
Tema: Det öppna samhället
18–20 april 2012

Delta i filmsamtal med:
Ruben Östlund regissör & manusförfattare, 
susanne WigoRts Yngvesson lektor 

i etik JaYne svenungsson docent i teologi 
gÖRan RosenbeRg journalist och författare 

ola laRsmo författare  maRia Küchen 
författare maRtin hunteR motion picture 

editor gÖRan gReideR chefredaktör stina 
gaRdell filmproducent  eRiK gandini regissör 
PaRvin aRdalan journalist & women’s rights activist. 

Plus många fleR.

ArrAngörer:
Högskolan Dalarna • Studieförbundet Bilda • Film i Dalarna

Sigtunastiftelsen • Filmcentrum

Högskolan Dalarnas Mediehus – Falun

www.du.se/existentiellfilmfestival

dalregementet Kaserngården 15

www.du.se/existentiellfilmfestival


 

Onsdag 18 april 2012
Master Class: »Filmklippning – det sökta och det oväntade« Martin Hunter filmklippare, bl a Stanley 
Kubricks Full Metal Jacket (1987) sylvia Ingemarsdotter filmklippare, bl a Ingmar Bergmans Fanny och Alexander 
(1982) Dante Jernudd vd haWc. Biografen: 18.00 –21.00.           obs! Kostnadsfritt för deltagare i filmfestivalen.
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10.00 Film I

Gudar och 
människor

14.45 Film III 

Black Swan
14.45 Film IV 

Nader och Simin  
– en separation

20.00 Film V 

The Social Network

Regi: David Fincher, 2010, 120 min

intro: stefan björnlund

20.00 Film VI 

Kortfilm x 2
intro: eva Westergren 

mod: helena danielsson

13.00 seminaRium: »våld, humanitet och avhumanisering«

erIk GanDInI, susanne WIGorts YnGVesson, Göran GreIDer 
moderator: tomas axelson

»Självbild och disciplin« 

lIsBetH GustaFsson, 
Bo ParBrInG, eFVa lIlJa 
moderator: cecilia Willman

»Freedom and boundaries«

ParVIn arDalan (oloF PalMe 
PrIze 2007), toMas axelson 
Moderator: Maria Myhr (leds på eng.)

12.00 invigning

14.15 Kaffe

18.30  middag 

RefleKtion 
tema tio åR festival

moderator: stefan björnlund

20.00 –
Pub + KvÄllsfilmeR

12.15 lunch

Kaffe och RegistReRing 
fRån 09.00

10.00 Film II 

Armadillo
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10.00

TORSDAG 19 april 2012

seMInarIuM 17.15–18.15

Regi: Xavier Beauvois, 2010,  
120 min

Regi: Janus Metz Pedersen, 2010,  
103 min

Regi: Darren Aronofsky, 2010, 
108 min

Regi: Ashgar Farhadi, 2011,  
120 min



14.00

11.00

13.00

10.00

12.00

15.00

9.00

8.00

 Tid Svarta havet Biografen       Studion

2012 års tema: Det öppna samhället  
– gränser, konfrontation, anpassning
Existentiell Filmfestival i falun vill sätta in filmupplevelser i ett större sammanhang där man tillsammans med  
andra får diskutera samhällsklimat, tidsanda och livsvillkor. temat 2012 är »Det öppna samhället – gränser,  
konfrontation, anpassning«. 

I en globaliserad värld tycker vi oss se en ökad betydelse av identitet och gränsdragningar med skarpa friktionsytor mel-
lan grupper. Vi ser både hur individer och samhällsinstitutioner utövar våld i konflikter och hur det öppna samhället utsätts 
för stora påfrestningar. I flera samtida filmer skildras en komplex värld där frågan om samhällets sammanhållande kitt 
och konfliktmönster problematiseras, ofta på ett mänskligt och personligt sätt kombinerat med moraliska och politiska kon-
sekvenser, som Ruben Östlund problematiserar i Play. Ibland genom extrema krav på individens anpassning till rådande 
normer; en ung man som hanterar krigets nedbrytande krafter i främmande land som i Armadillo eller i Black Swan 
där en ung kvinna tolkar överlevnadsvillkoren inom konstens värld. I andra berättelser ser vi individer som upprättar 
norm brytande frizoner mot gruppens och kulturens tryck i ett försvar för humanitet och medkänsla, en tanke som gestaltas 
vackert i Snön på Kilimanjaro.

Välkommen till Högskolan Dalarnas Mediehus 18–20 april 2012!

