
Filmerna EKENÄS FILMFEST 21-24.1.2016 
 

Torsdag 21.1.2016 
 
JAG ÄR INGRID, 114 min, svenska, finsk text, tillåten för alla åldrar, Bio Forum kl 
17.15 
Stig Björkmans dokumentär om Ingrid Bergman från 2015. Dokumentärfilmen grundar sig 
på Ingrid Bergmans dagboksanteckningar. Filmen är en fängslande blick bakom kulisserna i 
Hollywood. En ung svensk flicka blir en stjärna i den amerikanska och på samma gång hela 
världens filmvärld. 
 
MANDARIINID (MANDARINODLAREN), 87 min, estniska, ryska, georgiska; finsk 
och svensk textning, rekommenderad åldersgräns 12 år, Bio Forum kl 19.30 
Den estniska filmen Mandarinodlaren handlar om kriget i Abchazien-området i Georgien 
1990. En est har stannat kvar i området för att skörda sina mandarinodlingar trots 
krigssituationen. En häftig strid uppstår vid hans hus och en skadad man lämnas kvar på 
hans trappa. Den estniska mannen ser som sin uppgift att ta hand om honom. En rörande 
film som är mot krig och om ester som befinner sig mitt i ett krig som är någon annans. 
Filmen var Oscar-nominerad 2015. 
 

Fredag 22.1.2016 
 
ÄIDIN TOIVE (EN MODERS ÖNSKAN), 85 min, engelska och andra språk; finsk och 
svensk textning, rekommenderad åldersgräns 12 år, Bio Forum kl 16.30 
Joonas Berghälls uppföljare till Miesten vuoro (Den nakna mannen) är En moders önskan. 
Tio kvinnor berättar sin syn på moderskapet. Varje kvinna är från olika delar av världen och 
de representerar olika kategorier av kvinnor. Det är frågan om närvaron av en egen moder 
eller saknaden efter sin moder. 
 
LOUDER THAN BOMBS, 109 min, engelska, franska; finsk och svensk textning, 
rekommenderad åldersgräns 12 år, Bio Forum kl 18.30 
Den norska regissören Joachim Trier har gjort sin Hollywood debut genom Louder Than 
Bombs år 2015. I hans film spelas huvudrollerna av Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne, David 
Strathairn och Isabelle Huppert. Den bräckliga familjen på en far och hans två söner möter 
olika slag av känslor och minnen av deras döda hustru eller mamma som var en känd 
krigsfotograf. 
 
KLICK, 30 min, svenska; ingen textning, Karelia kl 16.00 
Yle Fems nya fotoserie Klick följer tio fotografer i kulisserna. Ett avsnitt visas på Ekenäs 
filmfest. ”Att beskriva en bild med ord är lika svårt att som att fotografera den mänskliga 
rösten”, lär konstnären Tuija Lindström ha sagt. Ändå är just det ambitionen i Yle Fems nya 
tv-serie Klick, där vi träffar finlandssvenska fotografer som presenterar sina bilder och sitt 
sätt att arbeta. Fotokonstnär Christoffer Relander och producent Nanette Forsström 
medverkar. 
 
OBLIVION, 30 min, svenska; engelsk textning, Karelia kl 16.45 
Oblivion - O Blif Igen är Marjo Levlins film om hennes resa i sina förfäders fotspår till 
Amerika. Filmen består av material hon filmat i Malax och Amerika 2013. Det är en 
dokumentarisk, poetisk berättelse om glömska, sökande och om det hon kom att möta under 
sin resa.   
 
SÅSOM I HIMMELEN, 134 min, svenska; finsk textning, förbjuden under 12 år, 



Karelia kl 17.30 
Kay Pollacks succéfilm från 2004 lönar det sig att se på nytt. Filmen var nominerad för en 
Oscar år 2005. En internationellt känd dirigent avbryter abrupt sin karriär och återvänder till 
sin hembygd i norra Sverige. Här börjar han öva upp en kyrkokör och efter det är ingenting 
längre det samma i bygden. 

 
Lördag 23.1.2016 
 

ARMI ELÄÄ! (ARMI LEVER!), 84 min, finska; svensk textning, rekommenderad 
åldersgräns 7 år, Bio Forum kl 14.00 
Jörn Donners senaste film från 2015 om Marimekkos grundare Armi Ratia. Filmen är inte en 
direkt biografi om Ratia, utan den handlar om ett teatersällskap som repeterar en teaterpjäs 
om henne. Trots det är det en intressant film om en stark kvinna som visar kärlek, mod och 
passion. Huvudpersonen Maria som i teaterpjäsen gestaltar Armi Ratia spelas av Minna 
Haapkylä. Hon försöker finna sanningen om Ratia och även hitta en lösning på hurudan 
person Marimekkolegenden egentligen var. 
 
