Papusza (Joanna Kos-Krauze, POL 2013)
Denne høsten viser Drammen Filmklubb filmer hvor reisetemaet gjør seg gjeldende. Reisetemaet
har vært tilstede til alle tider og finnes i de fleste sjangre, både drama, komedier, gangster, krim,
western, action og eventyrfilmer. Reisen kan være en episodisk fortelling, hvor det dukker opp nye
underholdende folk og hendelser underveis på ferden. Men, filmreisen er også en indre
reise. Gjennom veien kan man finne eller gjenoppdage seg selv. Til slutt fyrer slike historier opp
under vår fantasi om hva som er mulig og om hvordan våre liv kan endres gjennom
reiseopplevelser, møte nye mennesker og besøke ukjente steder.

Papusza (Joanna Kos-Krauze, POL 2013)
KinoCity tirsdag 05.09. kl. 21:00, 15 år

Romfolkets tapte verden gjenopplives i estetisk slående bilder, filmet i svart-hvitt med en
malerisk bruk av dybdefokus i kraftfulle tablåer.
Den fascinerende historien om Bronisława Wajs, best kjent under sitt rom-navn “Papusza” – den
første og eneste kvinnelige romani-dikteren som la sitt arbeid ned i skrift og publiserte det. Med
hjelp fra den polske poeten Jerzy Ficowski ble hun kjent i det øvrige polske samfunnet, noe som
paradoksalt nok fikk dramatiske konsekvenser for henne.
Filmen om Papuszas begivenhetsrike liv gir et sjeldent innblikk i 80 år med romfolkets
kulturhistorie, blant annet deres turbulente forhold til den polske kommuniststaten. Romfolkets
tapte verden gjenopplives i estetisk slående bilder, skutt i svart-hvitt med en malerisk bruk av
dybdefokus i kraftfulle tablåer. Disse løftes av et fremragende musikkspor med tradisjonell
folkemusikk og strykere. Følelsen av autentisitet styrkes gjennom bruken av ikke-profesjonelle
skuespillere og musikere.
Papusza er også en universell fortelling om søken etter både emansipasjon og tilhørighet. Papusza
møtte motstand fra alle kanter – som kvinne, som sigøyner, som poet – og måtte finne sin egen

plass i verden mellom sin egen kulturelle identitet, tradisjonelle kjønnsrolle og sitt grunnleggende
behov for frihet.
Mer om filmen: Klikk deg inn på Facebook
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