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Till slut bestämde hon sig för att berätta sin
familjehistoria i en dokumentärfilm där 
syskonen, pappan, närstående och vänner 
får sätta ord på sina upplevelser av livet, 
uppväxten och den stora familjehemligheten. 
Finns det en absolut sanning eller beror det
på vem som berättar historien?  Sarah Polley
agerar både filmare och detektiv när hon 
undersöker hemligheterna bakom sin familjs
historia. 

Hennes intervjuoffer, syskon och andra närstående, är av varierande pålitlighet
och levererar med stor öppenhet sina motsägelsefulla svar. Var och en har sin 
version av familjens historia och filmen växlar mellan deras berättelser och 
glimtar av mamman som lämnade dem alltför tidigt och lämnade efter sig ett
spår av obesvarade frågor. Sarah Polley skildrar lekfullt all det stökiga, 
komplicerade, kärleksfulla och paradoxala som betecknar en familj.

Stories We Tell undersöker begrepp som sanning och minne och hur våra berättel-
ser påverkar hur vi definierar oss som individer och familjer, och lyckas genom
att skildra det djupt personliga samtidigt skildra det som rör oss alla.

Stories We Tell är Sarah Polleys tredje långfilm och sjunde film. 
Filmen kombinerar Polleys fascination för relationer med hennes drivkraft att 
experimentera med berättandet för att synliggöra att sanningen kan se så olika ut.

– Det här frågor jag har tänkt på sedan jag var 19 år, säger Sarah Polley. 
Varenda film jag har gjort, kortfilmerna och även Away From Her och Take This
Waltz handlar om långa förhållanden. Om jag har lärt mig något av att göra den
här filmen så är det att alla kan inte ha rätt och alla kan inte ha fel. Vi ändrar helt 
medvetet det vi berättar för att tillfredställa vår egen bild av historien och det 
förflutna. På så sätt kan man säga att alla berättar sanningen på sitt eget vis.

Skådespelerskan och regissören Sarah Polley
(Away From Her, Take  This Waltz) bar på en hemlighet under många år. 
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