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Kvinnor får äntligen ta plats på film
Under de första tjugo
åren av sin karriär
såg Lone Scherfig
inget större intresse för kvinnliga historier på film. Men de
två senaste åren har
kvinnor fått ta plats,
säger hon.
Slumpen sammanför en grupp vilsekomna existenser på en rysk restaurang i New York. Tvåbarnsmamman Clara (Zoe Kazan) är, tillsammans med sönerna, på flykt undan sin misshandlande polismake.
Sjuksköterskan Alice (Andrea Riseborough) jobbar i soppkök och som
terapeut för missbrukare på sin fritid, Jeff (Landry Jones) är en hopplös strulputte som lyckas få sparken
från alla sina jobb och Marc (Tahar
Rahim) är restaurangchef med ett
kriminellt förflutet.
Över dem alla vakar restaurangägaren Timofey (Bill Nighy), sonson
till ryska immigranter.
I sin nya film The Kindness of
Strangers vill regissören Lone Scherfig visa den godhet och omsorg människor är kapabla till i mötet med
främlingar.
– Också om vi inte har en familj
har vi medmänniskor omkring oss,
påpekar Lone Scherfig.
Lone Scherfig är en av dansk films
stora namn, regissör till filmer som
Italienska för nybörjare, An Education
och En dag. Nu är hon i Helsingfors,
som en av huvudgästerna på filmfestivalen Kärlek & Anarki.
The Kindness of Strangers, som
visas på festivalen, utspelar sig i
metropolen New York. Staden är
berömd för sin intensitet men också för vänligheten bland vanligt folk.
– I USA finns en omsorg som ofta saknas i Europa. Man breder gärna ut armarna mot främlingar, säger Lone Scherfig.
– Visst finns det mycket att vara
bekymrad över när det gäller USA i
dag men den generositet man som
främling kan möta är enastående.
I The Kindness of Strangers finns
två kvinnor i centrum – den ena offer för familjevåld och den andra en
sjuksköterska som vill hjälpa medmänniskor i nöd.
Att kvinnor numera får ta plats på
film är ett viktigt steg för filmbranschen de senaste två åren, säger Lone Scherfig.
– Länge var det så att hälften av
mänskligheten aldrig fick se sin historia berättas. I dag finns historier
som utgår från kvinnor, i synnerhet kvinnor som är mindre privilegierade än vi och som så länge varit osynliga.
Med filmen Italienska för nybörjare fick Lone Scherfig för tjugo år
sedan sitt genombrott som filmregissör. Också i den filmen möts en
handfull människor av en slump.
– Det finns vissa likheter mellan
Italienska för nybörjare och The

Profil

Lone Scherfig
●●Ålder: 60 år.
●●Familj: Gift med Jesper Ellentoft. En vuxen
dotter, Feline, 24 år.
●●Karriär: Filmregissör
och manusförfattare.
Fick sitt genombrott
med filmen Italienska
för nybörjare (2000),
en film som bland annat belönades med två
pris vid filmfestivalen i
Berlin. Störst framgång
har Lone Scherfig haft
med filmen An Education (2009). Filmen fick
tre Oscarsnomineringar. Filmen En dag (One
day, 2011) som bygger
på Dave Nichols
bästsäljare befäste
Lone Scherfigs internationella karriär.
●●Aktuell: Belönas
med priset Nordic Flair
på filmfestivalen
Kärlek & Anarki. Nya
filmen The Kindness of
Strangers visas på festivalen Kärlek & Anarki,
på Kinopalatsi den 21.9.
kl. 16.15 (Lone Scherfig
närvar vid visningen)
och den 29.9. kl. 11.00
på Kino Korjaamo.
Filmen Wilbur visas på
Kino Regina 26.9. kl.
16.00.
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I dag finns historier som utgår från
kvinnor, i synnerhet kvinnor som
är mindre privilegierade än vi och
som så länge varit
osynliga.
■■Lyckliga slut inger hopp,
säger filmregissören Lone
Scherfig. Foto: Niklas Tallqvist

Kindness of Strangers, medger Lone Scherfig.
– Men min nya film handskas med
allvarligare teman, som ensamhet,
hemlöshet och familjevåld.

med olyckliga slut tidigare.
– Kanske min ålder har något med
det att göra? Nu när jag blir äldre
vill jag göra ljusare och hoppfullare filmer.

The Kindness of Strangers har ett
lyckligt slut. Hur viktigt var det för
dig?
– Mycket viktigt. Ett lyckligt slut inger hopp. Men jag har gjort filmer

Östeuropeisk filmestetik
Lone Scherfig älskade film redan
som barn men det dröjde innan hon
insåg att man också kan göra film, i
stället för att bara titta på film.

– Jag kände mig familjär med det
sydeuropeiska filmspråket och älskade tidigt italienska och franska filmer. Men när jag utbildade mig på
filmskolan i Köpenhamn var det östeuropeisk filmestetik som gällde.
– Tempot var långsamt och regissörer som Ingmar Bergman, Federico Fellini och Luis Bunuel var gudar. I dag är tempot snabbare och det
passar mig bra.

På tal om finsk film säger Lone
Scherfig att hon hoppas få träffa regissören Juho Kuosmanen under sitt
Finlandsbesök.
– Den lyckligaste dagen i Olli Mäkis liv är en fin film. Och Aki Kaurismäki är förstås en av mina favoriter.
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