
FILMTIPS

Här presenterar Öppna Sinnen filmtips i konsten och kulturens tecken.

Gösta Ekman hade en vild idé
om att göra en film om en 
otroligt känd person och sen
ljuga ihop en story precis som
man ville, t ex Mozart, Jesus
eller Picasso. 
Det blev Pablo Picasso.

”Konsten är en lögn som visar
verkligheten” sa Picasso.

Killarna i Monty Python tänkte 
i samma banor. De planerade
att göra en film om Jesus. 
Men ingen kunde komma på
hur man skulle skämta om
Jesus. 

Istället blev det en vid-sidan-
om-historia om Brian, som 
råkade ut för samma saker som
Jesus. ”Life of Brian – ett
Herrans liv”. Filmen hade 
premiär 1979.

Sveriges Hollywood
Inspelningsplats för Picassos
äventyr valdes med omsorg, 
AB Svenska Ord förvandlade
Tomelilla till Sveriges Holly-
wood. Hasse Alfredsson hade
nyligen köpt en stor gård i
Tomelilla med lada och allt.
Alla inomhustagningar gjordes
i inspelningsladan med teater-
kulisser o d. På ängen utanför
ladan byggdes stora modeller
av Eiffeltornet och Sacré 
Coeur upp.

Vissa gator och torg i Tomelilla
gjordes om så att de liknade 
miljöer från Paris, Madrid och
New York.

Gösta Ekman i rollen som Pablo Picasso

Guggenheim
Birgitta Andersson spelar den
svensk-amerikanska änkan och
konstsamlerskan Ingrid
Svensson-Guggenheim som 
gifter sig med Picassos pappa. 

I varje scen Lena Nyman är
med sjunger hon på klingande
finska ett helt matrecept.

Fa
kt

a Picassos äventyr
En film av Hans Alfredsson & Tage Danielsson,
AB Svenska Ord.
Premiär 20/5 1978 på Rio Bio i Tomelilla.
Manus: Hasse & Tage med stor hjälp av Gösta Ekman.
Regi Tage Danielsson.
Medverkande: Gösta Ekman, Hans Alfredsson,
Margaretha Krook, Birgitta Andersson, Per Oscarsson,
Elisabeth Söderström, Sven Lindberg, Lena Nyman,
Yngve Gamlin, Rolf Wesenlund, Sune Mangs,
Magnus Härenstam m fl.
Scenograf och konstnär: Per Åhlin.

Källor: Wikipedia och
boken Hasse & Tage,
Svenska Ord & Co,
Saga & Sanning. 

Skriven av Staffan
Schöier och Stefan
Wermelin. 
Albert Bonniers förlag.

Filmen går bl a att 
streama via CMore.

Filmen Picassos äventyr 
blev en stor publikfram-
gång och tilldelades 
både filmkritikernas pris 
och en Guldbagge.

Enligt Svenska Dagbladet 
innehåller filmen nio 
tiondelar skratt och parodi 
och en tiondel tvättäkta 
kulturhistoria.
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“Konsten är en lögn 
som visar verkligheten”

“Konsten är en lögn 
som visar verkligheten”
Citat av Pablo Picasso.

Hans Alfredsson och Tage Danielsson blev komikerduon Hasse & Tage och 
bildade bolaget AB Svenska Ord. Tillsammans skrev de, regisserade, producerade 
och medverkade i revyer och filmer, från sent 1950-tal till 1985. Bl a gjorde dom 
filmen Picassos äventyr med underrubrik: “tusen kärleksfulla lögner”.

Låt oss för ett ögonblick lämna verkligheten och ägna oss 
åt något helt annat. Vi går in i filmens värld och vi gör det 
i konstens tecken. Låt mig få berätta om Hasse & Tage.

Här ser vi 
Magnus 
Härenstam i
rollen som 
Hitler och 
Sune Mangs
som Churchill.

Eftersom man inte fick låna
riktiga Picassotavlor fick
konstnären Per Åhlin skapa 
filmens ”äkta” tavlor. 

Vid premiären av filmen
visades dessa tavlor för 
besökarna. Prissättning 222
220 kronor och uppåt. Per
Åhlin såg till att samtliga tav-
lor förstördes efter premiären.

Gösta Ekman spelade Picasso.
Denne exentriske, ömma, 
passionerade, blida, vänliga
och stolta konstnär.

Från vaggan till väggen
Filmen följer Picassos hela väg
genom livet, världen och van-
vettet. I det tidiga 1900-talets
konstnärskretsar i Paris träffar
han många illustra figurer.
Picasso hamnar sen i förbuds-
tidens USA med polisrazzior,
konstförbud… inte spritförbud,
enligt filmen.

Språket är en viktig del av fil-
men. Pablos pappa (Hasse A.)
är som en vindflöjel som
snabbt svänger efter vinden.
Under nazismen är han ivrigt
armviftande men säger inte
Heil Hitler! Han säger högt
”Halv Liter!”.

Förbudstid i USA
Det förekommer mycket lang-
ning i filmen, det är förbudstid i
USA. Det är ingen förbjuden
sprit som langas utan det är
konst, t ex da Vinci, Rembrandt
och Picasso. Konstpoliserna i
New York gör ofta razzior mot
svartgallerier.
Dessa svartgallerier drevs av
tavelgangstrar under den ameri-
kanska konstförbudstiden.

Picasso går in i väggen
Slutscenen i denna märkliga
konst- och statusfilm är när
Pablo Picasso (tänk er nu 1978)
verkligen går in i väggen. 
Det är kanske därifrån detta
numera moderna begrepp har
kommit ifrån. Pablo Picasso,
d v s Gösta Ekman filmas när
han går rakt in i en vit vägg 
och försvinner. 

Vid filmningen håller fyra
män honom i armar och ben när
han blir nersänkt i ett jättestort
badkar fyllt med filmjölk. 

Detta blev en storartad sorti 
i en film om en exentrisk 
person, konsten och livet. 

Och om att allt blir mycket 
roligare på film om man ljuger.


