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Teme: Odraščanje, premagovanje žalosti, komedija, prijateljstvo, družina, distanciranje, humor, izguba, 
odgovornost 
 
Občutljive teme/Sprožilci: izguba starša, depresija, samomor matere, bes in žalost 

 

REALIZACIJA: 

Režiserka Sanna Lenken z izostrenim občutkom za protagonistkin notranji svet pripoveduje zgodbo o 
mladem, pogumnem dekletu, ki se skuša spopasti s svojo žalostjo. Ne vemo, kako natančno je umrla njena 
mati; to za zgodbo ni pomembno. Film se osredotoča na Sasho in na to, kako se sooča s smrtjo svoje matere. 
Gre skozi različne faze: jezo, žalost, krivdo, rada pa se tudi smeje in šali. Mladim je lahko težko govoriti o 
žalosti in razumeti lastna čustva, medtem ko še vedno razvijajo besedišče, da jih izrazijo. 
Izbira dramske komedije kot žanra omogoča režiserju, da dopušča vsa občutja brez vrednostne presoje, 
tako protagonistom kot občinstvu. Film prikazuje pomen humorja pri soočanju z žalostjo in izgubo. 
 
Ne glede na to, ali Evropska nagrada mladega filmskega občinstva poteka v kinu ali na spletu, je 
pomembno, da imamo uvodni pogovor o temah, kot so žalost, izguba in samomor, ter predstavimo 
institucije, ki nudijo pomoč in podporo, npr. svetovanje proti depresiji ali preprečevanje samomora v vaši 
državi. Dobra priložnost za to bi bila po uvodnem krogu vprašanj. 
• Film nosi naslov Kraljica smeha, kaj vam pride na misel, ko preberete ta naslov? 
• Kakšne podobe se vam pojavijo v glavi, ko preberete naslov? 
• O čem bi lahko govoril film? 
• Imate kakšna pričakovanja? 
 
 
Ali pa začnete z analizo filmskega plakata. 
 
 

fotografija Ola Kjelbye 
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GLAVNI LIKI: 
 
Sasha je zabavna in na začetku zelo jezna mlada ženska. Je na poti žalosti, ker je njena mati naredila 
samomor. Poskuša biti nasprotje svoje matere, da bi ostala živa. 
 
Abbe je Sashin oče in zdaj oče samohranilec. Lahko joka in žaluje za svojo izgubo in se sprašuje, zakaj Sasha 
tega ne zmore na enak način. Na vso moč se trudi vzpostaviti stik z njo. 
 
Ossie je Sashin stric. Je kul, mlad in podpirajoč. Dela v Comedy Clubu. 
 
Märta je Sashina najboljša prijateljica in ji skuša pomagati pri njeni žalosti. Težko ji je razumeti različne 
manifestacije Sashine žalosti, vendar se trudi in je zelo prizanesljiva, tudi ko Sasha do nje ravna 
nepravično. 
 
John je novi znanec v šoli, ki ustreza Sashinemu okusu za potegavščine, tveganje in kljubovanje. 
 
 
POVZETEK ZGODBE 
 
Sasha je stara 13 let in njene mame ni več med živimi. Toda Sasha noče jokati. Odločena je, da nikoli ne 
bo kot njena mama in da bo očeta spet nasmejala. Da bi to dosegla, ne sme brati knjig, mora si pobriti lase 
in zavrniti kužka, ki si ga je vedno želela. In predvsem mora postati kraljica komedije. Comedy Queen je 
film o iskanju samega sebe, ko je svet zlomljen – o tem, da ne želite žalovati, ampak si hkrati upate žalovati 
in iti naprej. 
 

fotografija Ola Kjelbye 
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ZGODBA 

Sasha bo kmalu dopolnila 13 let. Pred letom dni je njena mama naredila samomor. Od takrat se Sashin 
oče ni smejal niti enkrat. Sasha ni niti enkrat jokala. Njen oče Abbe pa joka pod tušem, ko misli, da 
Sasha ne sliši. Nova majhna dvočlanska družina živi v žalosti in izgubi, a nobeden ne more priti do 
drugega in spregovoriti o materi, ki je ni več. Razumemo, da je bila Sashina mama velik del svojega 
življenja globoko depresivna zaradi različnih prebliskov, katerih se Sasha spominja. 

