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Manus:

Chris Bergoch, Sean Baker
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115 min

2008 Prince of Broadway

Produktionsland: US
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Premiär i Sverige:
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Willem Dafoe, Brooklynn Kimberly Prince, Bria Vinaite, Caleb
Landry Jones, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Macon Blair,
Karren Karagulian, Sandy Kane, Carl Bradﬁeld, Sabina FriedmanSeitz, Gary B. Gross, Aiden Malik

2016 Snowbird
2017 The Florida Project

Om ﬁlmen
Den 15 november 1965 höll Walt Disney en presskonferens där man presenterade
”The Florida Project” som skulle utmynna i Walt Disney World. Medan Disney World
förblivit ett attraktivt mål för miljoner turister varje år har de ekonomiska realiteterna
i 2000-talets USA lett till förfall i många av de omgivande grannskapen. Det är mot
denna bakgrund man får se ﬁlmen The Florida Project.
Sexåriga Moonee och hennes mamma Halley bor på ett ruﬃgt motell i skuggan av
Disneys fantasivärld. Den till synes bistre motellskötaren Bobby ömmar under ytan
för infallsrika Moonee och hennes båda kompisar som ständigt skapar huvudvärk för
sin omgivning. De vuxnas liv kan vara tufft, men för infallsrika Moonee är sommaren
full av äventyr och glädje.

Om regissören
När Sean Baker 2014 ville påbörja sin femte långﬁlm visade det sig att medel
saknades för att ﬁnansiera en konventionell inspelning. Lösningen på detta problem
blev att göra hela ﬁlmen med en iPhone 5. Resultatet, ﬁlmen Tangerine 2015, blev
en stor framgång. Filmen vann ﬂera priser vid festivaler internationellt. Nu fanns
goda möjligheter att få ﬁnansiering till den kommande ﬁlmen, The Florida Project.
Ett grundtema i dessa båda ﬁlmer, liksom i Baker’s övriga produktion är berättelser
om marginaliserade minoritetsgrupper, samhällen och subkulturer. ”Om ﬂer historier
berättas om marginaliserade grupper desto mindre marginaliserade kommer de att
bli”, menar Baker, som drivs av såväl nyﬁkenhet som empati. Han har alltsedan
debuten i stor utsträckning anlitat amatörer till ﬁlmrollerna. Baker vill inte kalla dem
”icke-professionella” utan ”förstagångs-skådespelare”. Och han har haft en närmast
genialisk förmåga att hitta personer till sina ﬁlmer, inte minst 6-åriga Brooklynn
Prince till rollen som Moonee och 24-åriga Bria Vinaite (som han upptäckte på
Instagram) som mamman Halley i The Florida Project.

Sean Baker

Sean Baker, född 1971, växte upp i Summit, New Jersey. Han påbörjade sina
ﬁlmstudier vid New York University i början av 90-talet och tog där sin B.A. i
ﬁlmvetenskap. Debuten Four Letter Words gjordes 2000. Inspirationskällor och
förebilder för Baker har, naturligt nog, varit de brittiska socialrealisterna Mike Leigh
och Ken Loach men också de belgiska bröderna Dardenne, Lars von Trier med
Dogma 95, österrikaren Ulrich Seidl och – inte minst – Ruben Östlund!
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