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Två blyga och inåtvända människor upptäcker av en 
slump att de varje natt drömmer exakt samma dröm. 
Det är märkligt och förvirrande, och lite läskigt. När de 
så småningom accepterar sin nattliga gemenskap gör 
de ett försök att återskapa drömmen på dagen. 

VINNARE AV GULDBJÖRNEN FÖR BÄSTA FILM PÅ BERLINALE 2017

Maria är den nya kvalitetsinspektören på slakteriet och hon möts 
av misstänksamhet. Varför håller hon sig för sig själv och tackar 
nej till att fika med de andra? Ekonomichefen Endre blir genast 
intresserad av den vackra och gåtfulla Maria, men måste påpeka 
för henne att hon är alltför sträng i sin kvalitetsmärkning. Hon 
håller sig strikt till reglerna är hennes svar och det gäller allt hon 
företar sig. Man anar att hon inte har helt lätt för att hantera livet.
       Efter en allvarlig stöld på slakteriet anlitas en psykolog för att 
intervjua personalen. Maria och Endre berättar helt oberoende 
av varandra om sina återkommande drömmar. De är hjortar som 
möts i en snöig skog där de varsamt och kärleksfullt närmar sig 
varandra.
       När de så småningom förstår att de delar samma dröm på 
nätterna väcks hoppet om att kunna mötas även när de är vakna.

Den mångfaldigt prisbelönade regissören ILDIKÓ ENYEDI 
började sin karriär som koncept och mediakonstnär bland annat 
i konstnärskollektivet Indigo för att sedan gå vidare till att göra 
film. Debutfilmen My Twentieth Century från 1989 belönades 
bland annat med Camera D’Or i Cannes och utsågs av New York 
Times till en av det årets tio bästa filmer. Hon har även regisserat 
Terapia, för HBO Europe, den ungerska versionen av In Treatment. 
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REGISSÖREN ILDIKÓ ENYEDI :

I mina projekt kommer historien sist. Precis som i mina 
tidigare filmer började jag med en stark önskan att för-
medla min syn på människans livsvillkor och hur vi lever 
våra liv. Jag ville samtidigt skildra en överväldigande 
passionerad kärlekshistoria berättad helt opassionerat. 
Jag läser mycket poesi, det är min tillflykt och den verk-
liga startpunkten för filmen var en dikt av den ungerska 
poeten Agnes Nemes Nagy. 

De här fyra raderna blev filmens motto:
(återges här i den engelska översättningen)

The heart, a sputtering flame to light
the heart, in mighty clouds of snow,
and yet inside, while flakes sear in their flight,
like endless flames of a burning city glow.

Jag är en ganska tillbakadragen person och jag vet att 
mycket kan gömmas bakom en till synes grå och lugn 
yta. Hur mycket smärta, längtan och passion – 
vardagens hjältemod. Jag ser människors ansikten på 
gatan och jag vet att bakom den tråkigaste, klumpigas-
te och mest korkade ytan kan dölja sig ett under. Jag 
ville dela den känslan: ingenting syns på utsidan, men oj 
så mycket på insidan.

Grunden till filmen kom i ett enda ögonblick: Föreställ 
dig att du träffar någon som drömmer exakt samma 
dröm som du. Vad skulle du göra? Skulle det kännas 
spännande? Eller skrämmande? Eller roligt? Påträngan-
de? Eller möjligtvis romantiskt.

Situationer som fungerar som motorer är det bästa 
sättet att berätta på film. Situationer som skapar frågor 
som kräver ett svar för att genast ställa nya frågor. Hur 
handskas men men det man fått reda på när chocken 
har lagt sig. Skulle man öppna sitt hjärta för den andra 
personen? Tänk om man inte alls är romantiskt lagd. 
Om man ryser vid blotta tanken. Om man har problem 
med att hantera känslor. Hur möter man den  som på 
dagen är en främling  men som man varit så nära i 
drömmen? Skulle man försöka skapa samma närhet på 
dagen? Tänk om det inte fungerar alls. Om man inte 
ens klarar av en första date. Och andra gången blir en 
katastrof. Och tredje gången ännu värre. Skulle man då 
ge upp? Och om man gav upp, hur skulle man stå ut 
med att träffa sin själsfrände varje natt i drömmen, och 
på dagen vara främlingar för varandra? Skulle man inte 
bara dö? Alla dessa frågor leder oss fram till sista bild-
en, men även då finns en fråga som kräver ett svar.



Filmen utspelas i ett slakthus men det är inte den blodi-
ga miljö man kanske föreställer sig. Det är en ren, välor-
ganiserad, modern arbetsplats som håller sig strikt till 
reglementet. En spegel av det västerländska samhället.
För de av oss som inte följer en religions ritualer kan det 
vara svårt att veta hur vi ska hantera livets viktiga händel-
ser som födslar, kärleken och döden. Det blir mer prag-
matiskt och praktiskt och människan blir avhumaniserad. 
Jag har fött tre barn på sjukhus och ett av mina barn 
dog. Jag har funnits vid min pappas sida under hans 
sista tre levnadsmånader. Jag har sett hur en omänsklig 
institution drabbar människan. När jag såg lastbilarna 
med djur komma till slakthuset påmindes jag om mina 
egna förluster, mitt barn, min far. Deras liv och deras 
död. Onaturliga liv som berövas möjligheten att följa 
naturliga instinkter.

Filmens två hjältar, Endre och Maria är inte bara intro-
verta. De har djupa sår. Deras yttre tillkortakommanden 
speglar deras inre. De reagerar på en omgivning (och då 
menar jag inte slakthuset utan hela samhället) som inte 
är gjord för dem. Eller för någon alls. 

Slakthuset vi filmade på ägs av en man som själv är slak-
tare och som byggt upp fabriken själv. Vi slogs genast 
av hur alla som jobbade där bemötte djuren med kärlek 

och respekt. Det mest hjärtskärande var inte heller själva 
slakten, utan att se djuren fridfullt invänta sin död. Ögo-
nen. Det vi såg var en outtalad gemenskap mellan den 
som dödar och den som dödas, mellan djuren och arbe-
tarna. Som en nedärvd kultur där man känner tacksam-
het till det djur som jagas och dödas och ger en mat.
 
En intressant erfarenhet var när vi insåg att köttgrytan 
vi åt på lunchrestaurangen som ägdes av slakteriet var 
gjord på de djur som just slaktats framför våra ögon. 
Det är viktigt att vi förstår var vår mat kommer ifrån. Och 
under vilka omständigheter våra kläder eller vår i-phone  
är tillverkade. Det påverkar hur vi väljer att leva våra liv.

Det skulle vara så skönt att kunna säga att jag, under de 
perioder jag inte gjort film, åstadkommit något annat. 
Bestigit Mount Everest eller uppfunnit ett vaccin mot 
malaria. Men det har jag inte. Tvärtom är jag alltid helt 
fokuserad på att få göra film. Jag har skrivit fem manus 
som jag till slut tvingats inse aldrig kommer att realise-
ras. Det var frustrerande och jag trodde jag skulle bli 
galen. Men sedan anställdes jag av en stor fabrik, HBO 
Europe där jag fick uppdraget att skriva en europeisk In 
Treatment. Det var lite skrämmande men jag är faktiskt 
väldigt nöjd med att ha fått det förtroendet.
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