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2016 海よりもまだ深く

Medverkande:
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Kirin Kiki, Sosuke Ikematsu, Naoto Ogata, Yôko Moriguchi, Yuki
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Emoto

2017 三度目の殺人
2018 万引き家族

Om filmen
Hirokazu Kore-eda återvänder, med en tydlig vink till tidigare verk, genom
Shoplifters till de bortglömda barnens Tokyo. Runt de välförsedda hyllorna i ett
blänkande modernt snabbköp cirklar en vuxen man och en pojke i elvaårsåldern.
Med sinnrika och diskreta tecken kommer de överens om vad de ska stjäla. På vägen
därifrån råkar de snubbla över en hopkrupen, ensam ﬂicka som står och fryser i
kylan. Efter viss tvekan får också hon, tyst och tigande, följa med hem till familjen
som har brott som gemensam nämnare.
Den här familjen består av tre generationer, förenade av fattigdom och
trångboddhet. Vem som tillhör vars och ens närmaste familj inom eller utanför
denna krets frilägger och avslöjar Kore-eda allt eftersom, genom stillsamma och
märkvärdigt känsliga vändningar. Med familjen som brottsenhet och barn som
brottsverktyg ger Shoplifters åskådaren ﬂera tankeställare, med tydliga referenser till
Kore-edas tidigare ﬁlm ”Barnen som inte fanns”.

Om regissören
Hirokazu Kore-eda är känd för sina lågmälda dramer som ofta kretsar kring
familjerelationer. Han har som familjeskildrare med ett absolut gehör för mänskliga
relationer återigen skapat ett angeläget, tankeväckande och starkt familjedrama.
Återkommande teman i hans ﬁlmer är döden, minnen och släktband. Kore-eda
ﬁck Jurypriset vid ﬁlmfestivalen i Cannes 2013 för sin ﬁlm Sådan far, sådan son,
och vid ﬁlmfestivalen i Cannes 2018 vann han Guldpalmen för Shoplifters.
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