
Välkommen 
till andra året med film kubansk film på Zita. 
I år blir det sex filmer från 2000-talet plus två 
epokgörande klassiker: Humberto Solás starka 
kvinnofilm Lucia (1968) och Jordgubbar och 
choklad (1994) av Tomás Gutiérrez Aléa/Juan 
Tabio, som öppnade dörren för skildringar av 
homosexuell kärlek på Kuba. Två Opus Magnum 
som  tillhör filmhistorien.
Vi öppnar med El Benny av debuterande Jorge 
Luis Sánchez som porträtterar Kubas genom 
tiderna största sångare Benny Moré i 50-talets 
Havanna, uppbackad av öns främsta musiker 
och sångare som Chuchu Valdés, Juan Forrmel, 
Orishas och Haila. Melaza (2012), internationellt 
uppmärksammad debutfilm av Carlos Lechuga 
dyker rätt ner i Kuba mitt under den svåra 
ekonomiska krisen på 90-talet, medan Kangamba 
(2008) skildrar Kubas militära hjälp till Angola 

under 80-talet. ”Ingen kubansk Rambo”, säger 
filmens regissör Rogelio de Paris. Snarare en 
oförskönad berättelse om krigets vansinne och 
människors förmåga att aldrig ge upp.
Dokkumentären I fel kropp (2010) av debuterande 
Marilyn Solaya handlar om  Kubas första könsbytta 
person som reflekterar över sin identitet och liv 
före och efter operationen. Medan vår andra 
dokumentär Må den verklige terroristen stå 
upp! (2012) av Emmybelönade Saul Landau är 
ett sensationellt vittnesmål om USAs 50-åriga 
terrorpolitik mot Kuba. Och i ännu en dokumentär, 
nyskapande Havannasviten (2003) av Fernando 
Pérez, möter vi Havanna under ett dygn, bortom 
schablonernas bilder och drömmar. 
Det är filmer som ställer frågor och kanske även 
ger några svar och uppslag till intressanta samtal 
efter föreställningarna – både om Kuba och om 
kubansk film idag.

Kubansk Cine Club

Jordgubbar och 
choklad
Tomas Gutiérrez Alea
engelsk text, 82 min, 1994
En älskad klassiker om det 
omvälvande mötet mellan 
partitrogne, oskuldsfulle David 
och skönhetsälskande Diego, som 
varken passar in i den latinska 
machomallen eller i någon 
dogmatisk socialistisk modell. 
Första kubanska filmen som tog 
upp homosexualitet som tema - 
med humor, ömhet och värdighet. 
Samtidigt så fylld av kärlek till livet 
att man glömmer alla kategorier 
och bara njuter.

Tomás Gutiérrez Aléa, Kubas 
främste regissör, gjorde ett 
mästerverk av Senel Paz - som 
också skrev manus - internationella 
framgång Vargen, Skogen och Den 
Nya Människan. Inspelad i början 
av 90-talets ekonomiska kris. 

Pris för bästa film, regissör, manlig 
huvudroll, kvinnlig biroll vid 
Internationella Filmfestivalen i 
Havanna 1994, även Publikens och 
Kritikernas pris, spanska Premio 
Goya, Juryns Specialpris i Berlin, 
Oscarsnominerad samma år. 
Eftersnack bl.a. om filmkonst, bety-
delsen för hbqt idag medmera....

Må den verklige 
terroristen stå upp! 
Saul Landau 2012
engelsk text, 82 min
”Härom kvällen såg jag filmen 
på i Washington och blev starkt 
drabbad, elektrifierad.” Så skriver 
f.d. utrikesminister Colin Powells 
stabschef, överste Lawrence 
Wilkerson: ”Mest omskakande blir 
skildringen av detta olagliga krig 
som USA bedriver mot Kuba, då det 
knyts till De 5 Kubanerna. Tydligt 
påvisat och fylligt dokumenterat är 
att USA stöder terrorism.” En säker 
dokumentärfilmsklassiker med 
Danny Glover, Fidel Castro m.fl.  

”De 5 Kubanerna” som är fokus 
och utgångspunkt för denna 
välgjorda, dokumentär fick 2003 
upp till mångdubbla livstidsstraff i 
USA  för att i Miami ha avslöjat och 
avvärjt exilkubanska terrorplaner 
mot Kuba - medan terroristerna 
går fria!

