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En ny rysk film om finsk-ugriska 
ursprungsfolk beskrivs här av 
producenten, Dmitry Ermakov.

”´Finsk-ugrisk matris´ är en dokumen-
tär som berättar om de äldsta kulturerna 
i Ryssland. Om trollkarlar, shamaner och 
vanliga människor från byarna som inte 
omedelbart går att hitta på kartan. Om 
ungdomar, som försöker återuppliva den 
gamla kulturen och anpassa sig till det 
moderna urbana livets realiteter. 

Vi vill berätta om denna gamla och 
rika kultur, som till skillnad från den sla-
viska aldrig avbröts och fortsatte levande 
i vissa regioner, om än kraftigt ändrad. 

Folk långt från civilisationen firar i 

byarna fortfarande riterna från deras för-
fäders tro på naturens krafter och alla de 
krafter som försöker hålla kvar det histo-
riska minnet. Andra unga försöker hjäl-
pa dem. Men för det mesta, naturligtvis, 
lämnar många sitt ursprung för ett gäng-
se liv i staden och blir "vanliga ryssar", 
som helt brutit sig loss från rötterna. 

Men några rester, i princip, natur-
ligtvis, de som är äldre, deras livsstil, 
förhoppningar, föreställningar, kommer 
vi att visa i dokumentären. I detta skede 
kommer skytte vi utför på egen hand och 
för pengarna, dock behöver statligt stöd. 
För oss är det oerhört viktigt att börja 
storskaligt och göra en stor film nu, efter-
som den finsk-ugriska traditionen behö-

ver stöd. 
Faktiskt, i avlägsna byar är det 

många som inte har arbete. Och byarna 
startar ofta ”under kniven" i byggandet 
av den nödvändiga infrastrukturen för 
ekonomin. Det är en logisk process i bil-
dandet av urban civilisation, men man 
kan inte helt förlora sina rötter och det 
samma gäller Europa, Kina, Japan. Den 
finsk-ugriska kulturen påverkas av också 
av sådant som utfiskningen, och om den 
inte stöds, väntar samma öde som drab-
bat slaverna och deras inhemska tradi-
tion.”       För mer information:

• Telefon + 7 905 772-65-72 
• E-post ermakov.dmitry@gmail.com
• www.facebook.com/finnougoria/?fref=nf

Udmurter, marier, vepser
–  en finsk-ugrisk matris

  Film

Dmitry Ermakov vill berätta om kulturer som till skillnad från den slaviska aldrig avbröts utan fortsatte 
i vissa regioner om än kraftigt ändrade. Kashpun - en kvinnohuvudbonad i Udmurtien - syns här.




