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Slot Machine presenterar

”FÅR DIG ATT TAPPA HAKAN” 
The Telegraph

”MÄKTIGT” 
The Guardian



Den ukrainska regissören Sergei 
Loznitsa har en gedigen filmografi 
med 16 dokumentärfilmer och fyra 
spelfilmer och har vunnit priser på 
festivaler världen över.

”Jag ville berätta historien om en 
kvinna, faktiskt just den här kvinnan. 
Hennes man är i fängelse, hon skickar 
paket och paketet kommer tillbaka. 
Hon förstår inte varför. Hon börjar 
ställa frågor och så börjar filmen…
Jag hade inget slut, utan bara denna 
grundberättelse och slutet blev inte 
alls som jag hade tänkt från början. 
Jag höll på med manuset i flera år, 
och det enda som egentligen finns 
kvar från min ursprungliga idé är 
hjältinnans stoicism och hennes 
kontrollerade uttryck. Hon ler inte 
en enda gång i hela filmen.

Filmen har samma titel som en 
av Dostojevskijs noveller men har 
egentligen inte så mycket annat 
gemensamt. Jag har däremot använt 
ett citat från Dostojevskijs Onda 
andar, nämligen dikten som läses på 
banketten. Det finns även referenser 
till Gogol och Saltykov-Shchedrin.
Dostojevskij var intresserad av sårad 
stolthet och förnedring och för-
hållanden som kommer ur sådana 
om ständigheter och slutar med 
katastrof. Mitt intresse ser annor-
lunda ut. Jag ville inte göra en psy-
kologisk studie av en förtryckt och 
misshandlad person. Jag är mer 
intresserad av platsen där förned-
rade och sårade människor tvingas 
existera. Vi vet nästan ingenting 
om min hjältinna, vi känner bara till 
omständigheterna hon tvingas in 
i. Det är inte realism. Offret förblir 
ett offer medan plågoanden inte är 
personifierad i en specifik karaktär. 
Sadismen är spridd bland en mängd 
personer och platsen i sig är också 

En kvinna ger sig av för att personligen leverera ett paket till sin man i fängelset, eftersom de hon skickat 
kommer i retur. 

Så rullas berättelsen upp om en ensam människas kamp mot det ogenomträngliga fortet, fängelset där de 
onda krafterna härskar. Trots att hon överallt möts av våld och förnedring vägrar hon ge upp sitt outtröttliga 
sökande efter rättvisa.

hotfull och aggressiv. Hon är inte 
särskilt mild eller ödmjuk utan helt 
enkelt en passiv kvinna som låter 
andra köra med henne.

För mig är filmen en metafor för ett 
land där människor är konstant våld- 
samma mot varandra. Hela landet 
exploderar av alla former av våld. 
Å ena sidan råder totalt hyckleri, 
obeskrivlig lögnaktighet och dubbla 
budskap, ett genomfört ”omertà”. 
Och samtidigt fortsätter fruktans-
värda saker att hända varje dag. Jag 
upplever det som en smärtsam och 
olöslig gåta. Istället för att försöka 
leva lugnt och behandla varandra 
med vänlighet, tvingas man ta en 
svår, oärlig och stundtals ganska 
förskräcklig väg. Det är den värsta 
paradoxen, jag har levt med den 
sedan jag var fem år och det är fort-
farande lika obegripligt.

En timme in i filmen kommer ögon-
blicket då det inte finns någon 
väg ut för vår hjältinna. Det är när 
hon ställer till med en liten protest 
utanför fängelset. Då flockas en 
konstellation av karaktärer runt 
henne och det är kanske där som 
berättelsen egentligen börjar.

Jag visste inte hur jag skulle avsluta 
filmen. Jag hade en idé men jag 
vågade inte riktigt säga den. Men 
sedan bestämde jag mig. Och det 
ledde fram till den stora scenen 
mot slutet, den groteska officiella 
banketten som i själva verket är en 
dröm, och som jag ser som en film 
i filmen. Men det blev ändå inte så 
jag ville avsluta filmen. Jag ville ta 
det lite längre. Jag vill att filmen ska 
ses som en slags besvärjelse mot 
onda krafter och jag hoppas att den 
kan träffa den ryska själen.”



FILMOGRAFI SERGEI LOZNITSA
2018 Donbass 
2017 Den ödmjuka 
2016 Austerlitz (dokumentär)  
2015 The Event (dokumentär)  
2014 The Old Jewish Cemetery (dokumentär)  
2014 Maidan (dokumentär)  
2014 Reflections/Bridges of Sarajevo (dokumentär)  
2013 Letter (dokumentär)  
2012 O Milagre de Santo António (dokumentär)  
2012 In the Fog  
2010 My Joy  
2008 Northern Light (dokumentär)  
2006 Artel (dokumentär)  
2008 Revue (dokumentär)  
2005 Blockade (dokumentär) 
2004 Factory (dokumentär)  
2003 Landscape (dokumentär)  
2002 Portrait (dokumentär)  
2001 Settlement (dokumentär) 
2000 The Train Stop (dokumentär)  
1998 Life, Autumn (dokumentär)  
1996 Today We Are Going to Build a House (dokumentär) 
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