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Salongen utspelas i en del av världen där ett besök på skönhetssalong kan vara 
för-knippat med livsfara. Och medan skarpladdade gevär omger gatorna utanför 
smattrar de skarptungade replikerna inne i salongen.
 Filmen skildrar en grupp kvinnor som tillbringar en stund på Christines skön-
hetssalong. Det är en av de sällsynta dagarna då elektriciteten faktiskt är igång på 
Gazaremsan. På salongen samlas en blivande brud, en som är höggravid, en bit-
ter nyskild, en som piggar upp sig med piller och en som är djupt religiös. Medan 
hårfärgning, nagellackering och sminkning pågår blir oljudet från gatan allt högre. 
Det visar sig att lejonet som en gång stulits av maffian nu har tagits tillbaka och 
befinner sig precis utanför salongen

PRESSMATERIAL

Salongen är inspirerad av våra personliga erfarenheter 
av att växa upp och leva på Gazaremsan där vardagen 
ter sig helt absurd och präglas av förbud. Över åren har 
vi blivit vittne till ett tragiskt förfall av Gaza som lämnar 
oss med den brinnande frågan om hur en befolkning 
kan förväntas att bygga en framtid i ett samhälle som 
är fångat mellan en militär ockupation och interna kon-
flikter? 
 Filmen bygger på en verklig händelse som or-
sakade stora rubriker i Gaza 2007. Operation ”Befria 
lejonet” ledas av Hamas mot en mäktig familj som 
tillhörde Gazas maffia. Målet var att befria det lejon 
som familjen hade stulit från Gazas zoo. Det behöver 
kanske inte sägas att det utmynnade i en våldsam och 
blodig konfrontation.
Vi försökte föreställa oss hur det hade varit om det i 
verkligheten hade utspelats på gatan utanför en skön-
hetssalong och hur kvinnorna i salongen som plötsligt 
befann sig instängda skulle reagera. I ”Salongen” finns 

tretton kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund 
men med en gemensam nämnare. De står maktlösa 
inför det permanenta tillstånd av våld som råder i Gaza 
och som dagligen påverkar deras liv.
Genom sina bitska samtal och svarta humor målar 
kvinnor i skönhetssalongen en bild av det tragiska in-
stängda livet i Gaza  idag.
 För att förhöja känslan av att vara kvävd 
bestämde vi oss för en enda inspelningsplats: skön-
hetssalongen. Under hela filmen är vi instängda i ett 
begränsat utrymme och kan bara följa det som pågår 
utanför genom gardinerna och glasdörren. Allt eftersom 
berättelsen fortlöper blir bilderna rörligare. Övergången 
till handkamera, mer närbilder och snabbare rörelser 
förstärker känslan av rädsla och instängdhet hos kara-
ktärerna. I rollerna har vi har både stora skådespelare 
som Hiam Abbas och amatörer, och alla har bidragit till 
sina karaktärer med sina egna personliga och politiska 
erfarenheter.

REGISSÖRERNAS TANKAR OCH VISION



Filmens ursprung
De flesta människor vet ingenting eller väldigt lite om 
hur livet ser ut i Gaza. Den allmänna uppfattningen är 
att det pågår ett konstant lidande. Kvinnorna skildras 
i regel alltid täckta med slöja och som helt omedvetna 
om omvärlden. Men precis som överallt fortsätter livet 
samtidigt med sorg och glädje, små och stora bekym-
mer, kärleksliv och vardagsliv. Vi ville göra en film som 
berättar om det vanliga livet, det som inte syns i media. 
Det som inte omedelbart handlade om Israel och Pal-
estina. För oss är det lika viktigt att tala om livet som 
om kriget. Vi ville låta människor från Palestina också 
tala om andra saker  än sitt folks lidande. Om relati-
oner, om att bli gammal, om kärlek och familj.

Att arbeta tillsammans
Vi har alltid jobbat ihop. Först kommer vi överens om de 
grundläggande konstnärliga och tekniska förutsättnin-
garna. Utifrån det kan vi ta individuella beslut. Vi kom-
pletterar varandra och har en stark gemensam konst-
närlig vision. Vi är tvillingar och har alltid delat allt. Även 
film.