FUSI (VIRGIN MOUNTAIN), 84 min; isländska; engelsk textning, rekommenderad 
åldersgräns 12 år, Bio Forum kl 16.00 
Virgin Mountain är en isländsk film från 2015. Den vann år 2015 Nordiska Rådets filmpris. 
Filmen handlar om Fusi som är en 43-årig man som lever tillsammans med sin mamma. 
Hans dagliga liv utgörs av monoton rutin. När den livfulla Alma och den unga Hera 
uppenbarar sig i hans liv, ställer den nya situationen annorlunda krav på hans ungkarlsliv. 
 
FÄKTAREN, 98 min, åldersgräns 7 år, estniska, finsk- och svensk textning 
En ung okänd man Endel anländer till Haapsalu i början av 1950-talet. Han har lämnat 
bakom sig Leningrad och dess statliga idrottsuniversitet för att fly Sovjetunionens hemliga 
polis. I Haapsalu får han en tjänst som lärare och startar på orten en idrottsklubb för barn. 
Endel lockar barnen med i sin egen stora passion fäktning. Detta resulterar i en konflikt med 
skolans rektor och den kommunistiska byråkrati han företräder. Endel lär sig under sin 
vistelse i Haapsalu att älska barnen och att se till att de har det bra. En stor del av dem är 
utan föräldrar då de blivit föräldralösa under den sovjetiska ockupationen. För barnen utgör 
fäktnignen ett sätt att uttrycka sig på och Endel blir sålunda deras mansmodell. Skolans 
rektor utreder Endels bakgrund när barnen vill åka till Leningrad för att delta i en 
riksomfattande fäktningstävling för skolelever. Endel blir tvungen att göra ett viktigt val; 
skall han föra barnen till Leningrad och riskerar sin egen frihet eller skall han orsaka en djup 
besvikelse för dem genom att i första hand välja sin egen säkerhet och en evig flykt undan 
sina förföljare. Klaus Härös film har varit kandidat i såväl Golden Globe som på 
Oscarkandidaternas sk. Shortlist i kategorin bästa utländska film. 
 
 
HARRY HOLMSTRÖMS KORTFILMER, svenska; ingen textning, Karelia kl 12.30 
Arbis' Smalfilmskurs förevisar: Dokumentstölden 
Filmförenigen Finurliga Filmare förevisar: Konstig Kurskväll med elaka elever och lat lärare  
 
FRÅN MOSUL TILL RASEBORG, film+musik+foto, diskussion, Karelia kl 13.00 
Ett arbete under varande, av Johan Kvarnström och Ahmed Alalousi 
”IS dödade hans kollegor och mordhotade honom för att han sysslade med journalistik. De 
tog familjens hus och bil och en skräckinjagande kontroll över hela hans hemstad Mosul. Nu 
är han flykting, asylsökande här i Finland och vill som 23-åring börja om från början med 
studier i fotografering och journalistik. Han heter Ahmed Alalousi och han har blivit min vän. 
Jag har just spelat in en låt som heter Allas lika värde som handlar om samhällsvärderingar 



och flyktingkrisen. Ahmed sade att den behövs mer än någonsin i världen och det känns så 
rätt det bara kan att anlita honom för det visuella arbetet med låten och eventuellt mer för 
kommande skivan. Det gäller pressfoton, konvolutkonst, musikvideo etc. Vi sprider det vi 
tror på! Allt gott”, Johan/Qruu 

 
LÅDOR TILL LETTLAND 30 min, svenska; ingen textning, Karelia kl 14.00 
Representanter från Bikupan som gäster. ”Sex pensionärer från biståndsorganisationen 
Bikupan i Ekenäs gör en biståndsresa till flera orter i Lettland. Tempot på resan är högt: man 
är inte på turistresa utan har kommit för att hinna hjälpa så många som möjligt. På 
mottagarsidan är tacksamheten stor och man låter inte gästerna gå utan en kaffetår - under 
pratet som uppstår blir det tydligt att vänskapsband knutits. Men sedan fortsätter färden.” 
 
KONSTFILMER AV PETRA LINDHOLM, 40 min, Karelia kl 15.00 
 

UNTIL (DV-Pal 10.00 min 2004) 
En konversation mellan två personer, en man i ett badkar och en kvinna på en bar. Ett 
porträtt av två främlingar som lär känna varann genom samtal per telefon, vi hör 
början av deras konversation vartefter bildsekvenserna vandrar in i deras minnen och 
drömmar. Den tio minuter långa filmen utspelar sig under natten.  
 
