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SERIE 1 – FILMSTADEN, LÖRDAGAR KL. 13.00

Regi: Hirokazu Koreeda
Medverkande: Haruka Ayase, 
Masami Nagasawa, Kaho

Tre vuxna systrar, som lever tillsammans, får uti-
från syskonskapet olika roller – den omhänderta-
gande mamman, den egensinniga rebellen och 
det bekymmerslösa barnet. På faderns begravning 
träffar de för första gången sin halvsyster, som när 
hon flyttar in hos dem förändrar villkoren. Det är 
en varm och stillsam film med subtil humor, där 
spänningen mellan syskonen och deras känsloliv 
driver handlingen framåt. Maten spelar också stor 
roll. Resultatet har blivit en mycket poetisk och 
vacker film, där årstidernas växlingar gestaltar livets 
förändringar. En recensent menade att filmen är 
sinnlig och drabbande. En annan ansåg att filmen 
är en japansk hyllning till det lilla livet.

Kore-eda har tidigare gjort ”Still walking” och 
”Sådan far, sådan son”. Systrarna tävlade på Cannes 
filmfestival 2015 och vann bland annat publikpriset 
på filmfestivalen i San Sebastian.

Regi: Deniz Gamze Ergüven
Medverkande: Günes Sensoy, Doga 
Zeynep Doguslu, Tugba Sunguroglu

Ett drama om fem turkiska systrar som bor i ett 
stort hus vid svarta havskusten hos morföräldrar-
na. Sommarlovet inleds med oskyldig lek och bus 
med grannpojkarna vid badstranden men elakt 
skvaller sätts igång som ifrågasätter deras heder. 
Huset förvandlas efterhand till ett fängelse och 
giftermålsplaner smids. Äldsta dottern övertalas att 
gifta sig med killen hon är kär i men därefter blir 
det tvångsäktenskap. Den yngsta fotbollstokiga Lale 
spjärnar emot och lyckas göra uppror. Filmen be-
lyser ett viktigt men tungt ämne och är Frankrikes 
Oscarsbidrag till nomineringen av bästa utländska 
film.

Regi: Andrey Zvyagintsev
Medverkande: Aleksey 
Serebryakov, Elena Lyadova, 
Roman Madyanov

Kolia bor i en liten stad nära Barents hav i nor-
ra Ryssland där han har sin egen bilverkstad 
precis bredvid huset där han bor med sin unga 
fru Lilja och en son från ett tidigare äktenskap. 
Vadim Shelevyat, stadens borgmästare, vill 
undanröja Kolia från marken. Men när Kolia 
inte låter sig köpas loss börjar Vadim Shelevyat 
använda sig utav aggressivare metoder.

5/11 Nojoom - 10 år och skild
(Ana Nojoom bent alasherah wamotalagah), Jemen 2014, 96 min

När Nojoom är tio år väljer hennes familj att 
gifta bort henne med en tjugo år äldre man. De 
behöver pengarna och det blir en mun mindre 
att mätta. Nojoom förs till sin mans hemby i 
bergen där hennes liv förändras radikalt från 
den trygga barndom hon hittills upplevt.

I denna film, inspelad på plats i Jemen, presen-
terar regissören Khadija Al-Salami smärtsamt 
tydligt problemen med landets ”barnbrudskul-
tur”. Filmen är baserad på en verklig händelse – 
2008 lyckades tioåriga Nujood Ali skilja sig och 
därmed bryta stammens tradition.

Filmen vann första pris vid Dubais interna-
tionella filmfestival 2014.

24/9 Systrarna
(Umimachi Diary) Japan, 2015, 128 min

8/10 Mustang
Turkiet, 2015, 97 min

22/10 Leviathan
(Leviafan), Ryssland, 2014, 141 min

Regi: Khadija Al-Salami 
Medverkande: Adnan 
Alkhader, Rana Mohammed, 
Reham Mohammed
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19/11 En labyrint av lögner
(Im Labyrinth des Schweigens), Tyskland, 2014, 124 min

Kriget har varit över i ett och ett halvt decennium 
och i Tyskland försöker man återhämta sig från 
det som har hänt. Men i ett land som försöker 
slicka sina sår är det inte många som vill fördjupa 
sig i det fasansfulla brott som har begåtts. När 
så en journalist möter en ung åklagare börjar 
pusslet sent omsider läggas och det börjar stå 
klart vad som hänt i nazisternas dödsfabriker. 
Såväl myndigheter som allmänheten stretar emot 
i grävandet ju närmare sanningen de kommer i 
arkivet. 

