BUFF Malmö filmfestivals filmhandledning för

Vanille
Frankrike, Schweiz, 2020. Franskt, guadeloupiskt kreolskt tal. Svensk text.
Regi: Guillaume Lorin. 29 min. Rekommenderas för åk 2-4.

Vanille lämnar storstaden Paris för att bo hos sina släktingar på den
karibiska ön Guadeloupe. Där får hon uppleva magiska äventyr, men
ställs också inför många funderingar kring sin egen identitet.

att samtala om efter filmen
Vanille är en animerad film som berättas med mycket fantasi och humor, men också skildrar en flickas sökande efter sin
identitet och möte med sina kulturella rötter.

Kultur och identitet
Vanille är en storstadstjej som tappat kontakten med sina rötter i Karibien, men när hon
reser ensam till Guadeloupe blir hon konfronterad med en kultur som är annorlunda från
den hon vant sig vid i Frankrike.
Hur skulle du beskriva Vanille? Hur tror du hennes liv i Paris är? Vad är annorlunda när
hon kommer till Guadeloupe?
Redan i början av filmen får vi se och höra Vanille beklaga sig över sitt hår. Men när hon
kommer till Guadeloupe förändras saker. Vad är det som gör att henne inställning till sitt
hår successivt förändras?
Förändras Vanille på andra sätt i filmen? Hur påverkar besöket i Guadeloupe henne som
person?
Vilken betydelse har hår i filmen? På vilket sätt är vårt hår sammankopplat med kultur
och identitet?
Finns det andra saker som som är kopplade till vår identitet? Vissa saker kan man själv
påverka, medan andra saker bara finns där och vi måste lära oss att leva med.

Sagor och äventyr
I filmen pratas det om en soukounian, som intar skepnaden av en koltrast och tar kvinnornas hår när de sover. För att bekämpa soukounianen behöver Vanille ta sig till toppen
av vulkanen för att hämta en speciell sorts magisk pollen.
Vad är en soukounian? Försök beskriva vad det är för en gestalt.
Till sin hjälp har Vanille en annan sagolik figur klädd i blad. Vad är det för en filur?
Tycker du filmen påminner om någon annan saga du tagit del av?
Vilka andra sagor eller legender känner du till? Vad är kännetecknande för dem?

