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Förord
Konstfilmkatalogen Blå Apelsin har knoppat av sig.
Hur upplever vi konst egentligen? Kan konsten rädda människors
liv? Hur ser barn på konst? Vad händer om man lever i skuggan av
sin brors konstnärskap? Kan olika konstnärliga yttringar inspirera till
ytterligare dimensioner? Kan en text inspirera till bildskapande?
Kan bilden ge liv åt dikten? Vad händer när drömmen blir verklighet? Vilken roll har konsten i samhället?
Det här är några frågor som man omedelbart ställs inför när man
betraktar filmerna i Supplementet. Svaren finns där, men de ser
olika ut – liksom betraktarens öga.
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lisskulla moltke-hoff: HAIKUFILMER
av Liskulla Moltke-Hoff
12 av 100 filmnedslag. Personliga associationer kring
politiska, historiska och filosofiska företeelser.
Serien: FLYKTINGAR UTAN GRÄNSER, Associationer
och minnen kring den långa vandringen
Samt filmerna: TYGBITEN, Digitalt vävd film; ORIGO, En
encellig bit videokonst ZEBRAN BANANEN STOLEN
VÄNNEN, 135 vänner i mitt kök; LINGÅNGARE, Den
oändliga versionen av den oändliga vandringen

Sverige/ 2009/ sammanlagt 67 min/ DVD

SUPPLEMENT 1
Absolut barntillåtet
av Johan Hagelbäck
Pilgiftsgrodorna Panik bryter ut på museet när det uppdagas att en farlig pilgiftsgroda har rymt.
Storsmugglaren Det är inte lätt att försöka smuggla ut
något från ett Tullmuseum.
Panikkonstnären En pojke och hans pappa besöker ett
museum där vartenda rum blir ett äventyr.
Den sista mammuten Om man är en mammut och har
legat djupfryst i årtusenden gäller det att hålla sig undan.

Sverige/ 2009/ 85 min/ DVD

Prickar streck färg och pappersbitar
av Håkan Wennström
Animatören Håkan Wennström har en säregen filmstil.
Bilderna är drömska och färgrika, ofta med kända berättelser och noveller som ursprung. Här är fem av hans
mest uppmärksammade kortfilmer; Friluftsliv, Kyssen,
Noshörning, Träd, När vi dör.

Sverige/ 2008/ sammanlagt 35 min/ DVD

Efter Explosionen
av Anna Hylander
Konstnären Bo Hylander, min farbror, drabbades för
25 år sedan av en psykos och är idag fortfarande sjuk.
Han målar sina känslor och inre demoner för att överleva vardagen.

Sverige/ 2000/ 23 min/ DVD

SUPPLEMENT 1
Konstnärinnan på avd. 22
– en film om Ester Henning
av Maud Nycander och Kersti Grunditz
Ester Henning drömde om att bli skulptör men hon hade
allt emot sig. Hon var kvinna, fattig och sjuk. Ester levde
på mentalsjukhus i över 60 år. Där skapade hon konst av
sin slutna värld.

Sverige/ 2009/ 40 min/ DVD

Färgklang
av Jan Troell
Med en tom vit duk och en tyst svart flygel som utgångspunkt tar samspelet mellan konstnären Claes Eklundh,
musikern Hans Pålsson och filmaren Jan Troell sin början. Öppet berättar de om driv krafter, om tvivel, om skapandet som en överlevnadsstrategi, om sorg, tomhet,
och om både det fula och det sköna i livet och i konsten.

Sverige/ 2007/ 58 min/ DVD

Andrej Rubljov - Den yttersta domen
av Andrej Tarkovskij
Historien om den ryska ikonmålaren Andrej Rubljovs
äventyr i ett krigshärjat 1400-tal är en filmisk upplevelse
utöver det vanliga där Tarkovskij gör upp med såväl religiös som konstnärlig tro. Filmens nio kapitel låter oss
följa Rubljovs färd genom ett Ryssland sönderslitet av
inbördeskrig. I kaoset söker Rubljov svaren på de stora
livsgåtorna och sin egen betydelse i sammanhanget.

Sverige/ 1969/ 185 min/ DVD

SUPPLEMENT 1
Motståndare till längtan
av Helgi Felixson och Titti Johnson
Marianne Greenwood var en av få kvinnor ur sin generation som satsade allt på drömmen och blev en stor fotograf. I detta närgående porträtt följer vi med på hennes
livsresa till dunkla kontinenter, där grunden för hennes
skapande tog form.

Sverige/ 2007/ 58 min/ DVD

Sigge Ljungberg
- målare konstnär berättare
av Stig R Svensson och Stefan Månsson
Om målaren och konstnären Sigge Ljungberg. Genom
intervjuer, berättelser och besök på platser har filmarna
följt i spåren av hans konstnärskap och målarverksamhet. Filmen visar tavlor och miljöer från ett Ljungby från
förr och nu. Medverkande är bl a Sven Ljungberg, Petter
och Anders Ljungberg samt Sven Lundh.

Sverige/ 2009/ 40 min/ DVD

Konst
av Pierre Stahre
En annorlunda konstfilm som inte är en konstfilm utan
som tar sig friheten att förstärka och fabulera fritt utefter
verklighetsunderlaget. En film som står på konstnärernas
sida. Med Marie-Louise Ekman, John-E Fransén,
Carsten Regild, Rolf Börjlind & Bruno K Öijer
Kommentarer av Folke Edwards.

Sverige/ 1985/ 45 min/ DVD