Saul Landau, Emmybelönades 1980 
för sin film om kärnkraft, ”Paul 
Jacobs & The Nuclear Gang”. Han 
har gjort över 50 dokumentärer, 
många internatationellt uppmärk-
sammade.
Eftersnack bl.a om vad som är 
terrorism, och vem terrorist ....?

Havannasviten
Fernando Pérez 2003
utan tal, 90 min
Suggestiva bilder från en stad 
där en mångfald ansikten och 
platser korsar varandra under 
ett dygn. Människor ur skilda 
miljöer speglar den kulturella 
och mänskliga mångfald som gör 
Havanna så unikt. Ordlösa inblickar 
i tio kubanska liv i den ekonomiska 
krisens efterdyning - från barn 
som leker på gatan till en gammal 
kvinna som säljer jordnötter på 
Malecón. Ordlös men inte utan 
musik och med ett stråk av poetisk 
stillhet genom den pulserande 
staden vid ett turkosblått hav.  
Fernando Pérez är ännu en av 
Kubas många framstående filmare. 
Havannasviten som väckte stor 
uppmärksamhet både på Kuba och 
utomlands. Han låter betraktaren 
själv tyda denna nyskapande 
skildring av hans stad, utan 
läsanvisning.
Pris för bl.a. bästa film och musik 
vid Havannas Filmfestival 2003 och 
spanska Premio Goya 2004. 
Havanna - Rummet och själen, 
bildvisning ur Anders Risings 
fotobok .

8 Onsdagar på Zita med start 25 september

Zita Folkets bio  Birger Jarlsgatan 37 T Östermalmstorg Biljettpris 80 kr.
Biljettbokning: 08-23 20 20/www.zita.se. Uppdatering eftersnack www.svensk-kubanska.se

18.30 
Onsdag 30/10

18.30 
Onsdag 20/11

18.30 
Onsdag 27/11



El Benny
Jorge Luis Sánchez 2006
engelsk text, 120 min

Mannen med den stora rösten och de eleganta dans-
stegen som i sin vita frack och stora hatt förkroppsli-
gade Havannas musikaliska guldålder under 40- och 
50-talen - Benny Moré. Filmen skildrar åren före och 
efter revolutionssegern, när El Benny redan var en 
stjärna.Vi möter människan bakom det inte alltid så 
ljuva livet med kvinnor, rom och äventyr: en egensin-
nig, självförbrännande artist från Cienfuegos fattiga 
utkanter som erövrade både Kuba och världen med 
sin talang. 

Mogen debutfilm av Jorge Luis Sánchez, mångårig 
kortfilmare och regiassistent på ICAIC, Kubanska Film-
institutet, och avlägset släkt med Benny Moré. Filmens 
stjärnspäckade soundtrack är transkriberad musik från 
Benny Morés egen orkester. arrangerad av Manuel 
Cerruto. Bland musikerna märks Juan Formel (Los Van 
Van), Chuchu Valdés och Las Orishas.

Pris för Opera Prima vid Havannas Internationella 
Filmfestival Nuevo Cine Latinoamericano 2006 och för 
bästa manliga huvudroll vid Filmfestivalen i Locarno 
samma år.

18.00 Invigning
Onsdag 25/9

18.30
Onsdag 2/10

Melaza
Carlos Lechuga 2012
engelsk text, 80 min
Animerad förfilm Oslo, 13 min, Luis Ernesto Doñas 2012

Kubansk indiefilm från produktionsbolaget 5ta 
Avenida om livet kring ett nedlagt sockerbruk i en by 
inne i landet. I kölvattnet på den ekonomiska krisen 
efter Sovjetblockets hastiga sammanbrott i slutet 
av 1980-talet, letar det unga paret Aldo och Monica 
nya utvägar för att rädda sin värld och hoppet om 
framtiden i ett läge där allt saknas - utom kärleken- i 
en ny verklighet som ingen var förberedd på. 

Långfilmsdebut för Carlos Lechuga, utbildad på EICT , 
Internationella filmskolan i San Antonio de los Baños. 
Han har tidigare skrivit manus till flera filmer och 
vunnit pris för sin kortfilm Los bañistas, Badarna, 2010. 
Hans metod är att avdramatisera, antyda och lämna 
öppet för egna tolkningar av människans klassiska 
konflikter. 

