
En genomgripande rationalisering står 
för dörren, det är dags att agera. En 
alternativ affär blir svaret från de an-
ställda när deras arbetsgivare, lågpris-
butiken, tvingar dem att arbeta allt 
hårdare. En komedi om rätt och fel i 
en värld av orättfärdigheter, eller?

Udda: Filmen påverkade beslutet 
att inte längre att slänga mat bland 
snabbköp i Frankrike.

12 januari Klippet Regi: Louis-Julien Petit 

Frankrike • 2014 • Speltid: 1.42

Vå r p ro g ra m  
2 0 1 6



Under kulturrevolutionen fängs-
las huvudpersonen Lu. När han 
rymmer från fängelset blir han  
avslöjad av sin dotter. Efter ett 
långt straff återvänder han och 
vill nu försonas med sin dotter. 
En hjärtskärande skildring av ett 
samhälle där individen och famil-
jen inte har någon betydelse.
Udda: Regissören fick börja film-
skola i Kina 1978, trots att han 
var för gammal. Hans mästerliga 
stillbilder visade på en talang 
som kunde utvecklas.

En film som i olika episoder visar 
vart ett stressat och frustrerat liv 
leder till för en del av oss. Hämnd 
och utbrott blir ett explosivt 
resultat när det helt enkelt rinner 
över. En färgglad och rolig - thril-
ler har en del kallat den. Och det 
låter väl spännande? 
Udda: Det mesta av manuset 
skrev regissören i badet, i en lugn 
och harmonisk miljö med lite vin 
och ett par tända ljus...

26 januari Hemkomsten Regi: Yimou Zhang  

Kina • 2014 • Speltid: 1.47

9 februari Wild Tales Regi: Damián Szifrón   

Argentina/Spanien • 2015 • Speltid: 2.02



En udda kärlekshistoria mellan 
en kvinna som har torgskräck och 
en äldre man som aldrig upplevt 
en sexuell relation. Spelplatsen är 
kvinnans hem, dit den äldre man-
nen kallats för att värdera konst 
och andra föremål. På var sin sida 
om en dörr kommer de allt när-
mare varann...
Udda: Musiken framförs av 
Tjeckiska nationalorkestern i Prag 
under ledning av Ennio Morrico-
ne, som också skapat filmmusiken 
i Cinema Paradiso och En hand-
full dollar.

Under kriget stals många kulturskatter och den här 
filmen skildrar i dramats form en kvinnas kamp för att 
återfå de verk hon saknat så länge. Filmen behandlar 
också ett vidare tema - vad är egentligen upprättelse, 
kan det ibland vara bättre att glömma och gå vidare?
Udda: Helen Mirren och Katie Holmes spelar i den 
här filmen vänner, men de har också spelat ovän-
ner,vilket skedde i filmen ”Teaching Mrs. Tingle”  
från 1999.

8 mars Kvinnan i guld Regi: Simon Curtis  

Storbrittanien • 2015 • Speltid: 1.49

22 mars The best offer Regi: Giuseppe Tornatore  

Italien • 2013 • Speltid: 2.11



Alla har flytt den krigshärjade lilla 
byn utom två bönder som tålmodigt 
väntar på att mandarinskörden ska bli 
klar. Sedan väntar de på att någon vill 
hjälpa dem sälja... En skildring där det 
lilla, trygga och nära står i kontrast 
till det krigshärjade, stora och främ-
mande. Ett motstånd mot vansinnet 
därute växer fram.
Udda: Den första estniska film som 
nominerats till en Oscar. Manuset lär 
ha skrivits på två veckor

Film är bäst med flera
Marks filmstudio är en förening som 
tllhör Sveriges Förenade Filmstudios. 

Vårt mål är att visa filmer som du 
inte visste att du  behövde se. 

Efter tre års verksamhet är vi nu 
drygt 190 medlemmar som trivs med 
att gå på bio. För oss är det ett sätt att 
umgås och få en upplevelse tillsam-
mans som sitter kvar länge.

Medlemmar får ett medlemsbrev och 
erbjudanden om rabatter och andra 
filmvisningar.

Filmvisningen  
startar kl 19.00 tisdagar

Vi visar våra filmer på Kulturhuset i Ske-
ne. Medlemskapet kostar 200 kr/säsong 
och ger dig den här terminen möjlighet 
att se hela sju filmer.

Vi berättar mer på:  
marksfilmstudio.blogspot.se
Facebook: marks filmstudio

5 april Mandarinodlaren Regi: Zaza Urushadze  

Estland•2014 Speltid: 1.17

Vi kommer att visa en sjunde film den här säsongen.  
Vilken, kommer det information om senare i vår.


