
FILMLISTA ”PUBLIKENS VAL” 

Nr Namn Genre Land Resume 

 
 
1 

The Death of Stalin Komedi Frankrike 
/Storbritannien 
A Iannucci 
2017 

Sovjets diktator Josef Stalin 
dör plötsligt och då samlas alla 
rådsmedlemmar för en 
halsbrytande maktkamp 

 
 
2 

Ladykillers Komedi Storbritannien 
A Mackendrik 
1955 

Fem halvlyckade skurkar utger 
sig för att vara musiker och 
hyr rum hos en excentrisk 
gammal dam medan de 
planerar ett rån 

 
 
3 

The Sisters Brothers Dramakomedi Frankrike/USA 
J Audiard 
2018 

Västernfilm med filosofisk 
dialog och oväntade 
vändningar när två prisjägare 
jagar guldgrävare 

 
 
4 

Olydnad Drama Irland/GB/USA 
S Lelio 
2017 

Judisk kvinna återvänder till 
sitt ursprung i det ortodoxa 
samhället och möter sin 
ungdomskärlek 

 
 
5 

Förolämpningen Drama Libanon 
Z Doueiri 
2017 

Ett meningsutbyte mellan en 
kristen libanes och en 
palestinier trappas upp och 
blir en nationell rättssak 

 
 
6 

Vid evighetens port – 
Vincent van Gogh 

Drama/biografi Schweiz/GB/ 
Frankrike 
J Schnabel 
2019 

Filmen speglar Vincent van 
Goghs sista år med mental 
instabilitet men då han 
samtidigt skapade mästerverk 
för generationer 

 
 
 
7 

Loving Vincent Animerad 
dramabiografi 

Storbr/Polen 
Kobiela/Weichman 
2016 

Historien om Vincent van 
Gogh berättas i oljemålningar 
när en ung man kommer för 
att lämna artistens sista brev 
och landar i att utreda hans 
sista dagar 

 
 
8 

Innan regnet faller Drama Makedonien 
M Manchevski 
1994 

Tre sammanhängande 
berättelser om kärlek och våld 
i skuggan av inbördeskrig i 
Makedonien och London 

 
 
9 

Bergman – ett år, ett 
liv 

Dokumentär Sverige 
J Magnusson 
2018 

Filmen följer Bergman under 
året 1957 då han gjorde två av 
sina mest uppskattade filmer 
– Sjunde inseglet och 
Smultronstället 

 
 
10 

If Beale Street could 
talk 

Drama USA 
B Jenkins 
2019 

Ung, gravid kvinna försöker 
tillsammans med sin familj 
bevisa att hennes pojkvän är 
oskyldig till ett brott han inte 
begått 

 
 

    



 

 
 
11 

Äppelkriget Komedi Sverige 
T Danielsson 
1971 

Tysk riskkapitalist kommer till 
Österlen för att bygga 
nöjespark vilket 
lokalbefolkningen inte gillar – 
bevara Änglamarken 

 
 
12 

Bränd Drama Sydkorea 
Chang-dong-Lee 
2018 

Ung man med författar-
drömmar förälskar sig i ung 
kvinna som har en annan man 
men som plötsligt försvinner – 
vem är skyldig?  

 
 
13 

Birds of passage Drama-
dokumentär 

Colombia 
Gallego/Guerra 
2018 

Jordbrukarfamilj blir indragen 
i ett drogkrig som också blir en 
familjefejd vilken riskerar att 
förstöra hela deras liv och 
kultur 

 
 
14 

Mannekäng i rött Drama, thriller Sverige 
A Mattsson 
1955 

Hitchkock-inspirerad thriller 
om deckarparet Hillman som 
tar sig an fallet med en 
mördad modell från ett 
modehus 

 
 
 
15 

När livet vänder Drama Belgien 
Senez 
2018 

Man som i sitt arbete är 
engagerad men som inte finns 
till för sin familj förrän hustrun 
en dag lämnar allt och han blir 
tvungen att hantera livet som 
ensam med två barn 

 
 
16 

Stupid Young Heart Drama Finland 
S Vilhunen 
2018 

Tonåring som blir gravid och 
tillsammans med sin pojkvän 
bestämmer sig för att behålla 
barnet trots arbetslöshet och 
brist på pengar 

 
 
17 

And then we danced Drama Georgien/ 
Sverige 
L Akin 
2018 

Merab har som största dröm 
att dansa för Georgiens 
största danskompani men blir 
utmanad av Irakli som även 
blir hans stora kärleksdröm. 
Sveriges Oscarsbidrag 

 
 
 
18 

Att angöra en brygga Komedi Sverige 
T Danielsson 
1965 

Om kräftfesten som aldrig blir 
av – kräftorna på land, 
snapsen i båten och den 
omutlige gamle sjömannen 
med den obegripliga 
dialekten. Hissnande klassiker 

 
 
19 

Helan och Halvan Dramakomedi USA m fl 
Jon S Baird 
2018 

Världens mest kända 
komikerduo försöker 
återuppliva sin filmkarriär i 
det som blir deras sista, 
sorgliga turné  

 
 

    



 
 

     

 
 
20 

Aniara Drama/science 
fiction 

Sverige 
Kågerman/Lilja 
2019 

Rymdskeppet Aniara kommer 
ur kurs efter att ha kolliderat 
med en meteor och färdas 
utan återvändo ut i rymden 

 
 
21 

Vi som älskade varann 
så mycket 

Dramakomedi Italien 
E Scola 
1974 

Tre soldater som blev vänner 
under kriget återvänder till 
hemmet där vardagslivet 
riskerar att bryta upp deras 
vänskapsband 

 
 
22 

Under en öppen 
himmel 

Drama USA 
P Dano 
2018 

Tonårspojke blir tvungen att 
hantera sin mor som lämnas 
ensam när fadern ger sig iväg 
på ett farligt uppdrag 

 
 
 
23 

Downsizing Drama/science 
fiction 

USA  
A Payne 
2017 

Samhällssatir där forskare 
kommit på ett strålande sätt 
att få jordens resurser att 
räcka – vi krymper alla 
människor till 10 cm så behövs 
inte så mycket utrymme 

 
 
24 

Edie Drama Storbritannien 
S Huntert 
2018 

Gammal kvinna lämnar sitt 
tidigare liv och ger sig ut på 
sitt livs äventyr – att bestiga 
Skottlands högsta berg, 83-
årig järnkvinna 
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