Filmen var Tysklands bidrag i Bästa utländska 
film till Oscarsgalan 2016.

3/12 A Bigger Splash
Italien/Frankrike, 2015, 125 min

A Bigger Splash från Luca Guadagnino 
är en vacker uppdatering av den franska 
klassikern Bassängen (1969).  I filmen får vi 
följa rockstjärnan Marianne Lane, spelad av 
Tilda Swinton, på semester utanför Sicilien 
tillsammans med sin pojkvän. Till ön har dock 
även hennes hennes exmake och hans dotter 
hittat, och relationsdramat är ett faktum. 

A Bigger Splash har beskrivits av recensenter 
som “ett erotiskt mysteriespel”, men bakom 
nakenheten och den lyxiga fasaden finns en 
historia som griper tag och till och med lyckas få 
till ett inlägg i flyktingkrisen. 

SERIE 2 – ÖSTERGÖTLANDS MUSEUM, ONSDAGAR KL 18.15

I denna roliga, svarta, surrealistiska komedi om livet och 
döden bor Gud i Bryssel. Han är en förgrämd och kolerisk 
fegis med gammaldags moral. Han är maktgalen och hetsar 
människor att kriga mot varandra i hans namn. Tonårsdot-
tern revolterar mot hans föreställningsvärld genom att hacka 
sig in i hans dator och läcka hemlig information på nätet. 
Filmen berör med humor existentiella frågor. Vad händer 
om alla får veta sitt dödsdatum? Det finns både likheter med 
Monte Python och Breugel.

Filmen har uppfattats väldigt olika av recensenterna. En del 
var väldigt positiva och sett den som en magisk vuxensaga, 
medan andra ansåg budskapet vara alltför misogynt. SvD 
skrev:”Så värst upprörande eller kränkande är det knappast, 
en lagom modern svensk pastor kan lugnt visa detta för sina 
konfirmander för vidare gott samtal över en kopp choklad. 
På vägen är där goda skratt, pigg satir och avsevärd värme 
gentemot mänskligheten och hennes många brokiga och 
krokiga facetter.” Ja, publiken får själv ta ställning.

Det helt nya testamentet nominerades till Golden Globe för 
Bästa utländska film 2016.

28/9 Det helt nya testamentet 
(Le tout nouveau testament), Belgien/Frankrike, 2015, 113 min

5/10 Den andra mamman 
(Que Horas Ela Volta?), Brasilien, 2015, 112 min

Den hårt arbetande hushållerskan Val bor hos 
sina arbetsgivare, en välbeställd familj ur den 
brasilianska övre medelklassen. Hennes egen 
dotter har fått växa upp på annat håll. När den 
snart vuxna dottern plötsligt dyker upp, ställs 
alla outtalade klassbarriärer som finns i hem-
met på ända och kaos uppstår.

Regi: Giulio Ricciarelli
Medverkande: André Szymanski, 
Alexander Fehling, Friederike 
Becht

Regi: Luca Guadagnino
Medverkande:  Tilda Swinton, 
Matthias Schoenaerts, Ralph 
Fiennes

Regi: Jaco Van Dormael
Medverkande:  Pili 
Groyne, Benoît Poelvoorde, 
Catherine Deneuve 

Regi: Anna Muylaert
Medverkande: Regina Casé, He-
lena Albergaria, Michel Joelsas
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19/10 Phoenix
Tyskland/Polen, 2014, 98 min

9/11 Yarden 
Sverige, 2016, 80 min

23/11 Whiplash
USA, 2014, 107 min

7/12 Under körsbärsträden
(An), Japan, 2015, 113 min

Sommaren 1945 återvänder judinnan Nelly 
(Hoss) till Berlin från lägren. Hennes ansikte är 
bandagerat och familjen mördad. Efter om-
fattande plastikkirurgi vill hennes väninna Lene 
(Kunzendorf) att de så fort som möjligt ska flytta 
till Palestina. Hon anser att den förmögenhet 
Nelly nu har ärvt bör omsättas i en ny stat för 
det judiska folket – ”det är ansvaret vi har mot 
de mördade”. Men Nelly vill hellre finna sin man 
Johnny (Zehrfeld) som eventuellt angav henne, 
och börja om. När Nelly till sist hittar Johnny 
uppstår en förväxlingssituation (med vackra 
lån ur Hitchcocks ”Vertigo”) som leder till en 
märkvärdig återuppbyggnadsprocess förankrad i 
krigsslutet.
När Nelly drar sig fram med böjd rygg slår skug-
gorna på tegelväggarna som ur ett filmlexikon 
över tysk expressionism.

