
SFF FILMHELG 9 - 10  maj 
You must remember this...



PROGRAM
Filmhelgen arrangeras av SFF och är öppen för medlemmar i 
någon av våra anslutna filmstudior. Visa din ackreditering för att 
komma in i salongen och vid måltider. 
 
Vid eventuella frågor kontakta SFF:s informationsbord i foajén.

Alla filmer introduceras av Mårten Blomkvist

LÖRDAG 
10.00 Registrering och välkomstfika
10.30 Djävulen i kroppen (110 min)
12.30 Lunch
13.30 Och tranorna flyga (95 min)
15.15 Fika
15.45 Hollywood (111 min)
18.00 Middag
19.30 Schakalen (143 min) 
OBS! Visas otextad men är väldigt visuellt driven.

SÖNDAG 
09.00 Flickor i karriären (83 min)
10.30 Fika
11.00 Alice bor inte här längre (112 min)
13.00 Lunch
14.00 Änglabukten (83 min)

Om filmerna

Alice bor inte här längre  
Alice doesn't live here anymore, Martin Scorsese, USA 1974
Ellen Burstyn var drivande kraft bakom bitska komedin om en 
ensamstående mor med sångerskedrömmar; hon vann Oscar, de 
stora filmbolagen fick upp ögonen för Scorsese.



Djävulen i kroppen 
Le diable au corps, Claude Autant-Lara, Frankrike 1947
Frankrike fick sin egen James Dean när Gérard Philipe slog ige-
nom i den kontroversiella filmen om romans mellan yngling och 
gift kvinna vars man slåss vid fronten i första världskriget.

Flickor i karriären
Career girls,  Mike Leigh, Storbritannien 1997
Katrine Cartlidge glänser i Leighs drama om två väninnor som 
återses och festar sex år efter att de tillsammans gick ut college.

Hollywood
A star is born, William Wellman, USA 1937
Dåtida stjärnan Fredric March är oförglömlig i första filmatise-
ringen av historien om den alkoholiserade stjärnan vars fru stiger 
mot showbusinesshöjderna samtidigt som han glider utför.

Och tranorna flyga
Letjat žuravli, Michail Kalatozov, Sovjetunionen 1957
Stora känslor, fantastiska bilder i berättelsen om älskande par som 
skiljs åt när han måste kämpa i andra världskriget.

Schakalen
The day of the jackal, Fred Zinneman, Storbr., Fran., USA 1973
Stram filmatisering av bästsäljaren om kallhamrad lönnmördare 
som kryper närmare och närmare måltavlan, Frankrikes president 
Charles de Gaulle, men motarbetas av idog fransk kommissarie.
OBS! Filmen visas otextad men är väldigt visuellt driven.

Änglabukten
La Baie des anges, Jacques Demy, Frankrike 1963
Året innan Jacques Demy blev berömd för färgsprakande "Para-
plyerna i Cherbourgh" gjorde han detta svartvita drama om en 
ung banktjänsteman som drabbas av speldjävulen - begripligt nog, 
då denna assisteras av en vilt kasinospelande Jeanne Moreau.



Mårten Blomkvist om programmet
 

Filmhistorien har sina milstolpar. "Pansakryssaren Potemkin", 
"Citizen Kane", "Det sjunde inseglet", "De 400 slagen" är verk alla 
filmälskare känner till, vare sig man sett dem eller ej.
Men så finns filmerna som inte är mycket mer än en titel - tills 
man kommer sig för att se dem, och upptäcker något mycket stör-
re än man väntat. För min del har på senare år sådana upptäckter 
allt oftare varit höjdpunkter i mitt filmtittande. De är också på-
minnelser om hur rik filmhistorien är.

Denna filmhelg är tänkt som en sådan påminnelse. Jag har velat 
vrida ljuset tillbaka till några filmer och stjärnor som jag tycker 
hamnat lite i skuggan, strax utanför evighetens röda matta. Och 
tranorna flyga är ett typiskt exempel. Den vann Guldpalmen i 
Cannes 1958. "Och tranorna flyga" är inte bortglömd, men den 
har så att säga fallit bort ur den allmänna konversationen om film. 
Hur många känner idag till regissören Michail Kalatozov, och kan 
placera honom som stjärnan i en liten sovjetisk filmvåg?

På samma sätt har få idag en bild av skådespelaren Fredric Mar-
ch som spelar den manliga huvudrollen i originalversionen av A 
Star is Born (1937). I decennier var han en av Hollywoods största 
och mest beundrade stjärnor. Min teori är att Humphrey Bogart, 
James Cagney, Spencer Tracy och några till därefter tog allt det ut-
rymme som det kollektiva medvetandet har reserverat för manliga 
stjärnor av vintage-modell.

Det är också intressant att återse filmer och inse att de i skenet av 
senare händelser fått en ny betydelse. Alice bor inte här längre ses 
inte som en central Martin Scorsese-film. Men karriärmässigt var 
denna feministiska komedi helt avgörande för regissören till fram-
tida klassiker som "Taxi driver" och "Maffiabröder"

Välkomna till en helg ägnad åt njutningen i att upptäcka och åter-
upptäcka! Filmhistorien bjuder.


