd: 94 min. 

Filmen handlar om Christine ”Lady Bird” McPherson som käm-
par emot, men är oundvikligt lik sin väldigt kärleksfulla och 
viljestarka mamma - en sjuksköterska som arbetar outtröttligt 
för att hålla familjen uppe efter att Lady Birds far förlorar sitt 
jobb. ”Lady Bird” är till viss del en självbiografisk film. Greta 
Gerwig målar ett smart och problematiserande porträtt av sin 
huvudperson, den viljestarka Lady Bird och hennes relationer 
till modern, fadern, väninnan, pojkvännerna, skolan och 
hemstaden Sacramento i Kalifornien. 

Gerwig har en helt egen stil verkligen fått ut maximalt från 
samtliga av sina skådespelare. Filmen är en mycket välgjord 
dramakomedi och blev nominerad till hela 5 Oskars. 

Land: Norge. År: 2018. Regi: Erik Poppe. Medver-
kande: Andrea Berntzen, Aleksander Holmen och 
Brede Fristad. Längd: 90 min. 

Vi möter Kaja 12 minuter innan det första skottet avfyras vid 
Utøyas sommarläger 22 juli 2011 och får sedan följa hennes 
kamp för att överleva – minut för minut de 72 minuter skjut-
ningarna pågick. Vid regissörens djupintervjuer av 40 av 
ungdomarna som överlevde massakern berättade många att 
tiden på ön kändes som en evighet – inget hände, ingen kom 
för att rädda dem. Av den anledningen är tiden central och 
visas i en enda tagning. 
 

Filmen är en avskalad och realistisk skildring av terrorism som 
utspelas under realtid och visar bara offrens perspektiv. Lika 
urskiljningslöst som Breivik mejade ner barnen, lika brutal är 
filmen och därför vill vi varna filmstudions medlemmar för det 
realistiska återberättandet. 

11/10 - SMULTRONSTÄLLET  

 (Film 4 av 9) BERGMAN 

Land: Sverige. År: 1957. Regi: Ingmar Bergman. Med-
verkande: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid 
Thulin och Max von Sydow. Längd: 91 min. 

I Bergmans klassiker ”Smultronstället” får vi följa den gamle 
professorn Isak Borg på väg i bil från Stockholm till Lund där 
han ska promoveras till jubeldoktor. Medan det vackra 
svenska landskapet passerar förbi drömmer han sig tillbaka i 
det förflutna och återupplever hela det pärlband av smultron-
ställen och missräkningar som han gått igenom under sitt 
långa liv. 

Filmen är absolut en av Bergmans bästa där publiken ställs 
inför ålderdomens kval. En tidlös roadmovie - en själslig och 
geografisk resa genom ett idylliskt landskap kantat av förebå-
dande olyckor där kritiken som riktats mot den främst har 
gått ut på att regissören lånat olovligt mycket från litterära 
förlagor som Strindberg, Ibsen och Lagerkvist. 

Land: Nepal 2016. Regi: Deepak Rauniyar. Medv: 
Dayahang Rai, Asha Maya Magrati, Rabindra Singh 
Baniya m.fl. Längd: 89 minuter. 

Flerfaldigt belönad film, bland annat i Venedigs filmfesti-
val, från Nepal. Chandra som är en regimkritisk partisan 
återvänder hem till byn för att begrava sin far. Byn ligger 
avlägset och isolerad upp i bergen. Väl i hembyn konfron-
teras han med både fysiska, sociala och politiska hinder 
för att kunna fullfölja begravningen av sin far. 
 
White sun är en humoristisk och vacker film som tar oss 
med till en annan kultur och andra vyer. 

1/11 - SAKNADEN 

(Film 6 av 9) 

Land: Ryssland, 2018. Regi: Andrey Zvyagintsev   
Medv: Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Matvey Novikov, 
Vladimir Vdovichenkov. Längd: 127 min. 

Boris och Zhenya ligger i skilsmässa och avskyr varandra. De 
har konflikter om det mesta, men framför allt om vem som 
måste ta hand om den 12-åriga sonen Alyosha. En dag kom-
mer inte sonen hem efter skolan och föräldrarna tvingas till 
samarbete för att leta reda på honom. 

Regissören Andrey Zvyagintsev är inte rädd för att provocera. 
I sin förra film Leviathan riktade han kritiken mot samhället, 
denna gång är den riktad mer mot våra livsval.  Saknaden är 
en nattsvart svidande kritik mot människors egoistiska strävan 
efter lycka och framgång. 

https://www.imdb.com/name/nm4741033/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm3582843/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm6083333/?ref_=tt_ov_st_sm
https://www.imdb.com/name/nm6083333/?ref_=tt_ov_st_sm

