


16-åriga Adèle är ung, oskuldsfull och inte helt säker på vad 
hon vill göra av sitt liv. När hon träffar Emma, en punkig tjej 
med blått hår och starka åsikter, öppnas hennes ögon för 
kärleken och för frigörelse. De två inleder ett förhållande som 
utforskas in i minsta detalj av en kamera som aldrig viker 
undan, allra minst i de vågade sexscenerna.
     Blå är den varmaste färgen är en ömsint och stark 
kärlekshistoria mellan två unga kvinnor, Adèle och Emma, 
vars passion och nyfikenhet på livet för dem samman. 
      Filmen skildrar en parrelation och ett samhälle där ursprung 
och klasstillhörighet styr livssyn, drömmar och framtid. 
Blå är den varmaste färgen är Abdellatif Kechiches femte film 
och belönades med Guldpalmen i Cannes 2013. 
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EN FILM AV ABDELLATIF KECHICHE

Kort om Abdellatif Kechiche
Abdellatif Kechiche, född 1960 i Tunis,        
Tunisien, är en fransk-tunisisk regissör, 
manusförfattare, skådespelare och produ-
cent. 
     Han har bl.a. skapat L’Esquive (2004), 
Couscous (2007) och Svart Venus (2010). 
Han tilldelades Louis Delluc-priset för bästa 
inhemska film för Couscous år 2007 och har 
även vunnit två César.

Kort möte med
Abdellatif Kechiche om 
Blå är den varmaste färgen
“ Blå är den varmaste färgen är en kärleks-
historia och jag ville berätta en historia om 
ett par, om parrelationer. Jag såg ingen an-
ledning till att ta upp homosexualitet som 
en problematik (…) utan valde att skildra 
deras kärlek som vilken kärlekshistoria 
som helst, med allt vad en sådan innebär.”

    

“ Kärlekstemat innefattar oundvikligen 
även ensamhet och övergivenhet. Alla som 
varit med om att en relation går sönder har 
upplevt känslan av tomhet, av att känna 
sig oälskad och av sorg men kanske inte 
har kunnat förklara smärtan som uppstår. 
     Det som intresserar mig är att trots all 
smärta och trots att det kan kännas som att 
allt tar slut så går livet vidare.”

”Jag ville även skapa porträtt av passion-
erade människor som utför och ser sitt 
arbete som ett kall. (…) Lärare är för mig 
sanna konstnärer med en lustfylld inställ-
ning till att läsa, till att måla, till att skriva.             
     Många av oss har någon gång under vår 
skolgång upplevt ett avgörande ögonblick 
då en lärare fått oss att se en viss film, läsa 
en viss bok och på så sätt sått ett frö av
 längtan, hopp och kreativitet inom oss.”

” Ett återkommande tema i alla mina filmer 
- det har nästan blivit tvångsmässigt - är 
klass: Hur visar sig och hur påverkas vi av 
de sociala skillnaderna? 
     Jag berättar om det som jag själv varit 
med om, det som omger mig. Jag anser mig 
tillhöra samma samhällsklass som Adèle; 
arbetarklassen. 
     Emma däremot tillhör en intellektuell och 
konstnärlig elit. De båda kvinnliga huvud-
rollerna i filmen begränsas av sin klasstill-
hörighet. Det som skapar svårigheter och 
i slutändan gör att deras relation bryts 
sönder är just att de kommer från så skilda 
sociala miljöer med vitt skilda drömmar, 
förväntningar och mål.”
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