Kristian Lundberg skrev sin självbiografiska 
roman Yarden 2009. Filmen är en fri skildring 
där en författare med restskatt och olönsamt 
skrivande tar timanställning i ett bemannings-
företag. En existentiell nedstigning i arbetslivets 
absoluta botten på bilparkeringen Yarden i Malmö 
hamn. Här är de anställda avpersonifierade, bara 
nummer.

Huvudpersonen ”heter” 11811. Fabriksnya bilar 
lossas. Män i orange overaller får uppdrag från 
kontoret – backa, parkera, tvätta. Arbetsrätt finns 
inte. Uppsägningar utan motivering. Bonussystem 
som bygger på angiveri. 11811 ser ut att vara den 
ende som inte invandrat.

Yarden fångar underklassen av idag men inte som 
upprorisk klasskildring som Äta sova dö. Snarare 
med resignation.

Pisksnärt är den direkta översättningen av whip-
lash. Musikaliskt syftar titeln på jazzkompositören 
Hank Levys komplexa musikstycke som spelar 
en central roll i filmen. Men filmiskt handlar det 
om den demoniske musikläraren som lever med 
idén att ungdomar, och särskilt unga musiker, 
är lata och självillräckliga. De måste utmanas, 
förnedras och plågas för att lyckas. Och den unge 
jazztrummisen Andrew blir ”den amerikanske 
Caligulas” offer på musikskolan. Man kan tycka 
att en musikskola ska rikta in sig på musik som 
konst. Men lärarens pedagogik handlar inte om 
uppmuntran av talang, musikaliska uttryck eller 
njutning utan om kamp, träning, underkastelse.

Cinemax avslutar höstserien med en japansk “måbra”-
film. Regissören Naomi Kawase verkar vara en favorit 
hos ledningen för Cannes filmfestival. Hon har flera 
nomineringar till Guldpalmen och har även suttit i 
juryn.

Den sorgsne Sentaro driver ett gatukök som serverar 
dorayaki , en sorts plättar med bönpasta. En äldre 
kvinna , Tokue , erbjuder sin hjälp i gatuköket. 
Motvilligt tackar Sentaro ja och hennes bönpasta ,an 
, blir en succe.Sakta spirar en vänskap mellan de två 
, vilka blir en trio då tonårstjejen Wakana dyker upp. 
Långsamt avslöjas också huvudpersonernas förflutna.

Enligt Hynek Pallas i Sv.D. är det en meditativ 
filmupplevelse för vilken det är värt att svälja ner sin 
cynism med sötma.

Regi: Christian Petzold
Medverkande:  Nina Hoss, Ronald 
Zehrfeld, Nina Kunzendorf

Regi: Måns Månsson
Medverkande:  Dennis Axnér, 
Veselko Bedi, Robert Bengtsson 

Regi: Damien Chazelle
Medverkande:  Miles Teller, 
J.K. Simmons, Melissa Benoist 

Regi: Naomi Kawase
Medverkande:  Kirin Kiki, 
Masatoshi Nagase, Kyara Uchida
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• Arrangeras gemensamt av Cinemax, Folkuniversitet och Konsthallen 
Passagen

• Är ett tillfälle för forskare att på ett populärvetenskapligt sätt att presentera 
sin forskning för en filmintresserad publik

I höstens föreläsningsserie kommer en filmvetare, en religionsvetare och en 
historiker på ett populärvetenskapligt sätt berätta om hur publiken tar till sig 
filmer.

