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NÖJESFREDAG FILM
FEM ÄR DET HÖGSTA  
BETYGET PÅ DN:S SKALA,  
NOLL ÄR DET LÄGSTA.

PARIS. Det blev applåder från en 
fullsatt salong när Paris senaste 
filmfestival, Ciné Nordica, i ons-
dags kväll inleddes med Jan Tro-
ells ”Maria Larssons eviga ögon-
blick”. En högst svensk film om 
det allmänmänskliga som blivit 
lika varmt mottagen i USA som i 
Korea.

– Det är det som är det roliga 
– den går rakt in, säger en leende 
Jan Troell och trycker handen mot 
hjärtat.

På den anrika festivalbiografen 
Cinéma du Panthéon intill Sor-
bonne-universitetet blir det un-
der några dagar både kortfilm och 
långfilm, från riktigt gamla klassi-
ker som Viktor Sjöströms ”Körkar-
len” till helt nya filmer som Ruben 
Östlunds ”De ofrivilliga”. Majorite-
ten av filmerna har kommit till de 
senaste tio åren.

 – En ny film som är dålig ska man 
undvika att visa i Paris. Den som 
går och ser en sådan låter kanske 

bli att se en svensk film igen. Då 
får den hellre vara några år gam-
mal, resonerar Maria Sjöberg-

Lamouroux, som 
är initiativtagare 
till festivalen.

De svenska 
filmerna delar 
dessutom fes-
tivalutrymmet 
med flera norska 
filmer.

– Idén är ett 
årligt projekt 
och Sverige är 

ett för litet land för en helsvensk 
filmvecka varje år, resonerar hon.

EFTER ATT HA JOBBAT I Cannesfestiva-
lens utvalskommitté i tio år är Ciné 
Nordica ett drömprojekt som blivit 
verklighet. Idén fick Maria Sjöberg-
Lamouroux efter ha koordinerat en 
svensk filmvecka i Paris under det 
svenska EU-ordförandeskapet år 
2001 på uppdrag av Kulturdepar-

tementet. Ett möte i Cannes förra 
året med Svenska filminstitutets 
nya utlandschef, Pia Lundberg, 
blev avgörande.

– Mötet varade bara i fem mi-

nuter, men det räckte, ler Maria 
Sjöberg-Lamouroux.

– Svenska filminstitutet har ju 
ett dubbelt syfte. Dels att väcka 
intresse för svensk film, dels att 
stötta exporten av svenska filmer, 
säger Pia Lundberg, som fanns på 
plats till invigningen i onsdags 
kväll.

– Vi ser också ett ökat intresse 
för svensk film i Frankrike, tilläg-
ger hon och konstaterar att fyra 
svenska filmer sålts till Frankrike 
bara i år.

DESSUTOM ÄR TVÅ svensk-franska 
samproduktioner aktuella just nu, 
Anne Novions ”Les grandes person-
nes” (svensk premiär i decemeber) 
och Ola Simonssons och Johannes 
Stjärne Nilssons kommande långs-
filmsdebut ”Sound of Noise”.

– Om jag ska vara uppriktig tyck-
er jag inte att svensk film varit sär-
skilt bra de senaste åren. Det har 
visst funnits filmer som gått väldigt 
bra hemma men det har inte varit 
filmer som fungerar utomlands. 
Men jag känner att en förändring 
är på gång, säger en entusiastisk 
Maria Sjöberg-Lamouroux.

TORUN BÖRTZ
noje@dn.se 

Jan Troell, Tomas Alfredson, Ella Lemhagen 
Jens Jonsson och Ruben Östlund är svenska 
regissörer som minglar i Paris på den 
nystartade filmveckan Ciné Nordica.

vadade ut i det här. Jag rekom-
menderar Lane och Gere att 
skylla på kung Alkohol. Mindre 
räcker inte.

Övergiven kvinna och läkare 
tyngd av patients oväntade död 
förenas på boehmiskt hösttomt 
hotell under orkan – varför inte? 
Stora koftor, havet, sympatiska 
huvudrollsinnehavare – Lane och 
Gere är knappast frånstötande 
– och man har en bra början på 
en säljbar romantisk dröm. Men 
slisksultanen Nicholas Sparks 
som skrivit den bakomliggande 
romanen har inget stoppläge på 

sin kran. Innan han är färdig har 
sju av rollfigurerna brutit samman 
i gråt, ett genrerekord som inte 
bräcks ens av ”Love story” (1970) 
med sin döende tjugofemåring.

