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Om filmen
Sommarkvällen är varm, ett gäng italienska vänner i fyrtioårsåldern med sina
respektive samlas för en middag, en återkommande ritual. Alla känner varandra
sedan länge, eller gör de det? Filmens italienska titel, ”fullkomliga främlingar”,
antyder något annat. Därute pågår en något symboltyngd månförmörkelse. Därinne
lagas det zuccinigratäng, gnocci och tiramisu. Någon föreslår att mobilerna ska
läggas på bordet som ett tecken på total öppenhet, vänner emellan.
Högtalarfunktionen ska vara på, sms:en ska läsas upp.
Hur många hemligheter och lögner döljs i de små smarta telefonerna, där en stor
del av livet äger rum? ”Våra svarta lådor”, som regissören Paolo Genovese kallar dem
i en intervju. Otrohet, sexuella läggningar, fördomar, skamliga politiska åsikter? Hur
mycket tål ljuset? Kan det rentav vara en lättnad att berätta? Innan kvällen är slut har
deras syn på varandra deﬁnitivt förändrats. Vad döljer du för mig är ett välspelat,
mycket tänkvärt kammarspel och förra årets stora italienska succéﬁlm.

Om regissören
Regissören och manusförfattaren, Paolo Genovese, har berättat att inspelningen var
bitvis odisciplinerad, kaotisk och svårregisserad eftersom skådespelarna även i
verkligheten är nära vänner. En hel del improviserades fram under inspelningens
gång.
Filmen har fått mottaga ﬂera ﬁna utmärkelser. Främst två David di Donatello Awards
– Italiens motsvarighet till Oscar – i kategorierna Årets Bästa Film och Bästa Manus.
Paolo Genovese föddes i Rom 1966 och har, precis som Roy Andersson, ett förﬂutet
i reklamﬁlmsbranschen. Han har ett antal långﬁlmer bakom sig före det stora
genombrottet med ”Vad döljer du för mig”, bland andra ”Tutta colpa di Freud” (2014)
och ”Una famiglia perfetta” (2012).
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