Förmodligen spelar spelfilmen större roll i våra liv 
än vad vi tror, eftersom den hjälper oss att tolka och 
förstå vår verklighet. Så för att travestera devisen 
”Du blir vad du äter” så blir du vad du ser och hör. 
Sedan länge har filmindustrin insett detta. Därför 
är det ingen tillfällighet att moraliska och politiska 
överväganden spelar stor roll i filmmakandet. Inte 
bara under andra världskriget har filmen använts som 
propagandaverktyg. Charlie Chaplins avklädning av 
Hitler i Diktatorn (1940) är bara ett exempel. Tobe 
Hoopers skräckfilm Motorsågsmassakern (1974) har 
närmast blivit kultförklarad, men när den först visades 
på svenska biografer och så småningom fanns att hyra i 
videobutikerna skapade den en moralisk panikreaktion. 
Och vi fick en videovåldsdebatt.
   En stor del av filmutbudet riktar sig till en ung publik 
som använder filmen i sitt identitetsskapande – oavsett 
om det rör sig om en nostalgisk förståelse av det 
förflutna som i George Lucas’ Sista natten med gänget 
(1973) eller hantera vuxenblivandets blindskär. Med 
filmens hjälp kan vi också förstå det förflutna och oss 
själva. Filmer om krig och heroism som Patton (1979) 
och Gladiator (2000) har stora likheter fastän den ena 
handlar om en framgångsrik amerikansk pansargeneral 
under andra världskriget och den andra om romarrikets 
krig och gladiatorspel.
   I höstens föreläsningsserie kommer en filmvetare, 
en religionsvetare och en historiker på ett populär-
vetenskapligt sätt berätta om hur publiken tar till sig 
filmer.

Filmakademin

Plats: Konsthallen Passagen, Stora Torget 1, Linköping
Tid: Måndagar kl 18.30

Fritt Inträde!

Om du vill ha ytterligare information om Filmakademin kan du vända dig 
till Björn Horgby, bjorn.horgby@oru.se eller 0708-74 84 99

Professor Tommy 
Gustafsson, 
Filmvetenskap, 
Linneuniversitetet

Docent Tomas Axelson, 
Religionsvetenskap, 
Högskolan Dalarna,

Fil dr Martin Karlsson, 
Historia, Örebro 
universitet

26 sept.

7 nov.

28 nov.

”Det har blivit ruskigare och 
ruskigare”: Film och moralpanik 
under hundra år

Filmen blev min privata medicin – 
om filmpublik, existentiella frågor 
och nya filmvanor i Sverige

Den amerikanska supermakten i 
romersk klädnad. Filmen Gladiator 
och romarriket i amerikansk 
audiovisuell historiekultur

Tema: Filmens mottagande
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Martin Karlsson är historiker från Timrå, 
Medelpad, som sedan länge haft ett stort 
intresse för hur film framställer och 
använder historia. Han disputerade i 
Härnösand 2011 med avhandlingen Att 
projicera det förflutna. Historiebruk och 
historieförmedling i svensk skolfilm 1970–
2000 utifrån de regionala AV-centralernas 
utbud. Avhandlingen fokuserade dels på 
den pedagogiska debatten om filmens 
roll i skolan under perioden 1900–1970, 
dels på historiebruket i de regionala 
AV-centralernas historiska skolfilmer 
under 2000-talets tre sista decennier. 
Hans forskningsintressen i övrigt har 
framförallt riktat sig mot hur spelfilm, 

framförallt kommersiell amerikansk 
storfilm, brukar och förmedlar historia. 
   Ifall han tvingas svara på frågan vilken 
som är hans favoritfilm svarar han, något 
motvilligt, de två första Gudfadern-
filmerna betraktade som en gemensam 
film. Martin Karlsson vikarierar för 
närvarande som lektor i historia vid 
Örebro universitet. 
   I sitt föredrag tar han upp Ridley 
Scotts storfilm Gladiator (2000) som 
utgångspunkt för hur man har sett på 
det antika romarriket. Även om Martin 
kommer att visa klipp från filmen, kan 
det vara en poäng att se filmen i förväg.

Tomas Axelson arbetar som 
religionsvetare vid Högskolan Dalarna. 
Han forskar om hur filmer påverkar 
människors tänkande – framför allt om 
hur ungdomar använder film för att 
förstå konflikter och drömma sig bort. 
Doktorsavhandlingen Film och mening. 
En receptionsstudie om spelfilm, filmpublik 
och existentiella frågor (2008) tar upp 
på vilka sätt film kan vara en resurs för 
människors tänkande om existentiella 
frågor. I avhandlingen har han intervjuat 
personer om sina favoritfilmer som 
Dirty Dancing (1987), Änglagård (1992), 
Lejonkungen (1994), The Matrix (1999), 
Sagan om ringen (2001, 2002, 2003) och 
Så som i himmelen (2004). Där visar han 
att film kan användas som tankeredskap 

och bland annat fördjupa grundläggande 
humanistiska värderingar, som solidaritet, 
medkänsla och offervilja.
   Han berör också i sin forskning mer 
övergripande frågor om relationen 
mellan film och religion; om hur film 
och sorgbearbetning; om film som 
den fattiges terapi; och har även berört 
sådant som relationen mellan religion, 
populärkultur och demokrati. Hans 
senaste bok heter Förtätade filmögonblick. 
Om den rörliga bildens förmåga att beröra 
(2014). I den sammanfattar han ny 
forskning och fördjupade perspektiv om 
det alltmer privata filmtittandet bland 
unga människor.

