


Så nära
Angela, 15, och Arina, 14, har drabbats av den första 
förälskelsen. Bill och Tom är killarna i deras fantasier. De 
är frontfigurer i det tyska bandet Tokio Hotel. Tillsammans 
drömmer sig Angela och Arina bort från skolan, omogna 
killar och ett regngrått Rågsved. När de är ensamma och 
ingen hör, planerar de en resa till Tyskland, där Bill finns 
som vaxdocka. Målet för deras pilgrimsfärd blir därför Ma-
dame Tussauds vaxkabinett i Berlin där de kan få krama 
Bill så länge de vill.

Den svenska dokumentärfilmen Så nära har fått ett stort 
internationellt genombrott och har visats på filmfestivaler 
över hela världen, från Helsingfors till Rio de Janeiro. 
Filmen blev nyligen uttagen till den prestigefulla IDFA, 
International Documentory Film Festival i Amsterdam.

Ina Holmqvist och Emelie Wallgren är duon som ligger 
bakom den prisbelönade filmen. Holmqvist och Wallgren 
går båda tredje året på Dramatiska Institutet och har blivit 
utsedda till NEW TALENTS 2010 av Svenska Filminsti-
tutet. I denna film, liksom deras tidigare, visar de på en 
speciell förmåga att komma mycket nära de personer de 
filmar.

Så nära är en unik skildring av de unga tjejernas starka 
vänskap och gemensamma drömmar. “Det finns en upp-
fattning om att tjejer som är fans inte har någon egen vilja 
eller självständig smak. I själva verket är de här tjejerna 
extremt viljestarka och ambitiösa. På sätt och vis blir 
de ännu starkare genom att lyssna på Tokio Hotel, som 
nästan ingen i deras omgivning tycker om” säger Emelie 
Wallgren.

”Vi kände oss arga över att kvinnliga fans ofta avfärdas 
som hysteriska. Vi var själva pojkbandsfans och kom ihåg 
hur det kändes att bli föraktad. Man kan ju fråga sig själv
varför fotbollsfans får leva ut sina känslor men inte tonårs-
flickor”, säger Ina Holmqvist och Emelie Wallgren.” 

Vinnare av STHLM. DOC 
(bästa, korta, svenska dokumentär) 
på 11:e Tempo Dokumentärfestival 2010
Motivering: ”Med känsla och närvaro följer filmen två tonåriga 
flickors turbulenta, intensiva och kärleksfulla vänskap i den 
gemensamma jakten på livets möjligheter och omöjligheter. Och 
på Bill och Tom.”
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