14.15 Det öPPna saMHället: FestIValreFlektörerna Har orDet
stIna GarDell, ola larsMo 
moderator: tomas axelson 

08.30 Film VII 

Play

12.30 Film Ix 

»Work in Progress«

mod: anita carlsson

12.30 Film x 

Mannen från Le Havre 
Regi: aki Kaurismäki, 2011, 93 min
intro: helena danielsson

10.15 Kaffe

14.00 Kaffe

08.45 Film VIII 

Snön på Kilimanjaro
Regi: Robert Guédiguian, 2011,  
90 min

11.45 lunch

»Stereotyper och anpassning«

ruBen östlunD,  
MarIa küCHen
mod: sven hansell

»samvetets röst och det öppna samhället«

JaYne sVenunGsson,  
Göran rosenBerG  
mod: alf linderman

FREDAG 20 april 2012

seMInarIuM 10.45–11.45

Lördag 21 april 2012
uPPFölJnInG: »Filmens roll i samhället – samhällets roll för filmen« Panelsamtal med filmare,  
producenter, journalister, kulturpolitiker och forskare. 10.00 –12.00. se separat annonsering.

Regi: Ruben Östlund, 2011, 
118 min



Kostnader
1250 kr/person. I det subventionerade enhetspriset ingår två luncher, en middag, förmiddags- och eftermiddagskaffe 
under festivaldagarna och visning av 8 långfilmer, ett kortfilmsprogram, en presentation av »Work in Progress« samt 
sex seminarier med medverkande reflektörer, liksom deltagande i Masterclass på onsdagen.  
Ett begränsat antal platser finns till studentrabattpris 450 kr/person. (Heltidsstudenter har företräde.) 

Det maximala antalet deltagare är 180 personer. Det subventionerade och redan låga priset gör att man inte kan bryta 
ned priset för deltagande till endast en av dagarna. (tips: två kan dela och gå varsin dag.). information om olika 
hotellalternativ hittar du på www.du.se/existentiellfilmfestivalwww.du.se/existentiellfilmfestival 

Anmälan
Kontaktperson anmälan och administration Helene Hessling Berg, Studieförbundet Bilda GävleDala,  
Hantverkargatan 16, 781 71 Borlänge, tel 0243-887 00, e-post helene.hessling-berg@bilda.nu

sista anmälningsdag är 20 mars 2012. anmälan görs på mail eller telefon. ange namn, fakturaadress,  
telefonnummer, mailadress och ev. önskemål om specialkost. Efter den 20 mars betraktas anmälan som bindande och 
faktura skickas ut av Studieförbundet Bilda GävleDala. 

Ansvariga festivalprogrammet
tomas axelson lektor religionsvetenskap med medieinriktning högskolan dalarna 
stefan bJÖRnlund filmvetare och manusförfattare
helena danielsson lektor bild Högskolan Dalarna 
sven hansell lektor litteraturvetenskap högskolan dalarna
helene hessling-beRg administratör Studieförbundet Bilda GävleDala
anita caRlsson verksamhetsansvarig film i dalarna
alf lindeRman direktor sigtunastiftelsen/docent religionssociologi uppsala universitet 
maRia mYhR mediepedagog film i dalarna
eva WesteRgRen filmpedagog föreningen filmcentrum
cecilia Willman estÉen samordnare Dialog Studieförbundet Bilda

www.filmidalarna.sewww.du.se www.bilda.nu www.filmcentrum.sewww.sigtunastiftelsen.se

PaRvin aRdalan 
iranian women’s rights activist, Journa-
list and The Olof Palme Prize 2007 

tomas axelson  
lektor i religionsvetenskap 

eRiK gandini  
Regissör

stina gaRdell  
Filmproducent Mantaray Film

gÖRan gReideR  
chefredaktör dalademokraten  

lisbeth gustafsson 
Journalist & bitr. rektor Bilda 

maRtin hunteR  
motion Picture editor  
(Stanley Kubricks Full Metal Jacket 
1987, m.fl.)

sYlvia ingemaRsdotteR 
Konstnärlig professor i bildproduktion 
och filmklippare

maRia Küchen  
Författare och kulturskribent 

ola laRsmo  
författare, ordförande svenska Pen

efva lilJa  
Koreograf och professor dans- och 
cirkushögskolan

bosse PaRbRing  
Projektsamordnare nationella  
sekretariatet för genusforskning 

gÖRan RosenbeRg 
Journalist och författare

JaYne svenungsson 
Docent i systematisk teologi

susanne WigoRts  
Yngvesson 
lektor i etik och mänskliga rättigheter

Ruben Östlund  
Regissör & manusförfattare

Medverkande

www.du.se/existentiellfilmfestival
www.du.se
www.bilda.nu
www.sigtunastiftelsen.se
www.filmidalarna.se
www.filmcentrum.se

