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in personliga favorit bland filmerna heter “Bunny”. Filmen 
handlar om en pojke i tonåren, vars mamma har gått bort. 
Under en av hans födelsedagar, då hans mamma fortfarande var 
vid liv, fick han kaninöron i present av henne. I dagens läge har 
han fortfarande på sig öronen, men de visualiseras som riktiga 

kaninöron i filmen. Det här gör man för att visa att pojken inbillar sig att öro
nen faktiskt är riktiga och att de är en del av honom. Det här tolkade jag som 
en av hans copingmetoder för att ta sig igenom den kris han befinner sig i. 
 Kaninöronen fungerar som en symbol för att mamman fortfarande lever 
kvar som en del av honom. Andra ungdomar i hans ålder mobbar dock honom 
på grund av att han har på sig kaninöronen, för att de anser att det är barnsligt. 
Filmen är som helhet väldigt känslosam och tragisk, men gjord med stor efter
tanke och på ett mycket fint sätt. 

EN RESA SOM DENNA är mycket lärorik och givande. Man får en djupare inblick 
i vad film är och vad det faktiskt kan vara. Man får ta del av varierande sätt att 
bygga upp en film och man får märka hur olika de kan se ut i olika kulturer. 
Dessutom får man ett helt nytt perspektiv på film och filmtolkning. Man får 
även själv en massa nya idéer, tankar och inspiration. Det är väldigt intressant 
att se filmer man annars inte skulle se och att se filmer som inte har haft en 
budget på f lera miljoner. Avslutningsvis rekommenderar jag varmt denna resa 
och kurs åt alla film och kulturintresserade. 

En d jupare inblick i vad film är

Den 7 mars 2019 satte sig en grupp studerande, 
däribland jag, på tåget till Tammerfors för att besöka 
Tammerfors filmfestival. Vi besökte filmfestivalen som en 
del av kurs MOK25. Där fick vi se många olika kortfilmer 
och vi fick även träffa en del av personerna, exempelvis 
producenter och klippare, som hade varit med och 
skapat filmerna i fråga. Publiken fick fritt ställa frågor till 
dem och på så sätt fick vi lära oss mer om kortfilmerna. 

FilmfestivalMira Engström 
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