IRIS (HD 7:20 min 2006) 
Petra Lindholms videoverk Iris i samarbete med tonsättaren Lars Åkerlund; ett 
vackert självklart flöde av bilder och ljud och samtidigt en krävande, påträngande 
berättelse, en slags hisnande resa, en poetisk sciencefiction-katharsis  om död och 
återfödelse och hur dessa ytterligheter är oskiljbara från varandra. Precis lika 
oskiljbara som lättheten och allvaret, tillfälligheten och evigheten. 
 
WISH AWAY (HD-Video 10:30 min 2008) 
Filmen WISH AWAY utspelar sig kring en fyr på en ödsligt belägen ö mellan Sverige 
och Finland. Boken ‘Pappan och havet’ av Tove Jansson och den senaste tidens 
lägesrapporter om Östersjöns tillstånd har fungerat som en inspirationskälla till 
verket.  
“Det var en mulen alldeles stillastående dag. Vattenytan hävde sig omärkligt i långa 
dyningar efter den ostliga vinden, den var lika grå som himlen och såg ut som siden. 
Tätt över ytan flög några ejdrar förbi, mycket snabba och tydligt ute i egna affärer. 
Sen var allting orörligt igen...” ur boken “Pappan och Havet”, Tove Jansson, Alfabeta 
Bokförlag, 1965.  
Musiken i filmen är bl.a. Bach som spelas av Valentin Eichler och egenskrivet 
material som framförs av Petra Lindholm. 
 
TILL ANNE-MARIE (HD-Video 10:50 min 2010) 
Motivet till verket har Lindholm fått från gamla fotografier som en kvinnlig släkting 
till henne tog för närmare 100 år sedan. Ramen för verkets berättelse utgörs av en 
sann historia om en ung kvinna – Anne-Marie, faster till konstnärens farfar – som blir 
olyckligt kär i en rysk man vid namn Obolenski. Drömmarna om en gemensam 
framtid grusas dock av inbördeskrigets brutala verklighet. Obolenski flyr till 
Frankrike och Anne-Marie återser aldrig sin älskade. 
I Petra Lindholms verk fungerar bergen som Anne-Marie fotograferat som en 
tematisk utgångspunkt för det landskap Lindholm beskriver. De skapar en mystisk 
och ouppnåelig bakgrund till vyer där först en yngre och lite senare en äldre kvinna 
vandrar. Samtidigt hör vi hur konstnären i verkets ljudspår sjunger på en vemodig 
kärlekssång och därmed fungerar som både berättarröst för verket och tolkare av 



Anne-Maries känslor. 
 

 
BARCELONA HERE WE STAND, 20 min, engelska; engelsk textning, Karelia kl 16.00 
I den sydafrikanska stadsdelen Barcelona delar Thembi och Sigabonga sina berättelser om 
nöd och umbäranden och visar hur kampen om livet inte får domineras av dess motgångar 
utan av hopp, drömmar och glädje i det dagliga livet. Filmen är regisserad av Linnea de la 
Chapelle och Rafael Donner. 
 
ENKELBILJETT TILL EUROPA, 30 min, Redaktör Ida Henrikson 
 
HJONABANDSSAELA (CHUM), 15 min, isländska; engelsk textning, Karelia kl 18.00 
Isländsk kortfilm av Jorundur Ragnarsson från 2014. Den utsågs till bästa kortfilm på Island 
år 2015. Uggi och Kiddi är ungkarlar vars rutiner i en liten isländsk stad påminner om ett 
äktenskapligt förhållande. En dag träffar de på Rosa en kvinna i deras egen ålder och det 
påverkar på ett radikalt sätt deras vänskap. 
 
CHASING THE DEAD - Raseborgs Slott (2015), 42 min, svenska; ingen textning, 
Karelia kl 23.00 
Christopher Marins team besöker Raseborgs slott och gräver i dess dramatiska historia. 
Teamet jagar bevis kring paranormala erfarenheter och spökhistorier från slottet 
 
HANGÖ OCH HAVET, 72 min, Naturum kl 10.00 
Kristian Åbergs dokumentär om havsstaden Hangö. En kvällspromenad i Kapellhamnen med 
de röda bodarna och båtarna vid bryggan väcker tankar. Här sökte skeppen skydd redan för 
500 år sedan. Hangö har alltid varit en hamnstad men också kusttrafiken från staden till 
närliggande områden såsom Bromarf och öarna utanför staden behövdes. 
 
