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Om ﬁlmen
Havet. Det oändligt stora och hotfulla. Den långa farofyllda resvägen från
fattigdomen i Senegal till drömmarnas välbeställda liv i Europa. Havet som sköljer
över små rangliga båtar och tar liv. Havet som låter de dödas själar återvända för
tröst och för hämnd.
Ada älskar den fattige byggarbetaren Souleiman men hennes muslimska föräldrar
har bestämt att hon ska gifta sig med den rike men osympatiske Omar. Souleiman
och hans vänner arbetar på ett gigantiskt lyxhotellbygge i Dakar men de har inte fått
ut sin lön på ﬂera månader. I ren desperation ger de sig ut på havet i en liten ranglig
båt för att försöka nå Europa och ett bättre liv. Kvar blir Ada och Souleimans vänners
ﬂickvänner. De vet ingenting om sina pojkvänners avresa och tomheten blir brutal.
Allteftersom dagarna går och det är tyst från pojkvännerna blir de alltmer osäkra på
om de lever eller om havet tagit dem.

Om regissören
Mati Diop föddes 1982 i Paris och är uppvuxen i utkanten av staden. Hennes far är
senegales och känd musiker och hennes mamma är fransyska. Förutom att regissera
kortﬁlmer och dokumentärer har hon arbetat som skådespelare. Atlantique är
hennes första långﬁlm och med den vann hon som första svarta kvinnliga regissör
juryns stora pris i Cannes 2019.
Under sin barndom besökte Mati Diop ofta Senegal men det var först för tio år sedan
som hon som 27-åring på allvar blev intresserad av sitt senegalesiska ursprung. Hon
bodde då en längre tid i huvudstaden Dakar och försökte ta till sig de senegalesiska
ungdomsår hon själv aldrig upplevde. Att på djupet förstå den unga generationen
och hur deras liv gestaltade sig. Hur fattigdomen och drömmarna om ett annat liv
ﬁck många att ge sig ut på havet mot det avlägsna Europa. Det var också under
denna tid som hon på allvar började göra ﬁlm.
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