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Om filmen
Efter den nya lärarens ankomst till en av Bratislavas förorters skolor år 1983 vänds
livet upp och ner för elever och föräldrar. Lärarens beteende och att en av
studenterna försöker begå självmord relaterat till läraren, gör att skolans rektor kallar
elevernas föräldrar för ett brådskande möte som plötsligt sätter alla familjers framtid
på spel. De ombeds att skriva på en petition att ﬂytta läraren ur skolan, men läraren
har kontakter inom kommunistpartiet vilket påverkar deras beslut.

Om regissören
Jan Hrebejk föddes den 27 juni 1967 i Prag, Tjeckoslovakien. Han är regissör och
författare, studerade tillsammans med sin klasskamrat Petr Jarchovský på högskolan.
Nu är Jarchovsky en frekvent samarbetspartner som manusförfattare.
Hrebejks ﬁlmer har uppmärksammats av tittare och kritiker, och har visats på ett
antal ﬁlmfestivaler.
Hans ﬁlm från 2009 ”Kawasaki’s Rose” valdes som tjeckisk representant till Bästa
utländska Film vid den 83: e Oscarsgalan, men den nådde inte den slutliga
nomineringslistan.
Om ”Vår nya fröken” säger han: Även om historien om ”The Teacher” utspelar sig
under kommunisttiden, ville vi inte enbart rekonstruera atmosfären i det
förﬂutna. Temat för ﬁlmen är rädsla och den efterföljande viljan hos en individ att
hemfalla till korruption – det faktum att vissa människor tjänar de som har makt över
dem och därigenom får fördelar för sig själva och sina närmaste. Ändå kan dessa
fördelar slå mot dem i det långa loppet. Filmen är därför inte en historisk
illustration. Det berättar en historia om allmänt mänskligt beteende, situationer som
hända oavsett tidsperioden.
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