SKÖVDE FILMSTUDIO VÅREN 2018

Följande lördagar klockan 15.00 visas på Odéon, Skövde Kulturhus:
20/1: Dunkirk
Storbritannien, USA, 2017. Regi: Christopher Nolan. 107 min. Årets första film kan
sägas vara motsatsen till pekoralet "Pearl Harbor" (2001). Evakueringen på
försommaren 1940 av ca 400 000 man, som inringats av den överlägsna tyska
armén i den franska hamnstaden Dunkerque, är lysande filmkonst. I en mästerlig
parallellhandling får vi möta tre människoöden i krigets inferno: en menig, några
RAF-piloter och en krigsveteran i sin fiskebåt över Engelska kanalen. Dolan "lyckas
återskapa krigets existentiella kaos", allt detta mot en fantastisk ljudkuliss skapad av
Hans Zimmer och ett ondskefullt impressionistiskt foto av Hoyte van Hoytema. (Bild
från SFF.)

27/1: Den syriska förlovningsringen
Libanon, 2017. Regi: Sophie Boutros. 92 min. I en liten libanesisk by ska
borgmästarens dotter presentera sin blivande man och gästerna ska tas emot med
pompa och ståt. Inte minst till hustruns fasa visar det sig att det är en man från
Syrien som dottern förälskat sig i och glädjen övergår i chock. De inte alltid så
sympatiska personerna och deras fördomar mot varandra skildras på ett befriande
humoristiskt sätt i denna romantiska komedi som mottagits mycket väl av publik
och recensenter. Den vann publikpriset på Malmö Arab Film Festival. (Bild från
SFF.)

3/2: Den eviga vägen
Finland, 2017. Regi: Antti-Jussi Annila. 103 min. Jussi Ketola sitter i en bil mot
Finlands östra gräns. Hans enda tanke är: han kommer inte att återvända hem
levande. Året är 1930 och Lapporörelsen våldskjutsar misstänkta kommunister till
gränsen. Med nöd och näppe lyckas Jussi fly från sina mördare till Sovjet där han
får en ny identitet, arbetsplats och till och med en ny fru. Tillsammans med andra
finländare börjar han bygga arbetarnas paradis i Karelen. Under Stalins styre
förvandlas paradiset till ett helvete som får döden att framstå som en lättnad. (Bild
och text från SFF.)

10/2: Loving Vincent
Storbritannien, Polen, 2017. Regi: Hugh Welchman, Dorotea Kobiela. 94 min.
Vincent Van Gogh – i dag en av tidernas största konstnärer. Hans tragiska död är
omgärdad av mystik och spekulationer – vem var det egentligen som sköt? Loving
Vincent fångar på ett unikt sätt Vincent Van Goghs konstnärskap, livsöde och död
genom att ge röst åt hans brev, och nytt liv åt karaktärerna i hans målningar.
Produktionen av denna världens första helt oljeanimerade film har sysselsatt 150
konstnärer som tillsammans producerat en oljemålning för var och en av filmens
65 000 bildrutor. (Bild och text från SFF.)

17/2: En kvinnas liv
Frankrike, 2017. Regi: Stéphane Brizé. 119 min. Detta franskspråkiga bidrag är både
ett vackert kostymdrama och ett starkt kvinnoporträtt man sent glömmer. Filmen
bygger på romanen "Une vie" av Guy de Maupassant. Inledningsvis möter vi den
oskuldsfulla Jeanne när hon återkommer från studier i en klosterskola någonstans i
Normandie 1820. "Livet är aldrig så bra eller dåligt som man tror" är en nyckelreplik.
Jeanne förälskar sig och skaffar familj men är helt oförberedd på livets motgångar,
orättvisor och svek. Regissören har tidigare gjort den underbara "Mademoiselle
Chambon" och "Marknadens lag". (Bild från SFF.)

24/2: Lucky
USA, 2017. Regi: John Carroll Lynch. 88 min. Ni som gillade vår decemberfilm
"Paterson" ska absolut se denna film. I centrum står Harry Dean Stanton (en gång
"Paris, Texas" och "Gudfadern II") som nyligen gick bort 91 år gammal. Han
spelar en kedjerökande, envis och tjurig åldring i en ökenhåla i Arizona, ständigt
iklädd cowboyhatt och boots. Vi följer hans dagliga rutiner: yoga, kaffe på fiket, att
tala till tv:n och att gräla med vännerna på baren. Med humor och ömsinthet
skildras han i en underbar film om åldrande och hur man bäst tar vara på sitt liv.
(Bild från SFF.)

3/3: Dalida - dömd att älska
Frankrike, 2016. Regi: Lisa Azuelos. 124 min. Från hennes födelse i Kairo 1933 till
hennes första konsert på Olympia i Paris 1956. Från hennes äktenskap till Lucien
Morisse till toppen av discorörelsen. Dalida är berättelsen om en okonventionell,
modern och självständig kvinna som tar sig igenom en konventionell tid där hon
gjorde stort intryck med sin extraordinära närvaro och talang. Trots hennes
tragiska död 1987 lever hennes musikaliska arv vidare. (Bild och text från SFF.)

10/3: Inte hela världen?
Kanada, 2016. Regi: Xavier Dolan. 97 min. Det fransk-kanadensiska underbarnet
Xavier Dolan är tillbaka med en intensiv berättelse om Louis, som efter tolv års
bortavaro och minimal kontakt med sin familj åker tillbaka till sin hemstad för att
berätta för familjen att han snart ska dö. Men återföreningen blir inte som han
tänkt sig. Snart väcks gamla minnen och förbittringar till liv och spänningarna
mellan familjemedlemmarna kommer åter upp till ytan. Ingen orkar lyssna eller ta
in någon ny information, utan alla har fullt upp med sin egen frustration. Dagen
går alltför snabbt mot sitt slut. (Bild och text från SFF.)

24/3: Sommarnattens leende
Sverige, 1955. Regi: Ingmar Bergman. 109 min. Bergman 100 år 2018, det
uppmärksammar vi genom att visa den romantiska komedin som blev I B
internationella genombrott. Filmen utspelar sig på ett skånskt herresäte kring förra
sekelskiftet. I filmen medverkar den tidens största skådespelare i en
förväxlingskomedi med Jarl Kulle och Eva Dahlbeck i högform. (Bild från SFF.)

7/4: Vår nya fröken
Tjeckien, Slovakien, 2016. Regi: Jan Hrebejk. 102 min. Efter
den nya lärarens ankomst till en av Bratislavas förorters skolor år 1983 vänds livet
upp och ner för elever och föräldrar. Lärarens beteende och att en av studenterna
försöker begå självmord relaterat till läraren, gör att skolans rektor kallar elevernas
föräldrar för ett brådskande möte som plötsligt sätter alla familjers framtid på spel.
De ombeds att skriva på en petition att flytta läraren ur skolan, men läraren har
kontakter inom kommunistpartiet vilket påverkar deras beslut. (Bild och text 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. Medlemskorten är
personliga 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 ditt för- och efternamn som avsändare. Uppge
gärna din 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!

