
Film i solstaden
En propagerande filmhelg i Karlstad 1 - 2 sep 2018

Arenan, Karlstad 
Ett arrangemang av Sveriges Förenade Filmstudios



Program
 

10.00 VÄRMLÄNNINGARNA
11.50 Lunch Bibliotekskaféet och  
 besök Lars Lerins Sandgrund (guide 12.45)
14.00 KUSAMA: INFINITY
15.30 Fika & frukt på Bibliotekskaféet
16.00 GOLIAT
18.30 Middag Stadshotellet
20.30 MRS MINIVER

09.00 EN LITEN FILM OM KONSTEN ATT DÖDA och  
 PROPAGANDAFILM FRÅN FILMARKIVET.SE
10.45 Fika + besök Värmlands museum
12.30 Lunch på Stadshotellet
13.30 TRÄDGÅRDSFESTEN

Lördag

Söndag

Information
Alla filmer visas på Arenan. Övriga lokaler; Sandgrund, Museet, Stads-
hotellet, ligger på några minuters gångväg längs Västra Torggatan.

Ulf Nordström, Jenny Lindberg & Per Eriksson introducerar filmerna.

Ackrediteringarna gäller som entré och matbiljetter.

Om det är några frågor på vägen ring Per Eriksson 0703642518



Om filmerna
Värmlänningarna (Sverige, 1921, 81 min)
Värmlänningarna, om fattiga torpardottern Anna som älskar den rika storbon-
dens son, är inspelad i Ransäter med svenska Hollywoodstjärnan Anna Q Nils-
son i huvudrollen. Filmen var länge försvunnen men återfanns i filmarkivet i 
slutet av 1990-talet. Bland statisterna märks särskilt en ung Fridolf Rhudin.

Kusama: Infinity (USA, 2017, 80 min)
Japanska konstnärinnan Yayoi Kusama är drottningen av prickigt och hennes 
konstnärskap har fascinerat publiken i mer än 6o år. Filmen om henne utfors-
kar hennes bakgrund och gärning, där hon i USA under 60-talet hade lika stort 
pressutrymme som Andy Warhol. Om en icke-västerländsk kvinna som med 
sitt uttryck borrade sig igenom en sluten och manlig konstvärld. Svensk premi-
är i oktober.

Goliat (Sverige, 2018, 88 min)
Kimmies pappa Roland ska snart inställa sig för att avtjäna ett fängelsestraff. 
Med Roland borta måste Kimmie axla rollen som familjeförsörjare och ta över 
sin pappas kriminella affärer. En uppgift han vare sig är redo för eller vill anta. 
Det sociala arvet är dock tungt i släkten Henebro, där manlighet och styrka 
mäts i förmågan att vinna alla strider. Något som Kimmie aldrig lyckats med. 
Peter Grönlunds (Tjuvheder) nya familjedrama får svensk premiär 5 oktober.

Mrs Miniver (USA, 1942, 134 min)
Filmen följer brittiska medelklassfamiljen Miniver under andra världskrigets 
första månader där bland annat sonen Miniver duckar bomber samtidigt som 
han uppvaktar Lady Beldons barnbarn. Filmen fick 12 Oscarnomineringar och 
vann hälften, bland annat för bästa film och bästa regi för William Wyler. En 
film med uttalat syfte att få amerikanerna att stötta kriget mot Nazityskland.

En liten film om konsten att döda (Polen, 1988, 84 min)
Tidig vår 1987. Om unge advokaten Piotr som får försvara Jacek, en ung man 
som dödat en taxichaufför. Ett etiskt drivet drama om vad som händer när vi 
får veta lite om Jaceks bakgrund, när Piotr möter honom i fängelset. En film av 
Krzystof Kieslowski som påverkade Polens inställning till dödsstraff. Långfilm-
sversionen av femte avsnittet av Dekalogen.

Trädgårdsfesten (Frankrike, 2018, 98 min)
Agnès Jaoui (I andras ögon) är tillbaka både framför och bakom kameran i 
denna hjärtliga igenkänningskomedi om en avdankad tv-stjärnas möte med 
sin exfru som skrivit en bok om deras misslyckade äktenskap. 
Svensk premiär 7 september.




