


FARBROR BOONMEE
SOM MINNS SINA TIDIGARE LIV

Farbror Boonmee lider av en akut njursjukdom
och har bestämt sig för att tillbringa sina sista
dagar omgiven av sina nära och kära. Till hans
stora förvåning dyker den avlidna frun upp i
form av ett spöke för att ta hand om honom.
Även en sedan länge förlorad son dyker upp om
än i ny skepnad.

Boonmee funderar över sitt öde medan han
vandrar genom djungeln med sin familj för att
slutligen hamna vid en mystisk grotta på toppen
av ett berg som visar sig vara platsen där han
en gång föddes…till sitt första liv.

Farbror Boonmee är en hommage till mitt hem och till de filmer jag såg
under min uppväxt. Jag tror på själavandring mellan människor, växter,
djur och andar. Berättelsen om Farbror Boonmee skildrar relationen
mellan människa och djur samtidigt som den eliminerar den linje som
skiljer dem. Händelser som skildras på film blir gemensamma minnen
för teamet, skådespelarna och publiken. Ett ytterligare lager av (simu-
lerade) minnen läggs på publikens upplevelse. I den bemärkelsen lik-
nar att göra film om att skapa syntetiska tidigare liv. Det är som en slags
tidsmaskin som jag vill undersöka. Kanske döljer sig mystiska krafter
som bara väntar på att bli erkända på samma sätt som det har funnits
företeelser som tidigare betraktats som svart magi men som idag ses
som vetenskapligt belagda.

Filmskapandet är för mig en outforskad källa av energi, på samma sätt
som vi fortfarande inte uttömt den mänskliga hjärnans förmågor.

Jag är också intresserad av vad som händer när kulturer förgörs och
försvinner. Som en följd av de militärkupper som ägt rum i Thailand,
har nationalismen blommat upp och fört med sig en ideologisk kon-
frontation. En statlig myndighet inrättades som har till uppgift att agera
moralpolis och förbjuda ”olämpliga” aktiviteter. Det är omöjligt att låta
bli att associera till berättelsen om Farbror Boonmee... Han är en sym-
bol för det som är på väg att dö ut, på samma sätt som tidigare koncept
av biograffilm, teater och skådespelartraditioner blir ersatta i det
moderna kulturlandskapet. - AAppiicchhaattppoonngg  WWeeeerraasseetthhaakkuull
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TTHHAANNAAPPAATT  SSAAIISSAAYYMMAARR  
((BBOOOONNMMEEEE))
Thanapat är en takläggare från
nordöstra Thailand som vid
sidan av sitt 
arbete på byggen har 
medverkat i ett antal
reklamfilmer.

JJEENNJJIIRRAA  PPOONNGGPPAASS  ((JJEENN))
Jenjira och Aoichatpong började
samarbeta när Jenjitra ansva-
rade för rollbsättningen av fil-
men Blissfully Yours. Efter att ha
träffats några gånger gav Api-
chatpong huvudrollen till Jen-
jira. Hennes skådespelarkarriär
kom till ända efter en motorcyke-
lolycka, och idag försörjer hon sig
som konsthantverkare.

SSAAKKDDAA  KKAAEEWWBBUUAADDEEEE
((TTOONNGG))
Född i Kanchanburi i västra
Thailand 1978. För att kunna
studera blev han tempelpojke
men efter studietiden och några
år på 7-Eleven i Bangkok gick
han in i det militära som han
sedan lämnade för att bli munk.
Han har medverkat i flera av
Apichatpongs filmer.

NNAATTTTHHAAKKAARRNN  AAPPHHAAII--
WWOONNKK  ((HHUUAAYY))
Född i Sakan Nakorn i nordöstra
Thailand 1966. Tillsammans
med sin man har hon under
många år haft en turnerande
utomhusbiograf. Idag är hon
verksam som sångerska på en
restaurang.

Den gränsöverskridande regissören Apichatpong Weerasethakul
är född i Bangkok 1970 och uppvuxen i nordöstra Thailand
(Khon Kaen). Han är utbildad arkitekt och filmutbildad på 
The Art Institute of Chicago. Han började göra kortfilm 1994 
och långfilmsdebuterade 2000. Hans arbeten präglas av sin 
ickelinjära dramaturgi och rör sig ofta runt minnets
mekanismer samtidigt som de tar upp personligt politiska 
och social frågor. 

Genom sitt bolag, Kick the Machine
producerar han, vid sidan av sina egna 
filmer, oberoende film och experimentfilm.

Hans säregna filmer är internationellt uppmärksammade och
prisbelönade, bland annat med tre prestigefyllda priser i 
Cannes, 2002 vann Blissfully Yours pris i sektionen 
Un Certain Regard, 2004 vann han juryns stora pris med 
Tropical Malady, och 2010 tog han hem Guldpalmen med 
Farbror Boonmee som minns sina tidigare liv.
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