HEM NÅGONSTANS, 77 min, Naturum kl 11.30 
Lotta Petronellas skärgårdsfilm från den åboländska skärgården är en fortsättning på hennes 
föregående skärgårdsfilm Skärikvinnor. HEM Någonstans är en poetisk dokumentär som 
ställer den djärva frågan: Kan människans själ någonsin finna sitt eget hem? Vi möter män 
på öar i den yttre skärgården som för oss till obekanta landskap och havsvyer. Kan detta 
påverka vår bild av vår egen bild av hemmet? 
SKÄRIKVINNOR, 78 min 
En lyrisk dokumentär av Lotta Petronella som beskriver fyra olika kvinnors liv i den yttre 
åboländska skärgården. Petronella sätter ljus på kvinnornas egna personliga val då de utför 
sina dagliga rutiner under fyra olika årstider. De talar om ensamhet, skada, kärlek och död. 
ANNAS SÅNG, 12 min 
Annas sång är ett filmpoem om en kvinna som försvinner in i sig själv och blir osynlig. 
Mötet med naturen leder henne tillbaka till sig själv. Cecile Orblin i huvudroll. 

 
MOT NATUREN, 80 min, norska; engelsk textning, rekommenderad åldersgräns 11 år, 
Naturum kl 14.30 
Mot naturen är en norsk film om en vandrare i de norska bergen och vad som rör sig i hans 
huvud under vandringarna i bergen. Det är fråga om olika känslor och de fantasier de orsakar 
under vandringen i bergen. Mot naturen är en film om att vara mänsklig men även om hur 
man greppar saker och ting i olika situationer samt hur man tänker i dessa sammanhang. 
 

 
Söndag 24.1.2016 

 



KYLMÄÄ KIVEÄ, 71 min, finska, engelsk textning, rekommenderad åldersgräns 7 år, 
Bio Forum kl 12.00 
Kylmää kiveä är en dokumentär om finsk bergsklättring. I dokumentären möts historia och 
dagsläge, då man avslöjar bergsklättringens utövande i Finland under en 60 års period. Hur 
kommer det sig att bergsklättringen har blivit så populärt i ett land där det inte finns några 
egentliga bergstoppar? 
 
INTERMEZZO, 93 min, svenska; tillåten för barn, Bio Forum kl 13.30 
Till Ingrid Bergmans ära – 100 år 2015 – visar Ekenäs FilmFest en av Ingrid Bergmans 
tidiga filmer före Hollywood-perioden. Gustaf Molanders Intermezzo från 1936 gjordes 
senare i en amerikansk nyversion i Hollywood år 1939. Som motpart i denna version från 
1936 har Ingrid Bergman Gösta Ekman. I den amerikanska versionen hade hon även en känd 
motspelare nämligen Leslie Howard. 
 
MIN LILLA SYSTER, 105 min, svenska; finsk textning, rekommenderad åldersgräns 
12 år, Bio Forum kl 17.00 
En svensk film om ungdomars ätstörningar. När Stella uppnår den spännande ungdomstiden, 
upptäcker hon att hennes storasyster och rollmodell lider av ätstörningar. Filmen blir en 
berättelse med svartsjuka, kärlek och svek som ingredienser. Min lilla syster fortsätter den 
populära serien med svenska ungdomsfilmer. 
 
THE GIRL KING, 106 min; engelska, tyska, franska; finsk och svensk textning, 
rekommenderad åldersgräns 12 år, Bio Forum kl 19.30 
Mika Kaurismäkis internationella film om drottning Kristina med skådespelare från Sverige, 
Finland, Kanada, Tyskland och Frankrike. Filmen tecknar ett porträtt av en flicka som blev 
drottning vid sex års ålder. Hon motarbetades av de konservativa kretsarna inom det svenska 
väldet och hennes idéer för att modernisera det svenska samhället såg man inte med blida 
ögon. Därtill hade man ingen förståelse för hennes uppvaknande sexualitet. Drottningen fick 
inte vara en kvinna, hon skulle uppfostras till en prins. 
 
HARRY HOLMSTRÖM – FOTOGRAF, 53 min, svenska, Naturum kl 11.30 
Glimtar från en livslång framgångsrik karriär som fotograf. En film av Leif Stenwall. 
 
GRUVAN I HAVET, 30 min, svenska, Naturum kl 12.45 
Ett filmreportage från Jussarö. Henrik Cederlöfs tv-reportage från 1965 där han intervjuar 
folk som arbetar med anknytning till Jussarö gruva. 

 
BIKES VS CARS, 90 min, engelska, franska, portugisiska, svensk textning, Naturum 
kl 13.30 
Bikes vs Cars är en dokumentär om cykeln och synen på vilket fantastiskt verktyg den är och 
kan vara när det gäller förändring. Höjdpunkten är när det uppstår konflikt i stadsplaneringen 
mellan cyklar, bilar och ett växande beroende av fossila bränslen. 