Tommy Gustafsson är både historiker 
och filmvetare. 2012 fick han anställning 
som universitetslektor i filmvetenskap 
vid Linnéuniversitetet och tre år 
senare befordrades han till professor. 
Han doktorerade i historia 2008 på 
avhandlingen En fiende till civilisationen: 
manlighet, genusrelationer, sexualitet 
och rasstereotyper i svensk filmkultur 
under 1920-talet, som var den första 
historieavhandlingen som använde den 
populära spelfilmen som källmaterial. När 
den gavs ut i USA var titeln Masculinity 
in the Golden Age of Swedish Cinema: A 
Cultural Analysis of 1920s Films (2014). 
   En huvudfåra i hans forskning är hur 
historisk kunskap förmedlas och lärs 
ut med hjälp av film och TV. Detta tar 
han upp i Det var en gång: historia för 
barn i svensk television under det långa 
1970-talet (2014). Just nu håller han på 

med ett projekt som handlar om hur 
folkmordet i Rwanda år 1994 förmedlades 
i film och TV samt hur man i Rwanda 
har hanterat minnet av folkmordet via 
film, TV och vid minnesplatser. Våren 
2015 var han gästforskare vid University 
of Rwanda i Kigali för att arbeta med det 
projektet.
   Det han ska tala om i sitt föredrag är 
en bok som han skrev tillsammans med 
ekonomhistorikern Klara Arnberg och 
som heter Moralpanik och lågkultur: 
genus- och mediehistoriska analyser 1900-
2012 (2013), som handlar om hur filmen 
alltsedan stumfilmstiden har skapat 
moraliska panikreaktioner, som fått 
debattörer och myndighetsförespråkare 
att utifrån moralisk upprördhet handla 
överilat. Man har framför allt reagerat 
mot våld och sexuella anspelningar.

Docent Tomas Axelson

Fil dr Martin Karlsson

Professor Tommy Gustafsson
Måndag den 26 september
kl. 18.30, Konsthallen Passagen

”Det har blivit ruskigare och ruskigare”: Film 
och moralpanik under hundra år

Måndag den 7 november
kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Filmen blev min privata medicin – om filmpublik, 
existentiella frågor och nya filmvanor i Sverige

Måndag den 28 november
kl. 18.30, Konsthallen Passagen

Den amerikanska supermakten i romersk klädnad. Filmen 
Gladiator och romarriket i amerikansk audiovisuell historiekultur



Cinemax är en ideell förening som helt bygger på medlemmarnas intresse för 
kvalitetsfilm. Cinemax är med i den svenska filmstudiorörelsen genom SFF, Sveriges 
Förenade Filmstudios, som startade 1953. Cinemax är öppen för alla över 15 år.

Den som löser kort till en serie har inträdesbiljett till alla filmerna i serien och blir även 
medlem i Cinemax. Som medlem kan du vara med och påverka filmurvalet till nästa 
termin. 

Vill du veta mer om vår verksamhet, ring 
Jan Gustavsson, 070-734 69 65 eller Jan Olheim, 013-13 63 67.

Medlemskort säljs på plats före filmerna.
Enstaka biljetter till filmerna säljs inte.

Reservation för programändringar som ligger utanför vår kontroll.

Arrangemangen genomförs med stöd av Kultur- och fritidsnämnden i Linköping. 

Cinemax
Linköpings filmstudio

www.cinemax.nu
cinemax.linkoping@gmail.com

Björn Horgby (Ordförande)
Jan Gustavsson (Kontaktperson)
Sten Swartling (Sekreterare)
Jan Olheim (Kassör)

Håkan Sagström
Rolf Andersson
Eva Hallström
Marina Björnberg
Johan Jäger

Cinemax styrelse

Presentproblem?

För att underlätta vid visningarna får 
du gärna betala din medlemsavgift 
med Swish eller Bankgiro.
Läs mer om hur du går tillväga på 
www.cinemax.nu

Nya betalsätt


