
Fakta om filmen
Titel: SILVANA. Producent: Mantaray Film, Sverige, 2017. Instruktion: Mika Gustafson, Olivia 
Kastebring og Christina Tsiobanelis. Længde 91 min. Sprog: Svensk, med danske 
undertekster. 

Fakta om undervisningsmaterialet
Undervisningsmaterialet her henvender sig til undervisningen i dansk og samfundsfag på 
de gymnasiale uddannelser, og indeholder synopsis, arbejdsspørgsmål og forslag til 
diskussionsemner.  Arbejdsspørgsmålene kan bruges til at opfylde undervisningsmål i 
dansk  omkring analyse af dokumentar-genren, og sætte denne i relation til det aktuelle 
samfund. 
I undervisning i samfundsfag kan filmen bruges som afsæt til diskussion af politisk 
engagement i en anti-establishment setting, identitetsdannelse og socialisering. 

Temaer
#feminisme #religion # berømmelse # social-aktivisme #rollemodel #LGBT #hiphop 
#rap #immigration #integration #identitet #socialisering #frigørelse #normbrud 
#modkraft #anti-establishment #nye-magtstrukturer.

Filmbeskrivelse
Filmen er en inspirerende kærlighedshistorie og en knald-på musikfilm, der følger Silvana 
Imam, fra hendes gennembrud i 2014, til hendes klare dominans på den svenske 
musikscene i 2016. I samme periode forelsker hun sig i den allerede etablerede stjerne 
Beatrice Eli, og snart er de to et power-par, der sammen når mytiske højder. 

Silvana bruger sin skarpe tunge og kompromisløse tekster til at samfundsrevse og kaste lys 
på alle former for undertrykkelse, og bliver hurtigt en stemme for en ny generation– beløn-
net med berømthed, status som rollemodel og stor anerkendelse.  Efter at have modtaget 
flere prestigefyldte priser, bliver Silvana pludselig svimmel af at stå i det stærke rampelys. 

Med medierne, der forsøger at få hende til at repræsentere lesbiske og gøre hende til 
stemmen for anti-racister er det ikke muligt for noget som helst menneske at levere på 
disse forventninger. ”Jeg er ikke en superhelt. Jeg har ikke lyst til at være en superhelt. 
Der findes ikke superhelte,” siger Silvana tørt.

Inspirationsmateriale til undervisning med afsæt i 
dokumentarfilmen  SILVANA
Premiere i de danske biografer den 4. april 2018



Om Silvana Imam
Silvana Imam er født i 1986, hendes mor er kristen, fra Litauen og uddannet lingvist. 
Faren er fra Syrien, han er ateist og uddannet advokat og journalist. Silvana kalder sig 
selv agnostiker. Familien flyttede til Sverige, da Silvana var 4 år gammel, og er det man 
kan kalde ”third culture kid”. Inden hun blev musiker på fuld tid studerede hun 
psykologi og arbejdede i en periode som model i New York. 

Hun pladedebuterede i 2013 med albummet ”Rekviem” og udgav derefter to EP’er 
”När du ser mig – se dig” (2014) og ”Jag dör för dig” (2015). Det store gennembrud fik 
hun med nummeret ”Svär på min mamma” i 2014, som førte til nomineringer til den 
svenske grammypris som årets artist, lyriker, hiphopnavn. I 2016 udkom hun med 
albummet ”Naturkraft” og vandt dette år grammyprisen som årets artist. 

Herhjemme har man kunne opleve hende på Trailerpark og Roskilde Festival, og fans af 
danske Emil Stabil er sandsynligvis stødt på hendes version af hans nummer 
”Swimming Pool”. Silvana Imam bruger dén baggrund, hun kommer fra og rapper fra et 
feministisk, homoseksuelt, immigrant-perspektiv.

Om instruktørerne
SILVANA er instrueret af de tre kvinder, Mika Gustafson, Olivia Kastebring og Christina 
Tsiobanelis. De fortæller her om deres samarbejde: 

”Vi ønsker at inspirere dem, der ser sig selv i Silvanas musik, i hendes kamp og i 
hendes kærlighed til Beatrice. For selvom vi befinder os i det 21’ende årtusinde i en 
relativ  tolerant del af verden, ser vi sjældent lesbisk kærlighed afspejlet i dokumen-
tarfilm eller i mediebilledet generelt. 

Gennem vores arbejde med filmen har vi udviklet et ‘kollektivt diktatur’ med tre 
auteurs. Det er baseret på et demokratisk system, hvor vi arbejder uden hierarki i 
forhold til, hvem der skriver og instruerer. Vi har lavet en rotation og delt arbejdet 
med at filme og lave lyd mellem os. Det er en måde at arbejde på, hvor alle har 
mulighed for at udvikle sig, og som vi oplever, bidrager med nye aspekter til filmens 
sprog og formsprog. 

Det har været vores vision med denne film at skabe et alternativ, der går imod det 
klassiske instruktør-hierarki, som er dominerende i filmindustrien. Ved at gå imod 
indgroede arbejdsmetoder kan vi ændre skæve magtstrukturer, som får branchen 
til at stagnere. Silvana er en modkraft, og det er kun fair at filmens kreative proces 
reflekterer dette. Vores mål med filmen er at fortælle en universel kærlighedshistorie 
og en historie om kampen for at få lov til at være den, man er, hvilket de fleste af os 
kan forholde os til. 

Filmen har potentialet til at skabe en debat om kønsroller, homoseksualitet og 
ufortalte historier. Men den er også en del af en revolution, hvor unge kvinder bliver 
ledere af forandring og kunstnerisk skabelse.”

SILVANA er deres dokumentarfilmdebut.



