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synopsis

Ett familjedrama från den sydfranska hamnstaden Sète, där frånskilde 60-årige hamnarbetaren
Slimane efter ett liv av arbete och slit inte längre orkar med det hårda tempot och tvingas sluta. 

Slimane har en stor familj, utspridd över staden, som han trots skilmässan och allehanda kompli-
cerade relationer och konflikter, desperat försöker hålla samman och ta hand om. Utan jobb och
med en kärv ekonomi, känner sig Slimane överflödig och frusterad när han ser tillbaka på sina till-
kortakommanden över åren.

Då föds en tanke. Slimane vill förverkliga en gammal dröm och öppna en couscousrestaurang. 
En övergiven pråm verkar idealisk och till en början förefaller det hela ganska lätt att genomföra.
Men snart inser Slimane att det behövs både pengar och tillstånd från myndigheterna och han
måste genomföra en rad förnedrande möten iförd en kostym han inte känner sig alls bekväm i. 
Vid det laget har han ändå lyckats entusiasmera sin familj och alla engageras i projektet, inte
minst föredetta frun vars kokkonst ligger till grund för hela den tänkta menyn. 

Den nu enade familjen bestämmer sig för att ställa till med en stor invigning som ska generera
ytterligare finansiering. Hela stadens grädda bjuds in och de är mäkta imponerade.

Men när couscousen till slut ska serveras är den borta…





regissörens kommentar

Det började med en skröna, den slags historia som man ofta hör ute i förorterna, myten om någon som lyckats, eller
med andra ord tagit sig ur det moderna slaveriets återvändsgränd och startat eget. Jag ville berätta historien med en
viss distans och utveckla den som en slags äventyrssaga. 

Han är gammal, han är fattig och han är arab. Och han vill skapa något som stärker hans värdighet och hjälper famil-
jen att komma upp sig ett litet steg. Det finns en grundhistoria som filmens handling är koncentrerad kring och som
representerar både symboliska och rent euforiska värden som är viktiga för mig. Men jag har samtidigt tillåtit mig en
rad utvikningar som besriver den vardagliga dramatiken som utspelas i en familj. Det är den dimension som intresserar
mig mest, att skildra små händelser i vardagen genom att hitta närheten till mina kära karaktärer. För att kunna fånga
den dramatik som utspelas under en familjemåltid måste jag hitta en rytm där jag kunde vila i scenerna.

För mig är det extra viktigt att det känns autentiskt eftersom det är min egen bakgrund och kultur jag skildrar.
Samtidigt är det en reaktion på alla stereotypa och schematiska porträtt. Jag ville skildra en fransk-arabisk familj i
hela sin komplexitet. När hela familjen engagerar sig i möjligheten att öppna en restaurang drömmer de om en bättre
framtid där de inte nödvändigtvis måste förneka sin egen kulturella identitet.

Jag vill uttrycka att man har rätt att vara annorlunda utan att bli betraktad som exotisk. Skillnaden kan vara hårfin,
men det är något jag verkligen både känner till och känner för.

Abdellatif Kechiche
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