Pris för bästa latinamerikansk film vid Festival de Cine 
Español de Malaga 2012 och samma år Kubanska 
filmklubbarnas pris, El Megano, för årets bästa 
kubanska film.    
Eftersnack om indiefilm, om Kubas återhämtning efter 
90-talskrisen med mera ...

Kangamba
Rogelio Paris 2008
engelsk text, 95 min
En unik inblick i en mindre känd 
sida av Kubas roll i världshistorien 
– stödet till Angola när Sydafrika 
invaderade efter befrielsen 1975  
och sedan än en gång på 80-talet, 
då med massivt beväpnade UNITAs 
rebellstyrkor. Sammanlagt 300 000 
kubaner kom till Angolas hjälp, inte 
alla återvände hem. Med pacifistisk 
underton skildras slaget om byn 
Kangamba 1983, där kubanska 
soldater under två veckor med 
ofattbart mod kämpade för att 
rädda byn och Angolas framtid. 

Tre år senare besegrades 
Sydafrika, vilket blev avgörande för 
apartheidsystemets sammanbrott. 

”I ett krig förlorar alla något”, 
säger regissören, filmveteranen 
Rogelio Paris, som inte ville göra en 
krigsfilm, utan skildra människor i 
krig. Samtidigt är det en hyllning 
till de kubaner som offrade sina 
liv i Afrika. Kubas försvarsmakt 
har bidragit, inte minst med de 
spektakulära flygscenerna.

Eftersnack om betydelsen för 
apartheids sammanbrott och 
Namibias befrilse med mera ...

Lucia 
Humberto Solás 1968
engelsk text, 120 min
En sann kubansk klassiker - tre 
kvinnor, tre samhällsklasser, tre 
epoker. En trefaldig kvinnokamp 
mot förkrympande ideal, för 
rätten till eget liv. Tre Lucior som 
under frihetskriget mot Spanien 
på 1890-talet, under kampen mot 
diktatorn Machado på 30-talet och 
i det revolutionära 60-talet tvingas 
göra val som får både personliga 
och historiska konsekvenser: det 
går aldrig att avskärma sig från 
samtidens skeenden.

En storslagen svartvit film som 
för tankarna till såväl Visconti och 
italiensk barock som till Jules och 
Jim och Nya franska vågen. Men 
som framför allt är ett uttryck för 
den estetik som letade sig fram hos 
det nya Kubas unga filmare. Och 
tre oförglömliga kvinnoporträtt. 

Guldmedalj vid filmfestivalen i 
Moskva och Internationella film-
journalistförbundets pris 1968.  
Utsedd till en av Iberoamerikas 
tio bästa filmer någonsin vid 
Filmfestivalen i Huelva, Spanien, 1981. 

Eftersnack bl.a. med kubansk 
kvinnoforskare om hur det gick sen

I fel kropp 
Marilyn Solaya 2010
dokumentär, 52 min
Animerad förfilm 20 år, 10 min, 
Bárbaro Joel Ortiz, 2010
Mavi Susels gripande inre resa: 
en transsexuell person som 20 år 
efter sitt könsbyte – det första på 
Kuba - ifrågasätter hur hon byggt 
upp sin kvinnliga identitet utifrån 
patriarkala stereotyper. Det leder 
till ett ifrågasättande av kön och 
genus. Men också till smärtsamma 
minnen från barndom och 
ungdom och omgivningens hårda 
invändningar mot hennes läggning, 
fram till könsbytet och giftermålet 
några år senare.

Första egna dokumentärfilmen 
för Marilyn Solaya, regiutbildad 
skådespelerska, känd som Vivian i 
Jordgubbar och choklad. Med sin 
film utforskar Marilyn den ”sociala 
och sexuella kroppen” fortfarande 
alltför ofta styrd av mannens blick. 

Pris som bästa latinamerikanska 
dokumentär vid Internationella 
Dokumentärfestivalen Santiago 
Álvarez, Havanna 2010, juryns 
specialpris vid Filmfestivalen i 
Bilbao, 2010. 

Eftersnack bl.a. med svenska 
specialister på könsbyte.
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