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Kolstavarna brinner. Det är dags för drone och

KALBJÄRGA FILMFESTIVAL 2018
3-4 augusti
Den ljusaste årstiden går mot sitt slut och vi säger: låt mörkret falla! Årets upplaga av
Kalbjärga filmfestival bjuder in Fåröpubliken till två dagars tidsresor där rörliga bilder från
filmens tidigaste epoker möter en brännande samtid.
I filmens barndom var filmer explosiva och stumma. Idag är dessa filmer föremål för
restauration och av stort intresse för samtida konstnärer som fascineras av deras uttryck
och ömtålighet. Att skapa musik för stumfilm är idag en alldeles egen konstform som
förenar samtid och dåtid i realtid.
Därför är vi mycket stolta över att kunna presentera en mycket märkvärdig samling
tidsdokument och filmkonst från det förra seklet tillsammans med en likaledes säregen och
exklusiv konstellation samtida musiker.
Huvudfilm för årets festival är Herr Arnes pengar av Mauritz Stiller. Denna klassiker från
1919 ackompanjeras av drone-improvisationer av Melissa auf der Maur och Nathan Larson.
Visningen sker utomhus, om vädret tillåter.
Det blir också premiär för Martina Hoogland-Ivanows konstfilm Interbeing, som kretsar
kring olika förhållningssätt till tillit och rädsla. Materialet är filmat genom värmekamera, en
teknik vars främsta användningsområden är övervakning, jaktsport och det militära.
Tekniken blir hos Hoogland-Ivanow ett medel för att förstärka spår av det mellanmänskliga,
kroppar i kontrast till den omgivande miljön.
Liksom tidigare år blir det Lanterna Magica-föreställning för barn: bild, levande musik och
berättarröst. Det erbjuds också möjlighet att delta i skapandet av en kollektiv film.
Medverkande musiker: Melissa Auf der Maur, Anders af Klintberg, Gerda Holmqvist, Matti
Bye, Dennis Egberth, Vilhelm Bromander och Nathan Larsen.
Den konstnärliga ledningen för Kalbjärga filmfestival består av: Martina Hoogland-Ivanow,
Teo Leff och Matti Bye. För årets curering av stumfilmsprogrammet står Camille BlotWellens, Svenska filminstitutet.
Kalbjärga filmfestival görs i samarbete med Svenska filminstitutet och med stöd av Statens
musikverk.
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