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PROJEKTBESKRIVNING 

IFEMA International Female Film Festival Malmö 2019 

 

 

 

OM FESTIVALEN 

IFEMA - International Female Film Festival Malmö äger rum 3-7 april 2019. Festivalens helsatsning 
på genusfrågor i filmbranschen och på att lyfta kvinnligt filmskapande är unikt i Malmö och festivalen 
var även den första i sitt slag i Sverige. Detta år firar festivalen 13 år. 
  
Efter mer än ett decennium sedan IFEMA grundandes är det tyvärr fortfarande ett faktum att vi sällan 
ser film där den kvinnliga blicken präglar både handling och formspråk. Vi håller fast vid att ”Om 
kvinnors historier inte berättas, existerar de inte.” Tills dess att en tydlig skiftning kan skönjas 
gällande jämställdheten både framför och bakom kameran anser vi det vara av yttersta vikt att lyfta 
fram och belysa de filmer och kvinnliga filmskapare som finns, inte minst för att uppmuntra och ge 
rum åt fler kvinnor att skapa film.  
 
Genom urvalet av filmer vill IFEMA bjuda in till aktuella samtal och diskussioner men också vara ett 
forum för kvinnors berättelser. En viktig del i vårt arbete är att nå ut med filmerna, nå publik som 
kanske inte går på den vanliga biografen och skapa en plats för Malmöbor att mötas genom filmen. 
Sofielunds nya mikrobiograf Hypnos skulle var en perfekt plats att fortsätta detta arbete. Vi skulle 
vilja visa film där under festivalen 3-7 april men också kontinuerligt under 2019. Sammanlagt ungefär 
10 visningar. Allt från lokala kortfilmer av unga filmskapare, dokumentärer, filmer som visas på de 
stora internationella filmfestivalerna men också de mindre filmerna från världen över som annars 
inte får den spridning de förtjänar. Vi vill att dessa visningar ska vara så öppna som möjligt och 
kommer därför inte att ta betalt för biljetterna, det ena som krävs är precis som på övriga visningar 
på Hypnos, ett medlemskap i föreningen. 
 

För att kunna genomföra denna satsning i Sofielund söker IFEMA  
15.000 från Fastighetsägare BID Sofielunds fond 

V.G. se bifogad budget. 
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BAKGRUND & MÅLSÄTTNING 

Imagenes del Sur/Bilder från Söder startade upp IFEMA 2006 och har varit huvudarrangör för 

festivalen sedan dess. Organisationen har de senaste tolv åren arrangerat Latinamerika i Fokus och 

arbetade 2010 -2013 med FRISKUS-projektet, ett treårigt film- och demokratiprojekt för unga kvinnor 

med stöd av Allmänna Arvsfonden. Våren 2014 startade föreningen upp ett treårigt skolprojekt – Ett 

Helare Malmö – Var finns kvinnorna i historieundervisningen? Och hösten 2018 tog projektet Malmö 

vad drömmer du om? vid. Projekten genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Förutom 

festivaler arrangerar föreningen mindre program och seminarier, allt med ambitionen att verka för 

ett multikulturellt samhälle, främja sociala och kulturella möten mellan världens kulturer och främja 

utbyten mellan utomeuropeiska kulturer och Sverige. 

Målen med IFEMA och visningar i Sofielund: 

• Att visa filmverk gjorda av kvinnliga regissörer från Sverige och resten av världen. 

• Att belysa betydelsen av att vi får långt större tillgång till kvinnors bilder av världen. 

• Att ge boende i Sofielund och Malmö större möjligheter att se och få ökad kunskap om 

kvinnors filmverk.  

• Att skapa en naturlig mötesplats för filmskapare och publik 

• Bidra till ett mer levande Sofielund och Malmö 

 

Jämställdhet inom vår egen bransch ligger oss varmt om hjärtat och den vidare betydelse av detta 

för ett demokratiskt samhälle kan inte understrykas nog. Kvinnors röst och levande bilder skall få 

samma plats som mäns i det offentliga rummet. Annars hålls båda kön fast i en manlig spegling av 

världen. Därför är det av stor vikt skapa mötesplatser som ständigt, tydligt och med positiva resultat 

uppmärksammar problematiken och bjuder på lösningsmodeller.  

   

Samtidigt som vi ger plats åt kvinnors röster lägger vi väldigt stor vikt vid att filmprogrammet ska vara 

så diversifierat som bara möjligt, både vad gäller filmernas ursprung och vem som får synas i 

respektive film utifrån etnicitet, könstillhörighet, sexuell läggning osv. Vårt mål med IFEMA är att inte 

bara ge plats åt alla dessa kvinnliga röster som annars inte får utrymme utan att även i detta arbete 

ge plats åt ytterligare röster. Mångfald och jämställdhet är något vi ser gå hand i hand och något 

som trots allt arbete som gjorts känns viktigare än någonsin. 

Afsaneh Larsson, 

Festivalchef 

afsaneh.larsson@femalefilmfestival.se 

 

IFEMA  International Female Film Festival Malmö 
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