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Teheran Tabu
Tyskland/Österrike (Teheran 
Taboo), 2017. Regi: Ali Soo-
zandeh. Med: Elmira Rafizadeh, 
Bilal Yasar, Jasmina Ali, Arash 
Marandi. Åldersgräns: 15 år. 
Längd: 1.36.

■ Vi har sett det i andra fil-
mer om livet i Iran, det vill 
säga individens begränsade 
frihet, förtrycket, främst av 
kvinnor, korruptionen, 
dubbelmoralen, drogerna 
och sexhandeln men sällan 
så öppet och tydligt som 
här.

”Teheran Tabu” är å an-
dra sidan ingen iransk pro-
duktion utan gjord med 
tyska och österrikiska 
pengar. Långfilmsdebu-
terande filmaren Ali Soo-
zandeh väljer en anime-
rad form där olika meto-
der blandas, bland annat 
en animationsteknik där 
fotografier utgör grund-
materialet för hur roll-

gestalterna framställs. 
Det ger en stark realistisk 
känsla men skyddar ändå 
skådespelarna jämfört 
med den vanliga spelfil-
men. Bakgrunderna är ofta 
tecknade. Den här mixen 
drar in åskådaren i en ga-
len helvetesskildring där 
tre olika kvinnors och en 
mans levnadsöden berät-
tas. Historierna kommer 
betydligt närmare än den 
i Marjane Satrapis i och för 
sig utmärkta ”Persepolis”, 
efter hennes serieböcker, 
som jag lätt associerar till.

Huvudpersonen är den 
prostituerade Pari, som 
ofta utför sina tjänster i bi-
lar och låter den stumme 
sonen Elias vara med i bak-
sätet. Efteråt kan han an-
vända kondomerna som 
vattenbomber och kasta 
ned dem högt uppifrån den 
lägenhet där han och mam-
man får bo. Våningen beta-
las av en jurist vid den reli-
giösa domstol dit Pari gång 
på gång vänder sig för att få 
skilsmässa från sin make. 

Han sitter i fängelse på 
grund av drogmissbruk.

Paris granne är en gravid 
kvinna som lever tillsam-
mans med man och svär-
föräldrar, förvägras arbe-
ta utanför hemmet av den 
otrogne maken och i hem-
lighet har genomgått fle-
ra riskfyllda aborter. Den 
unge grannen Babak stu-
derar musik och försö-
ker desperat skaka fram 
en stor summa pengar till 
den kvinna han hade sex 
med en kväll på en klubb. 
Hon säger att hon ska gifta 
sig veckan därpå och nöd-
vändigtvis måste göra en 
illegal så kallad mödoms-
operation inför gifter-
målet. Sanningen visar sig 
vara betydligt mer skräm-
mande.

Möjligen är de olika berät-
telserna något röriga i bör-
jan, innan huvudkaraktä-
rerna och deras handling-
ar skiljs ut för att mot slu-
tet allt mer löpa samman. 
Men det är en anmärkning 
i marginalen i det feminis-

Helvetesskildring 
som kryper nära

Långfilmsdebuterande Ali Soozandeh imponerar med sitt animerade samhällskritiska och humoristiska drama, skriver Annika Gustafsson.

tiska, samhällskritiska dra-
mat som verkligen inte sak-
nar underhållande och hu-
moristiska inslag. 

På ytan visar  Teheran upp 
en någorlunda anständig 
verklighet men Ali Soozan-
deh skär rakt igenom den 
med sitt skarpa öga och 
visar en vardag, ständig 
med dubbelbokföring och 
så mycket dramatik och 
smärta att tillvaron blir helt 
schizofren och inte ovän-
tat allra sämst för kvinnor, 
barn och obemedlade. Dub-
belheten understryks i den 
visuella gestaltningen där 
regissören återkomman-
de använder speglar och 
glasdörrar. Just den typen 
av  detaljer ser vi vanligtvis 
i spelfilm men kanske upp-
täcker vi det inte lika ofta 
i en animation.

Ali Soozandehs fortsatta 
karriär ska bli spännande 
att följa.

TEXT: ANNIKA 
GUSTAFSSON
nojen 
@sydsvenskan.se
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”På ytan visar 
Teheran upp en 
någorlunda an-
ständig verk-
lighet men Ali 
Soozandeh skär 
rakt igenom 
den med sitt 
skarpa öga.”

ANIMERAD BARNFILM
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Biet Maya – på nya 
honungsäventyr
Australien, 2018. Regi: Noel 
Cleary, Sergio Delfino, Alexs 
Stadermann. Svenska röster: 
Amy Deasismont, Birgitte 
 Söndergaard, Sharon Dyall, 
Fredde Granberg. Barntillåten. 
Längd: 1.25.

■ Det svårkontrollerat en-
ergiska och begåvade  lilla 
biet Maya är tillbaka. Den 
här gången surrar hon 
självsvåldigt iväg för att 
konfrontera självaste kej-
sarinnan i metropolen 
Surrtropolis, som bestämt 
sig för att beslagta halva 
sommarskörden från bi-
kupan på Vallmoängen. 
Maya lyckas mot alla odds 
få kejsarinnan med på en 
överenskommelse: Att låta 
lantis bina från Vallmoäng-
en äntligen delta i de pre-
stigefyllda Honungsspe-
len. Om de vinner slipper 
de ge bort sin honung, om 
de inte vinner måste de ge 
bort hela skörden. Javisst, 
Hunger Games i animerad 
barnkostym! 

Med sig får Maya,  förutom 
småtröge bästisen Willy, ett 
hoprafsat lag som består av 
bland annat en orkeslös ve-
ganspindel, en sjungande 
och dansande fästing och 
en kackerlacka med smuts-
fobi. Mot dem står huvud-
stadens eget proffslag, led-
da av den narcissistiska och 
elaka Violet.

Mayas uppgift  blir att leda 
sitt till synes hopplösa lag 
mot en seger – på spel står 
hennes bikupas existens. 
Det hela blir dock en gan-
ska snäll resa där lagkam-
raterna får lära sig om sina 
egna styrkor och att diverse 
olika udda egenskaper kan 
samverka till en stark hel-
het. Och där Maya (och Vi-
olet!) får lära sig att ingen 
ledare – inte ens den mest 
briljanta – klarar sig utan 
ett dedikerat team. Fint så, 
men mer galenskap och hu-
mor och mindre tillrätta-
lagt budskap hade behövts 
för att lyfta uppföljaren till 
första filmens nivå. 

CAMILLA LARSSON
nojen@sydsvenskan.se

BIO · BIET MAYA

Friserat 
drama  
i bikupan
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Bina kämpar för sin honung.

Redaktör: Mattias Oscarsson
E-post: mattias.oscarsson@sydsvenskan.se Telefon: 040-28 15 61

Postadress: Nöjen, Sydsvenskan, 205 05 Malmö

Fredrik J


Fredrik J


Fredrik J


Fredrik J


Fredrik J


Fredrik J
Sydsvenskan 29/6 2018


