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En dagdröm
blir verklig

Sjöman och
skenhelig
guvernör

Gåtfullt om
kärlek och
extremism

Den framgångsrike amerikanske IT-killen Gil semestrar i Paris med fästmö och
blivande svärföräldrar. Medan fästmön
vill shoppa och planera bröllopet, drömmer Gil om ett nytt liv som författare
i Paris. Allra helst under 1920-talet.
”Can you imagine Paris in the rain”,
romantiserar han. Rätt hopplöst, tycker
flickvännen från Beverly Hills, som hellre festar på disco med sitt ex och hans
nya tjej. Vad ingen av dem kan förutse
är det spännande nattliv som lurar runt
hörnet för sällskapets torrboll, Gil.
Woody Allen har knäppt med sina magiska regissörsfingrar igen. Hoppas han
fortsätter så.

Norge 1915. Gråväder. Ett litet passa
gerarfartyg fraktar unga pojkar till
uppfostringsanstalten på ön Bastöy. Där
ser vi Stellan Skarsgård som den skenhelige guvernören. Till nyanlände Erling
säger han “C19, du är sjöman och delar
besättningens gemensamma mål”. Men
det är pennalism och övergrepp som är
vardag för alla. Fast C19 är inte som de
andra. Hans järnvilja och fantasi blir en
räddningsplanka i armodet. C19 ber en
kamrat om hjälp att skriva ned en historia om havet och sig själv som sjöman.
Samtidigt planerar han sin flykt. Poetiskt
och otäckt om en verklig händelse.

Palmer, torr vind i bergen. En ung man
och kvinna springer med andan i halsen.
Plötsligt dyker en förföljare upp. “Skjut
inte bror”, vädjar flickan. Filmen Nawals
hemlighet är gjord som ett pussel. Lika
mycket för karaktärerna i filmen som
för oss i publiken. Ömsom ser vi Nawal
som ung någonstans i Mellanöstern,
ömsom som äldre i Kanada. När Nawal
dör visar det sig att hon i sitt testamente
ber de vuxna barnen att söka efter sanningen hon undanhållit dem. Varför har
hon inte kunnat berätta? Denna märkliga historia är en skickligt filmatiserad
nagelbitare som bygger på en teaterpjäs.

Ann Nordström

Ann Nordström

Midnatt i Paris

Flykten från Bastöy

Nawals hemlighet

Regissör: Woody Allen
Genre: Komedi/Romantik

Regissör: Marius Host
Genre: Drama

Regissör: Dennis Villeneuve
Genre: Drama

Ann Nordström

NR 4 2011 SJÖMANNEN SID 25

