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: som visar det mänskliga lidandet
bortom de politiska slagorden och
låsningarna, Hur den unge Gerald
Conlon lyckas nå sin fader Giusep
pe och därigenom självkänsla nog
för att kä,mpa sig fram till den nya
rättegången' är lika laddat som
resten av historien, Filmen har ett
tempo och en kraft som tar andan
11r.publikeri, och lämnar ingen

. oberörd ..Det finns ingen möjlighet
!~t~dehiIlte får minst en av björ-
'narnahBerlin, '.

Berlimiden är mer än tävlandet.
Här visas retropersktiver och i år
ger man Sophia Loren en särskild

: björn för.hela hennes filmkarriäL'
Här .visas också hela serier från

Guldbjarn ocksd? Filmen In The ,Name of The Father har/när ochfj·ärran. ~år har b~,deAfri
tidigare. nominerats för sjuOscqr .. nu tippas den för' Guld-. ka och ,Mongoliet ..u~pmarksaJ?-
l ,.. o B . l' 'r-z ,( . l' l' hl'> !,' mats. saIIlmanlagt visas mer anJjor1?en. pa er ~ns,JI n1jestIva som avs utas, I e gen. ! Har 3 50. filmer på denna festival, som

Danzel Day-LewIs I huvudrollen, . också är en viktig niarknadsplats
cxempt'!~)enH;land, alltför s.telt ,i . film visar. ,ner än många andra',:,"för filmin~ustrin: ...
fjärran ~:i}i!r!l{~:!I~JeffBridges, > festivalIlImer. att en bra film är en,~)', Helh.etsmtrycket ar -,~tt .den

" • "",'" " "'. >'. I'J' ,,', "I k d ..... '''·''.europelska filmen samlat SIgpa ett.
En ".,'ti'db'(j\'hvore 'den' fral1s'ka ..•..1m.som,al.a s a av ..regls~oren", d '~'">..,' :" .... " J . J ..••.. h kOd I 'lkt '"',' 11l1pOnerane· att.. Det arsakert

filmen Pas tres catholique i regi . oc s a espe arna, VI eger~hm- . t ... ,,; h' ... 'b'ld ' .. k'ld I" .. " m e utan orsaJ\.'som EU ocUSA
av Tonie Marshall värd Titeln' I erna en sars l ystel och b °k fil' r" h d', .. fil '. "tf Il ft 'kl ra at om I m I GattJor an Img-kan fritt översättas till "Inte helt. I men en egen ga u e el ang'H Il d'o

'" Det är en film som förtjänar en arna.· o ywoo ,utmanas frannormal ... " . '. 11 l °ll d '. t' k fil h
stor publik och essäer av hela ska~ era la , en aSla IS a l men ar

Vill du leva fritt eller vill d~Jeva ror av cineaster.", m~d det stigande välst~l'ldet för

try~gt?Kan man le~a utanfor de IN The Name OfThe Father, den matt produc~ra ..filmer~om kan
nOImaIa non;l1erna. D~nna .film irländska-engelska filmen om kon~urrCl:a pavarld~mal~nade?
lyckas smyga m stora eXistentiella Guilford four är Berlinadens bästa Nasta ars filmfestival I Berlm
frågor i ~?trigen. s~tidigt är ~,~n film. Det är både genom sitt ämne k~n dessutoI!! ~anske v~saresu~~at

mer spannande an JJretentlOs. _ de fyra som oskyldigt dömda fran storsatsnmgen pa att gara
AneI?one spelar privat~etektiven satt 15 år anklagade för .IRA- Ber~in till filmhuvudstad. Här på
~axlm,~ med, ett paJ:'sva~a fall att attentat _ och' genom Jim Sheri- fe,stIvalen t,~lasen .he,~del om sats
losa. dar varje relatIOn vls.ar h~n- dans regi som den har Oscarnomi- nmg,~n dar reglossor~n. Volkel'
nes egen moral och val av livsstJl.nerats samt genom storspel av Da- Schlondorff ska blasa liv.I och ut-

I rollen som Maxime skapar hon niel Day-Lewis som redan Oscar- veck,la d~n gamla klassl.~ka film
en utmanande figar, som man kan nominerats för sin roll som Gerald studIOn I B~b~lsberg d,ar filmer
hoppas blir till en kultgestalt för ConIon. Den förmår att i den upp- som ~en, bIa .an~~ln gJ~:t Mar
många kvinnor. även om den inte rörande historien också fånga den lene Dletnch till varldsstJarna.
är invändningsfli. Denna starka nordirländska frågan på ett sätt ANDREASALTERMANN

Efter en dryg veckas konstant
filmseende, på den tyrtiofjärde
filmfestivalen i. Berlin. inser man

. på allvar, vilket vanskligt arbete
den internationella jm'yn haL Den
,som' någångång sent nu påsönc
dag meddelar vilka~!åv de'r24
filmernåsom fårdeåtråddå sil\ier
och guldbjörnarnå "som tillsam
mans med palmerna från Cannes
är de mest prestigefyllda utmärkel-
serna i Europa, . ' .

Vill' man ge en silverbjörn till
en bra berättad historia så vore
det Fearless i regi ;av Peter Weil'
med JetTBridges och Isabella Ros
selini. Jeff Bridges gestaltar över~
tygande traumat av att ha över
levt en l1ygkrasch, Det är en
dramaturgisk triumf för regissö
ren Peter WeiL Han ändrade

. filmen från att ha börjat med en
tjugo minuter lång katastrof till
ett rytmiskt och fragmentariskt
bakåtberättande om kraschen där
nyfikenheten på vad som egent-,
ligen hände hela tiden stegras,
Planet kraschar. men filmen lyfter
till en spännande upplevelse som
även förmår att ställa viktiga frå
gor, utan att bli alltför banal.

Den bästa rytmen, de vackraste
bilderna och en av de bästa skåde
spelarinsatserna gjordes i Tre
färger-Vit av Krzysztof, Kieslow
skis, Det skulle förvånalom den
blev utan utmärkelse, Den ironiskt
absurda berättelsen om frisören
Karol Karals desperata kärlek till
fransyskan Dominik är mänsklig,
varm, Att Kieslowski lyckas ge en
farsartad skildring av polackernas
vilsenhet och vantrivsel i väst. och
den absurda situationen i Polen
av i dag, och samtidigt tala om
vikten av vänskap, gör att filmen
lever vidare långt efter att man
'sett den, .

Kieslowski upprepade på press
konferensen det nedslående
beskedet att han tänker sluta filma
efter att ha fullbordat sin trilogi
om frihet. jämlikhet och broder
skap, .

Vitt som symboliserar jämlikhet
i den franska l1aggan, På frågan
om vad filmen säger om jämlikhet
svaradeKieslowski:- Den finns
inte, Och retoriskt ställde han frå-
gan till pressen: - Finns det någon
här som vill vara jämlik? Rollen
'som Karol görs av Zbnigneiw Za
·.ffi·achwoski.på ett oerhört levande
sätt som får denna lille polack att
röra publiken betydligt mer än till

Hur ska man1mnna skiljå ,
dansaren från dansen?

!Gårfilmen. rytl)]eni bil-!~
.derna och bildernas
skönhetisamspelet med
ljudet att skilja från den
intrig som filmen berät~
tar? Och vad är då bra film
- eri bra historia eller en
bra berättad historia, '.
vackra bilder eller en bra .
intrig? Går det över huvud
.taget att jämföra filmer
och låta dem tävla?'