Lena Persson, skribent i bland 
annat denna tidning, skrev en 
gång roligt om hur hennes alko-
holiserade pappa en julafton kom 
hem och rev ner granen, och om 
hur hon redan som liten flicka 
förstod att detta var så sorgligt 
att det blev parodiskt. Nicholas 
Sparks skulle ha låtit granen falla 
på en hundvalp.
MÅRTEN BLOMKVIST

Saltstänkt 
supersnyftare
DRAMA
”NÄTTERNA VID HAVET” 
(NIGHTS IN RODANTHE)

REGI: GEORGE C WOLFE
LÄNGD: 1 TIM 37 MINUTER (FRÅN 7 ÅR)

1# ”Var det stormen, vinet 
eller ditt sätt att se på 
mig?” skriver Diane Lane 

till Richard Gere i snyftaren 
”Nätterna vid havet”.

Jo, man kan föreställa sig alla 
inblandade, efteråt i krismöten, 
försöka hitta en ursäkt för att de Richard Gere och Diane Lane i överromantiska ”Nätterna vid havet”.
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Svensk film het i Frankrike

Barnslig 
och färgglad
DRAMA
”KÄRLEK 3000”
REGI: SHAHRIYAR  
LATIFZADEH
LÄNGD: 1 TIM 25 MIN (FRÅN 11 ÅR)

1# Brasklappen kommer inte 
på slutet i ”Kärlek 3000” 
utan redan i förtexterna.

Det är onekligen en smula 
originellt. Inte bara får vi veta att 
det är en ”liten film”, ”utan våld, 
sex och onda karaktärer”. När 
bilderna rullar i gång talar också 
huvudpersonen Sams röst  om 
att den väna flickvännen är svårt 
sjuk och kommer att dö. Och det 
är klart: en kärlekshistoria utan 
sex kräver vissa offer.

Kanske inte fullt så epokgöran-
de i en karamellfärgad kärlekshis-
toria i stockholmsk vykortsmiljö, 
som envisas med att låta ungdo-
mar runt tjugo tala som små barn. 
Det verkar också som om filmen i 
sin allmänna menlöshet söker sin 
publik bland  drömska småttingar. 
Men även det förblir osäkert ända 
till slutklämmen: ”denna film är 
tillägnad alla som tror på kärle-
ken”. Man tackar.

Sam (Shahriyar Latifzadeh) 
möter Hanna (Hanna Alström) 
genom ett bussfönster, föräls-
kelse uppstår. Den tar sig uttryck 
i en dag som verkar sponsrad 
av Stockholms besöksservice. 
Restaurang. Äventyrsbad. Släng-
gungor. Fontänbad. Limousintaxi.  
Fyrverkerier, stjärnhimlar och en 
gigantisk måne.

Godnattkyss i regn, vad annars.
Dessemellan Sam med sina två 

studentpolare på Skinnarviksber-
get – var annars – med sin ena-
stående utsikt över staden, och 
så småningom sjukhusverklighe-
ten. Man kan till nöds förstå viljan 
att på Bollywooodskt manér lyfta 
ur vardagsrealismen men det är 
endast en enda liten bild av foto-
grafen Martin Thurfjells  som fäs-
ter sig i minnet. Det är skymten 
av en gnista, när Sams hand för 
första gången når Hannas. 

Annars råder den förskräckliga 
missuppfattningen att barnslig 
och kulört är lika med fantasifull 
och snäll.
EVA AF GEIJERSTAM

”Kärlek 3000” blir inte mycket mer 
än en kärlekshistoria i vykortsmiljö. 
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Göteborgsspecial 
på Ciné Nordica
Den svensk-norska filmfestiva-
len Ciné Nordica äger rum 12–18 
november i Paris. 
I programmet finns en rad 
svenska och norska långfilmer 
samt mini-retrospektiver på bland 
annat Jens Jonssons filmer.
Ett tema är det göteborgska 
produktionskollektivet Plattform 
som ligger bakom filmer som ”Gi-
tarrmongot” och ”En enastående 
studie i mänsklig förnedring”.
Läs mer på www.cinenordica.com.

Ruben Östlunds ”De ofrivilliga” är 
en av filmerna på Ciné Nordica.
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Agneta Ulfsäter-Troell, Jan Troell och Svenska filminstitutets vd Cissi Elwin minglade på filmfestivalen 
Cinénordics öppningskväll i Paris i onsdags kväll.

FOTO: CAROLINE LAMOROUX

Maria Sjöberg-
Lamouroux
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