Arbejdsspørgsmål til SILVANA
Arbejdsspørgsmålene her er formuleret så de åbner op for dialog, diskussion og refleksion, frem 
for at give entydigt ja/nej svar.

Silvana erklærer ”Gudskelov jeg er homo!” og kritiserer det heteronormative og homo-
fobien, som hun påstår stadig lever. Kan I komme med eksempler på problematikker i 
forhold til samfundets syn på homoseksuelle og deres rettigheder i Danmark? 
Hvor bevidst er du omkring LGBT-fællesskabet i din omgangskreds? Er der en generel 
følelse af åbenhed eller fordomsfuldhed mod LGBT-personer? Diskuter også den reto-
rik der bliver brugt om indvandrere blandt politiske partier i Danmark og sammenlign 
med Silvanas retorik. 

Silvana Imam er erklæret feminist, og i filmen erklærer hun krig mod patriarkatet. Hun 
siger på et tidspunkt: ”Jeg er den tikkende bombe, det hårde spark, det høje skrig. Jeg 
er knivsæggen rundt om patriarkatets hals”. I den sidste tid har der også i Danmark 
være en feministisk opblomstring, og stor diskussion om vi i Danmark lever i et 
patriarkalsk samfund. Diskuter hvad det patriarkalske samfund indebærer, og inddrag 
aktuelle udtalelser og bevægelser der er opstået i Danmark. Og tror du Silvanas kamp 
også er aktuel og skal kæmpes om 25 år?  

Beskriv Silvanas opvækst, og hvordan denne bliver skildret i filmen. Hun kan betegnes 
som ”third culture kid” – hvordan har det betydning for hende? I filmen følger vi  
Silvana, nu som voksen, der er tilbage på besøg i Litauen. Beskriv dette besøg:  Hvordan 
forløber hendes besøg i kirken og da moderens veninde kommer på besøg i huset? 
Diskuter om Silvana kunne have handlet anderledes, og prøv at beskrive hvad der 
kunne være sket, hvis Silvana havde brudt med normerne i disse situationer?  

Mange svenske og danske musikere bruger engelsk som deres kunstneriske sprog for at 
få et internationalt publikum. Selvom hun krydrer sine sangtekster med engelsk, 
arabisk og litauisk, rapper Silvana primært på svensk. Hvorfor tror du at hun gør 
dette? Ville hendes budskab føles ligeså stærk på engelsk? Silvanas musik er et magt-
fuldt værktøj i hendes aktivisme, og kampen for social retfærdighed. Hvad er det ved 
hendes musik der giver det denne kapacitet? 

SILVANA er både en politisk-motiveret film og en kærlighedshistorie. Diskuter jeres 
indtryk af kærlighedshistorien. Var der nogen specifikke scener som du personligt 
kunne relatere til fra dit eget liv? 

De tre kvindelige filminstruktører tror på kollektiv instruktion og flade hierarkier. Sam-
men har de filmet, optaget lyd og instrueret. Hvordan tror du denne særlige arbejds-
fordeling har påvirket filmens endelig resultat og udtryk? Og hvilke særlige filmiske 
virkemidler er brugt i denne dokumentarfilm? Beskriv filmens æstetik - var der særlige 
måder at filme på, klipning og kamera-vinkler du lagde mærke til? Instruktørerne har 
tidligere arbejdet med musikvideoer – kan du udpege sekvenser i filmen der viser tegn 
på det?
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Silvana Imam bliver fremstillet som et ikon og som et forbillede for mange: 
Hvordan kommer dette til udtryk i filmen? Hvem var dine rollemodeller da du var 
barn? Er det vigtigt for børn og unge at have rollemodeller? Hvorfor det?  

Mod slutningen i filmen skildres Silvanas sammenbrud, og hun fortæller selv: 
”Jeg vil stadig gerne at folk føler en styrke og lettelse, når de hører på mig. Jeg vil 
inspirere. Jeg er ingen superhelt og vil ikke være en. Superhelte findes ikke. Jeg er 
kun et menneske. Jeg er bare mig. Jeg er præcis ligesom dig.” Diskuter begrebet 
’berømmelse’, og mediernes ustoppelige længsel efter berømte personer. 

Hvorfor længes vi mennesker efter at udpege og fejre specifikke individer som 
ikoner, supermennesker, og som forskellige fra alle os andre? Og hvorfor mon 
Silvana oplevede denne nedtur, når hun ellers har oplevet så stor succes med sin 
musik og performance? 

Når du tænker tilbage på filmen som en helhed, er der så vinkler eller synspunkter 
du mener er udeladt, eller som du savner at få mere uddybet i filmen? 
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Sådan får du inflydelse
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Fortæl  andre i din omgangskreds om filmen. Filmen er ikke bare inspirerende på 
det kunstneriske plan, den gør også opmærksom på sociale problemer på en rå og 
meneskelig måde.

Bliv inspireret af organisationer såsom Hip-Hop Sister Network, der støtter og 
promoverer positive billeder af etnisk diversitet, ved at samle kvinder i underhold-
nings- og forretningsverdenen.

Lær om de organisationer der støtter LGBT rettigheder bl.a  LGBT Ungdom og    
LGBT Danmark.

Bekæmp racisme, ThoughtCo giver et bud på hvordan man bekæmper racisme i 
hverdagen. Vi kan ikke alle bære en megafon som Silvana, men vi kan alle gøre en 
forskel. Amnesty Youth er et fællesskab af unge, der arbejder for at sikre 
menneskerettigheder.

http://hiphopsisters.org/
https://lgbtungdom.dk/
http://lgbt.dk/
https://www.thoughtco.com/things-you-can-do-to-help-end-racism-3026187
https://amnesty.dk/aktivisme/amnesty-youth