Vad symboliserar en skönhetssalong?
Det är en väldigt speciell plats. Fylld av härligt skvaller 
som aldrig lämnar salongen. Vi byggde upp en salong 
som representerar vårt eget sätt att se på Gaza: ett litet 
hörn av paradiset i en sönderfallande värld. Det är ock-
så ett kvinnligt universum. Det palestinska samhället 
är patriarkaliskt. Men kvinnor har en mycket större roll 
att fylla, en roll de inte får tillfälle att ta. Vi har fört sam-
man tretton kvinnlige arketyper: den borgerliga hem-
mafrun, den religiösa fundamentalisten, utlänningen 
som trivdes så bra att hon blev kvar med flera. I salon-
gen är de inneslutna i en värld som bara handlar om bli 
vacker och må bra. Samtidigt pockar verkligheten på.

Om starka kvinnor
De har två ansikten. De har alla utvecklat en sköld för 
att klara av den hårda verkligheten de lever i, men ba-
kom skölden finns svagheterna och sorgen. Vissa döljer 
det bättre än andra. Den tuffaste och mest självsäkra 
berättar till slut att hon blir slagen av sin man; den dj-
upt religiösa som ingen begriper sig på visar sig vara 
den mest samlade, och den som står emot när män

nen stormar in i salongen. Våra karaktärer representer-
ar olika religioner, klasser, politiska åsikter, familjesitu-
ationer och vardagsproblem. Genom dem får vi en bild av
 samhället i Gaza, och samtidigt hur samhället påverkar 
dem. Vi ser dem som hjältar. Medan kriget pågår fortsätter  
de att ge liv och fostra kommande generationer.

Kaoset utanför salongen
Utanför den plats som är ägnad åt skönhet finns gatan, 
kontrollerad av maffian och i total kaos. Ett kaos or-
sakat av ockupationen, traditioner, religiösa tolkningar 
eller till Hamas. I filmen bryter ett krig ut utanför salon-
gen, medan livet innanför pågår som vanligt. Sminkade 
och nyfriserade, hoppas de alla kunna genomföra sina 
planer för resten av dagen och kvällen. Vi ville under-
söka hur de skulle påverkas av händelserna utanför. 
Och det visar sig att livet stannar inte av. Deras sätt att 
fortsätta med det de håller på med är ett uttryck för 
motstånd. Något som gör det möjligt att behålla hop-
pet. Det enda konkreta som kopplar samman salongen 
med det som händer utanför är att en av kvinnorna är 
förälskad i en av medlemmarna i maffian.Till slut bör-
jar även kvinnorna att slåss. Självklart är de påverkade 
av samhället även om de försöker stå emot. Mellan 
polisen, maffian och Hamas är de offer för våldet och 
måste reagera med aggressivitet. Gruppen splittras. 
Den välbeställda hemmafrun attackerar sin blivande 
svärdotter som är från en annan social klass; en kund 
förolämpar ägaren och ger sig på missbrukaren och så 
vidare. Men inget av detta hade de i åtanke när de klev 
in i salongen, utan bara att de skulle göra sig fina.

Filmen är inte uppenbart politisk…
Det sista vi ville var att göra en politisk film. Men vi ville 
visa att den politiska situationen är närvarande över-
allt och spelar en central roll i allas liv i Gaza. För en 
palestinier handlar det till slut alltid om politik, oavsett 
vad man talar om. Kvinnorna börjarprata om bröllop, 
kärlek och skönhet men det slutar med att de talar om 
Israel, och maktkamp ochpolitik. De är inte fientligt in-
ställda till Hamas utan till det förtryck de lever under. 
De kritiserar allt; Israles blockad,Hamas, Fatah, sociala 
problem, gamla traditioner.För oss är det viktigt att vi 
får lösa våra egna problem. Omvärlden vill enbart tala 
om konflikten mellan Israel ocj Palestina. Genom att 
också prata om våra interna problem frigör vi oss en 
liten aning från det som förväntas av oss.

REGISSÖRERNA OM FILMEN



En av kvinnorna föreslår sig själv som 
president
Varför inte? Om kvinnorna satt vid makten skulle de 
sköta det så mycket bättre än männen. Vi lever i en 
mansdominerad värld och måste göra mycket mer för 
att uppnå jämlikhet mellan könen. Ge kvinnorna en 
chans!

Betydelsen av humor
Humor är det bästa sättet att skildra komplexa och 
svåra frågor. Alla kvinnorna i filmen har ett humoris-
tiskt synsätt. Särskilt tydligt blir det när de pratar om 
att lämna Gaza. Som en av dem säger: ”Vart skulle du 
ta vägen. Även om du skulle ta dig igenom alla spärrar 
skulle du i alla fall till slut bli tagen som terrorist och 
hamna i fängelse.” 

