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Samarbetspartners



Välkomna till den tolfte upplagan av Dokumentärfilmsdagen  
i Piteå – ett möte mellan bransch, studenter, forskare och  
intresserad allmänhet. Dagen arrangeras av LTU i nära  
samarbete med Filmpool Nord och med stöd av Piteå  
kommun och Sparbanken Nord. 

Sällan har väl intresset för dokumentärfilm varit större än just nu och 
nyckelorden för tidens berättande är ”verkligt” och ”äkta”. 

Det har vi tagit fasta på i årets program där vi ägnar oss åt det sub-
jektiva berättandet i ett försök att ringa in svaret på frågan hur det 
kommer sig att just det är så intressant i vår tid. 

Vi tar alltså sikte på det mest personliga. Hur nära kan vi gå oss 
själva och våra egna liv på film? Finns det egentligen några tydliga 
gränser mellan det privata och det personliga?

Möt några filmare som har modet att gå mycket nära: Lina Maria 
Mannheimer (Parning, Ceremonin, m fl), Karin Ekberg (Efter Inez, Att 
skiljas, m fl), Kersti Grunditz Brennan (Citizen Schein, Nunnan, m fl), 
och Johan Tjärnberg (debuterar med filmen Mellanrum). Dessutom 
forskaren och professorn Malin Wahlberg, Institutionen för medie-
studier, Stockholms universitet. 

Årets Dokumentärfilmsdag avslutas med en exklusiv förhandsvis-
ning av dokumentären BLOD, skapad av Kersti Grunditz Brennan 
och Annika Boholm. 

Mycket nöje!

DOKUMENTÄRFILMSDAGEN FREDAGEN DEN 14 FEBRUARI 2020
PROGRAM
Moderator: Joseph Knevel

11.00 – 11.10 Inledning

11.10 – 11.40 Att göra det personliga allmängiltigt. Karin Ekberg om 
sin film Att skiljas. 

11.40 – 12.00 När vardagen blev film. Johan Tjärnberg om filmen 
Mellanrum, där han följer sin mamma som drabbas av Alzheimers 
sjukdom. 

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 En studie i kärlek. Lina Maria Mannheimer om filmen 
Parning. 

13.30 – 14.00 Att distansera sig för att närma sig det såriga och 
privata. Kersti Grunditz Brennan om film- och forskningsprojektet 
BLOD. 

14.00 – 14.30 Paus

14.30 – 15.15 Filmen som konkret minnesarbete. Dialog med kon-
kreta filmexempel med Malin Wahlberg, professor i filmvetenskap, 
Stockholms universitet.

15.15 – 15.30 Tid för frågor.

15.30 – 17.00 Exklusiv förhandsvisning av Kersti Grunditz Brennans 
och Annika Boholms film BLOD


