
CARMEN ÄR 17 ÅR och kallas mormor. Varför
är hon inte gift än? Själv står Carmen i pap-
pas affär och undrar om hon någonsin ska
kunna lämna sin romska by i de rumänska
bergen och få ett liv som påminner mer om
en spansk såpa. Livet blir inte lättare när den
man som inför byborna kallade sig Borat
och sade sig vilja göra en dokumentär om
dem, i själva verket visar sig heta Sacha
Baron Cohen och har gjort hela byn till
åtlöje som tjuvar och smutsabortörer. 

När Tempo Dokumentärfestival intar
Stockholm i början av mars är den neder-
ländska filmen Carmen meets Borat en av de

80 titlarna i programmet. Huvudtemat, för
denna tionde festival, är Crossing borders. 

– Mycket i människors tillvaro går ut på
att ta sig över gränser – det kan vara på liv
och död, men också handla om att bryta
sociala och sexuella tabun, säger Sofi Lager-
gren som är programchef för Tempo. 

När Arbetaren träffar henne och festival-
chefen Agneta Mogren har det varit ”kniven
på strupen” sedan augusti och ännu värre de
senaste veckorna med filmkopior som ska
anlända, programtidningar som ska färdig-
ställas och den sista nödvändiga finansiering-
en som ska föras i hamn. Det hetsiga tempot
är en inneboende del av festivalarbetet och
har inte förändrats sedan de tog över 2001 –
däremot är det stora intresset för dokumen-
tärer något nytt. Enligt Sofi Lagergren tyngs
den nya generationens filmpublik inte ned av
en gammal uppfattning om att dokumentä-
rer måste vara tråkiga. 

– Jag vågar påstå att dokumentären gene-
rellt faktiskt var tråkigare på 1960- och 70-
talen, även om det naturligtvis fanns fantas-
tiska filmare även då, som Stefan Jarl, Rainer
Hartleb och Jan Troell, säger Sofi Lager-
gren.

Hon och Agneta Mogren är överens om
att den svenska dokumentären i dag mår rik-
tigt bra och tycker sig ha sett en stabil front
av skickliga filmmakare växa fram de senaste
åren. I raden av nya stjärnor märks bland
andra Ester Martin Bergsmark, Mark Ham-
marberg, Måns Månsson och Tora Mårtens. 

TEMAT GRÄNSER föddes genom ett samarbete
med den mexikanska filmfestivalen Ambu-
lante, där påfallande många filmer handlar
om människor som under stora risker försö-
ker ta sig till ett annat liv i USA. 

– I Mexiko finns en hel filmindustri om
den här migrationen och vi hade faktiskt
kunnat göra en festival bara kring det, säger
Sofi Lagergren. 

Nu blev det inte så, men gränser och de
människor som både lyckas och misslyckas i
att korsa dem, är genomgående. Även i
några dokumentärer om den stängda och
sorgligt aktuella Gazaremsan. 

– Människor kan inte ta sig ut och jour-
nalister kan inte ta sig in – vilken bild får vi
från området när media inte kan bevaka?
frågar Agneta Mogren och pekar på att de
ville visa filmer från Gaza som rör sig bort-
om nyhetsrapporteringens schabloner. 

– Vi vill med festivalens tema framhålla
konsekvenserna av att man bygger upp olika
typer av murar – ta bara EU:s ”öppna grän-
ser” där resultatet blev att vi stänger in oss
ännu mer. 

Crossing borders handlar dock inte bara
om innehåll, utan även form, vilket blir tyd-
ligt inte minst i festivalens block av konstfil-
mer med dokumentär grund.

– Vid sidan av flera animerade dokumen-

tärer kommer vi till exempel att visa doku-
mentärmusikalen The not dead av den brittis-
ke regissören Brian Hill, där soldater som
varit i Irak reciterar dikter om sina upple-
velser från kriget, säger Agneta Mogren. 

En uttalad ambition med Tempo Doku-
mentärfestival är att sudda ut gränserna
mellan olika tekniker. Huvudsyftet är att
lyfta fram det dokumentära uttrycket, oav-
sett om det handlar om film, radio eller
något annat medium. 

– Genom ljudpromenaden Stockholm
Sound walk tar vi ut dokumentären på gatan,
där man får höra olika människors historier
medan man går runt på Södermalm, säger
Agneta Mogren.

EN ANSENLIG DEL av bidragen i årets program
har en tydligt politisk agenda. Där syns Los
Demonios del Edén (Edens demoner) som
skildrar journalisten Lydia Cacho och hen-
nes kamp mot sexuellt våld mot barn och
kvinnor i turistorten Cancún. Med mäktiga
fiender bland affärsmän och politiker blev
Cacho för tre år sedan bortförd och torterad

Filmfest med högt 
I början av mars är det dags för tionde upplagan av
Tempo, dokumentärfilmfestivalen som började som ett
trevande projekt och nu växt till en angelägenhet värd en
egen resa. Arbetaren träffade Tempo i ett hektisk tid och
frågade hur det egentligen står till med dokumentär-
filmen? – Jo tack, i dag mår den riktigt bra.

AV KRISTINA LINDQUIST
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Arbetet med 2009 års upplaga av filmsfestivalen     

”Jag vågar påstå att
dokumentären generellt
faktiskt var tråkigare på
1960- och 70-talet.”
Sofi Lagergren, Tempos programchef

Frustration och förlåtelse
Två systrar möts för första gången
på 15 år. Den äldre, Juliette, kom-
mer för att bo hos den yngre, Léa,
och hennes familj, och värdinnans
entusiasm och nerviga välvilja är
lika påtaglig som besökarens
avstängda distansering. Franska
Jag har älskat dig så länge var
med i tävlan om Ingmar Bergman
international debut award på
Göteborg filmfestival och har även

lyckats knipa till sig svensk distri-
bution. Antagligen till stor del
beroende på att huvudrollen inne-
has av välkända Kristin Scott
Thomas, som inte heller gör någon
besviken. Hennes Juliette kommer
från ett avtjänat fängelsestraff,
och mentalt är hon fortfarande
instängd, i sin egen skuld och i
omvärldens fördömande. Här får
hon också lysande stöd av Elsa
Zylberstein. Samspelet dem emel-
lan är skäl nog att se denna lilla

pärla, vars betyg bara dras ner av
det tråkigt förenklade slutet. 

MALIN EKERSTEDT

I väntan på en framtid
Även dokumentären The fortress
handlar om instängdhet, men här
är ”brottet” viljan att överleva.
Regissören Fernand Melgar låter
kameran flytta in på en flykting-
förläggning i hemlandet Schweiz
under två månader (vilket är den
tid som de asylsökande längst ska

tillbringa där). Glimtar av livshisto-
rier vävs samman av hopp, förtviv-
lan, förtröstan och besvikelse till
en grå massa av väntan. En 16-
åring, vars föräldrar mördats fram-
för ögonen på honom, gråter för
att han ljugit för föreståndaren
om att han druckit alkohol. Före-
ståndaren å sin sida borde egentli-
gen hålla sitt styre mer övergri-
pande, men har uppenbart svårt
att hålla sig ifrån det personliga
utbytet med flyktingarna och

verkar konstant bära runt på
närmsta barn. En ung man från
Togo vill återförenas med sina för-
äldrar som flyttat till Schweiz, men

Carmen meets Borat

Mi vida dentro

Waltz with Bashir

Los Demonios del Edén

The fortress – något för SVT?
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