Om rollbesättningen 
Vi letade efter okända ansikten, skådespelare men 
komplexitet i uttrycket, som kunde visa både styrka 
och svaghet. I fem månader letade vi både på teatrar 
och på gatorna. Sedan repeterade vi i en och en halv 
månad. Vi ville försäkra oss om att våra skådespelare 
inte fastnade i klichéer och verkligen talade den arabis-
kan man hör i Gaza. Att filmen utspelas i stort sett i ett 
enda rum ger en känsla av teater Det var en utmaning. 
Att behålla publikens uppmärksamhet i ettenda rum 
med samma personer under en hel film. När vi skrev 
manuset föreställde vi oss en teaterscen. Och när vi 
filmade hade vi alltid skådespelarna framför oss, även 
de som inte var i bild. Men där slutar likheterna med 
teater. För oss är detta vårt sätt att göra film.

Var filmen spelats in
Vi hade helst spelat in film i Gaza men det var inte 
möjligt. Filmen är inspelad i en förort till Amman i Jor-
danien i september till oktober 2014. Salongen är up-
pbyggd i ett garage och varje kamerainställning var 
bestämd på förhand för att spara tid. 

Och hur det var under inspelningen
Det var tufft. I juli 2014, när vi höll på med förbere-
delserna, utbröt ett nytt krig mot Gaza. På tre veckor 
dödades tusentals civila. Det kändes inte självklart att 

fortsätta med att göra en film om interna konflikter och 
inte om kriget, men till slut bestämde vi oss för att hålla 
oss till vår ursprungliga idé. Det var ett sätt att tala om 
livet och inte om döden, att ge ett ansikte till de män 
och kvinnor som dödats. Media skildrar död och förin-
telse, men inte det liv som förstörs. Det är som om det 
inte existerar något Gaza utan bomber. Vi vill visa det 
liv som hela tiden fortgår trots allt. Några av våra fi-
nansiärer drog sig ur på grund av kriget. De trodde inte 
att publiken skulle vara mottaglig just då. Vi hade en 
väldigt liten budget och spelade in hela filmen på fem 
veckor. Men vi var glada att vi kunde göra filmen över 
huvud taget.

Förhoppningar
Vi hoppas att publiken ser det vi försöker säga. Vi vill 
inte att de ska gilla filmen för att den är från Palestina 
utan för att de tycker att det är en bra film. Vi dröm-
mer om en dag då vi kan göra en film som inte är alls 
politisk. En film som bara är en film. Vi drömmer om att 
slippa känna att vi måste ha ett budskap, så som det 
känns för en palestinier. Att  få göra en kärleksfilm utan 
att nämna muren. Att kunna arbeta som konstnärer 
utan att hela tiden ha med den politiska verkligheten. 
Det är vår största förhoppning.

Regissörerna
Tarzan och Arab Nasser är identiska tvillingar från 
Gaza, födda 1981, året efter att de sista biograferna i 
Gaza stängdes. Efter att ha studerat måleri på Al-aqsa 
University i Gaza utvecklade bröderna en passion för 
film. 2010 mottog bröderna ett prestigefyllt pris för sitt 
konstverk Gazawood, en serie Hollywoodinspirerade af-
fischer för påhittade filmer med namn efter israeliska 
militäroffensiver på Gaza. Kortfilmen Condom Lead 
var uttagen till iCannes 2013 som den första palestin-
ska kortfilmen i tävlan. Salongen (Dégradé) fick värld-
spremiär i Kritikerveckan i Cannes 2015.

FILMOGRAFI 
2015 – Salongen /Dégradé 
2014 – With premeditation (kortfilm) 
2014 – Appartment 10/14 (kortfilm) 
2013 – Condom Lead (kortfilm) 
2009 – Colourful Journey (kortfilm) 



I ROLLERNA

Eftikhar (den bittra frånskilda)   HIAM ABBASS

Wedad (Christines assistent)     MAISA ABD ELHADI

Safia (missbrukaren)     MANAL AWAD

Salma (den blivande bruden)      DINA SHEBAR

Zeinab (den religiösa)     MIRNA SAKHLA

Christine (den ryska ägaren av salongen) VICTORIA BALITSKA

Wafaa (brudens mor)    REEM TALHAMI

Sameeha (svärmodern)    HUDA IMAM

Mariam (Sameehas dotter)    RANEEM AL DAOUD

Fatima (den gravida)    SAMIRA AL ASEER

Ruba (Fatimas syster)    RAYA AL KHATEEB

Sawsan (den andra frånskilda)    WEDAD AL NASER 

Natalie (Christines daotter)    NELLY ABOU SHARAF

Ahmed (maffioson)    TARZAN NASSER
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