SIMRISHAMNS FILMSTUDIO
VÅREN 2022
Vi önskar nya och gamla filmälskare välkomna till en ny säsong.
Filmerna visas på Borrby Bio kl. 19:00.
Gratis buss avgår från Godsmagasinet kl. 18:15.
Medlemskort krävs. Entré till enstaka film kan inte lösas. Medlemskort kostar 250 kr.
Studerande betalar 150 kr. Förköp i Simrishamns Bokhandel den 21-27 mars under deras
ordinarie öppettider. Eventuellt överblivna medlemskort säljs på Borrby Bio i samband med
filmstudions visningar. Betala med Swish.
28/3 THE FATHER
Storbritannien, 2020
Regi: Florian Zeller. 97 min
80-årige Anthony bor ensam. En
ordningsam och självständig man
som inte vill ha någon hjälp i
vardagen. Men dottern Anne har
sett hur han glömmer, blandar ihop
saker och blir alltmer förvirrad.
Florian Zeller har filmatiserat sin
egen succépjäs och till skillnad från
många andra försök att gestalta
demens, skildras här även den sjukes
perspektiv. Subtilt och med små
medel levandegörs Anthonys
förvirring och minnesförlust så
publiken också upplever den.

25/4 SWAN SONG
USA, 2021
Regi: Todd Stephens. 105 min
Pat lever ett dystert liv på ålderdomshemmet när en advokat
erbjuder honom en stor summa
pengar för att fixa håret på det
avlidna lokala societetslejonet. Det
är här han har levt hela sitt liv som
excentrisk stilikon, kvinnornas favoritfrisör och på en liten gaybar han
själv har startat som den tjusiga ”Mr
Pat”. Det sista uppdraget och resan
blir till en odyssé genom hans gamla
hemstad, full av bitterljuva minnen
och där han på ålderns höst upptäcker en ny, mer accepterande värld.

11/4 VÄRLDENS VÄRSTA
MÄNNISKA
Norge, 2021
Regi: Joachim Trier. 121 min
Julie fyller snart 30 och hennes liv är
en enda stor röra. Hon har kastat
bort sin talang och hennes äldre
pojkvän Aksel vill att de ska stadga
sig och skaffa familj. På en fest
träffar hon den yngre och charmige
Eivind. Hon gör slut med Aksel och
kastar sig in i ett nytt förhållande i
hopp om att få nytt perspektiv på
livet. Men hon kommer snart att inse
att vissa livsval redan ligger bakom
henne.

9/5 SANNA MÖDRAR
Japan, 2021
Regi: Naomi Kawase. 140 min
Efter en lång och fruktlös kamp för
att bli gravid bestämmer sig Satoka
och hennes man för att adoptera en
pojke. Lyckan är total, men inte för
evigt. Några år senare ringer telefonen. En kvinnoröst säger: ”Jag vill
ha tillbaka mitt barn!” Genom stilfullt gestaltade tids- och perspektivskiften vrider och vänder denna
känslosamma historia på den högaktuella problematiken runt adoptioner, barnlöshet och samhällets
syn på moderskap och kvinnors
kroppar.

Vår hemsida: www.simrishamnsfilmstudio.com
Borrby bio: www.borrbybiograf.se
Sveriges Förenade Filmstudios: www.sff-filmstudios.org
Tidskriften Filmrutan: www. sff-filmstudios.org/filmrutan.php

