
Välkommen! 
till 3e året med kubansk film på Zita med 3 
nya filmer. De två första var årets bästa på 
Kuba 2012 och 2013, på väg bort från den 
kristidsfilm som präglade 2000-talets första 
årtionde. Anas film av Daniel Díaz Torres och 
Esther, någonstans av Gerado Chijona speglar 
sökandet efter nya uttryckssätt för att gestalta 
samhällets förändring. De anlägger en ny kurs 
i förhållande till krisårens fokus och teman 
som påverkade av utländsk finansiering inte 
alltid uppnådde den höga filmiska kvalitet och 
sociala engagemang som givit kubansk films så 
stor internationell framgång efter 1959.

Vår första visning, Anas film, kan ses som 
krisfilmens slutpunkt medan Esther, någon-
stans är den första efterkrisfilmen. Kristiden är 
fortfarande bakgrunden i Anas film men Anas 

värdighet och självständighet mot de utländska 
finansiärerna bryter undergångsmönstret 
och filmen förhåller sig till sitt tema med en 
blandning av parodi och kritisk distans.
Esther, någonstans har sagts vara den första 
som tagit sig ur fokuseringen på kristidens 
problem och återtagit den klassiska kubanska 
filmens ironiska vardagsrealism, utan vare sig 
skönmålning eller svartsyn.
Den tredje filmen Lisanka från 2010 har samma 
regissör som Ana, och det satiriska anslaget 
känns igen i skildringen av revolutionens första 
dramatiska år i kärnvapnens skugga. Det var 
också de år som de första kubanska filmerna 
såg dagens ljus, och ledde till att ICAIC, 
Kubanska Filminstitutet, grundades 1959.  
Välkommen till 55-årsjubiléet!

Ny Kubansk Cineclub

Anas film - La pelicula de Ana
Daniel Díaz Torres  2012
engelsk text, 100 minuter
Ana, skådespelerska utan jobb, träffar tyska 
filmare som vill skildra det ”äkta” Kuba. Så hon 
spelar upp sig som den ”flicka i Havanna” de 
förväntar sig. De anlitar henne att filma sitt 
eget liv ”som prostituerad”. Ett allvarligt tema 
i en bitsk, mångbottnad komedi som väcker 
starka känslor och eftertanke.

Esther, någonstans 

Gerardo Chijona 2013 
engelsk text, 95 minuter
Vem var hon egentligen, min älskade Maruja? 
Det frågar sig änklingen Lino när han träffar Larry, 
en spelevink som påstår att Linos avlidna hustru 
hade levt ett dubbelliv – på dagen hemmafru, 
på kvällarna uppburen sångerska.  De börjar leta 
efter sanningen om Maruja samtidigt som de 
också försöker hitta Larrys stora, försvunna kärlek, 
Esther. Verkligheten överraskar, tvärtom och ändå 
inte.  Lino spelas av 90-årige, legendariske Reinaldo 
Miravalles, åter på Kuba efter 20 år i Miami.  

Lisanka    Daniel Díaz Torres  2010, 
engelsk text, 113 minuter 
En satir i skuggan av 60-talets kärnvapenhot, 
utspelad i dåtid med skrattretande 
anspelningar på nutida fenomen och politiska 
diskussion. Oktoberkrisen är under uppsegling 
och sovjetiska soldater anländer till en 
liten landsortsstad. Mellan gamla och nya 
värderingar, kärleksbekymmer och storpolitik 
tävlar två grabbar om Lisankas gunst.. En 
kubansk burlesk på dödligt allvar. 
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