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Filmstudion Bibliografen star tade sin verksamhet 
hösten 2014 och har sedan dess sänt fyra f ilmer per 

säsong. Visningarna sker på Lomma bibliotek under vin-
terhalvåret. Filmstudion är en sluten grupp där 

medlemskapet förnyas säsongsvis, 
i styrelsen sitter Anders Åhnberg, Göran Schmitz, 

Lina Grahn och Thorild Nilsson.



Läxan     Onsdag 24 januari
 

Mellandstadieläraren Nadezhda ger klassen ett ultimatum efter 
att ett av barnen blivit bestulen i klassrummet, antingen stiger 
den skyldige fram eller måste de kollektiv t ta på sig ansvaret och 
gemensamt betala tillbaka pengarna. Ett litet drama som speglas i 
Nadezhdas eget liv, för trots dubbelarbete får hon och maken inte 
ihop det när oväntade utgifter dyker upp och plötsligt är hon redo 
att svika sina egna höga ideal. (Regi: Kristina Grozeva och Petar 
Valchanov, 2014, Bulgarien/Grekland. Längd: 105 min)

Babel    Onsdag 14 februari

Tre historier, tre världsdelar. Ett äkta par turistar i Marocko, deras 
desperata försök att hitta tillbaka till varandra ställs på ända då en 
svår tragedi inträffar. En mexikansk kvinna i USA ska besöka sin sons 
bröllop i Mexiko, omständigheter gör att hon tvingas ta med sig 
barnen som hon är barnskötare å t. Samtidigt, i Japan, söker en döv-
stum f licka desperat efter kärlek och bekräftelse. (Regi: Alejandro 
González Iñárritu, 2006, USA, 143 min) 

Dolda tillgångar        Onsdag 7 mars

Vid inledningen av USA:s rymdkapplöpning mot Ryssland 
rekry terade NASA en grupp unga kompetenta matematiker, och 
tillika afroamerikanska kvinnor, för de avancerade uträkningar som 
lade grunden för amerikanernas framgångar. Oscarsnominerade 
Dolda tillgångar baseras på denna sanna historia och är en vik tig 
komplettering av den gängse manliga historieskrivningen kring 
vetenskapliga framsteg. (Regi:Theodore Melf i, 2016, USA, Längd: 127 
min) 

Ljus i natten          Onsdag 21 mars

Två parallella berättelser i Kaurismäkis senaste f ilm. Wikström läm-
nar hustru och arbete, för att star ta ett ny tt liv. Samtidigt anländer 
Khaled, f lyk ting och asylsökande från Syrien, till Helsingfors. Deras 
vägar korsas, och när Wikström öppnar restaurang anställs Kha-
led som diskare. Detta ör den fristående andra delen i en tänkt 
”Hamntrilogi” som inleddes med Le Havre. Avsik ten är att skildra 
f lyk tingkatastrofen, samt behandla solidaritet och medmänsklighet. 
(Regi: Aki Kaurismäki, 2017, Finland, Längd: 100 min) 

Visningar på Lomma bibliotek, kl. 19.00. 
Filmerna introduceras av Emil Stjernholm, 
doktorand i Filmvetenskap vid Lunds universitet