Okoli Sashe je veliko podpornih in razumevajočih ljudi, na primer njena najboljša prijateljica Märta, njena 
babica in stric. 

Abbe prisili Sasho, da gre k psihologu, da bi se pogovorila, vendar Sasha meni, da je to nepotrebno – 
večinoma mora govoriti njen oče. Sasha meni, da bi bilo najbolje, da gre naprej in poskrbi, da tudi sama 
ne postane kot njena mama, depresivna in žalostna. Ker vsi govorijo, da je Sasha podobna njej, se 
Sasha odloči, da postane njeno nasprotje. Njena mama je imela čudovite lase, zato si jih Sasha obrije. 
Mama je bila vedno zatopljena v knjige, zato jih Sasha noče držati v rokah. Njena mama je rodila otroka 
kljub temu, da ni mogla biti mama, zato Sasha ne bo skrbela za kužka, ki ji ga oče želi podariti za rojstni 
dan. Njena mama je bila vedno žalostna in je okoli sebe širila samo žalost, zato bo Saša nasmejala svet 
- predvsem pa svojega očeta. Postala bo kraljica komedije. 

 
Na poti do tja pa se izkaže, da žalost ni nekaj, pred čimer lahko zbežiš. Jok, ki ga Sasha noče izpustiti, 
namesto tega zapusti njeno telo v obliki jeze in frustracije. Kriči in besni, se prepira z očetom in brutalno 
zavrača svojo najboljšo prijateljico Märto, ki ji le skuša pomagati. Na koncu je Sasha tista, ki mora povsem 
sama načrtovati in izpeljati svoj prvenec kot stand-up komičarka v stričevem komičarskem klubu. Toda tam 
so njen oče, Märta, njena babica in vsi, ki so ji pomembni. In ko ji je bilo dovoljeno biti smešna in se je njen oče 
spet naučil smejati, se Sasha nauči jokati in čutiti izgubo - in končno lahko sprejme dolgo pričakovanega kužka. 

 

 
Oscar Töringe in Sigrid Johnson. Fotografija Johan Paulin 
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Film Comedy Queen govori o depresiji, žalosti, izgubi staršev in samomoru. Včasih je lahko vznemirljivo in 
sproži težke spomine. Zato je smiselno, da projekciji sledi spontan krog vprašanj in odgovorov, s katerimi 
lahko odkrito spregovorijo o tem, kar so pravkar videli. 
• Kako ste se počutili ob gledanju filma? 
• Ali so bili trenutki, zaradi katerih ste se počutili še posebej sočutno? Če da, kateri? 
• Ali se želite posebej pogovarjati o katerem koli prizoru ali temi? 
 
TEME: 
 
Oblika in vsebina filma 
Sashina mati je naredila samomor. Njena depresija je očitna na več mestih v filmu. Življenje z duševno bolno 
osebo lahko povzroči občutke frustracije, nemoči, sramu in krivde. Eden od načinov za lajšanje teh občutkov je, 
da o njih govorimo brez sramu in sprejmemo, da duševna bolezen obstaja in ima dejanske posledice tako za 
bolno osebo kot za vse okoli nje.  
Na koncu filma Sasha prizna, da si je včasih želela, da bi njena mama umrla, ker je njena depresija tako 
negativno vplivala na družino. 
• Pogovorite se o tem, kako film kaže, da Sasha obžaluje, da je tako razmišljala. Kakšne svetle spomine 
ima Sasha na svojo mamo? Kaj misliš, da Sasha poleg jeze čuti do svoje matere? 
Sasha mora iti k psihologu, da se pogovorita o tem, kako se počuti po materini smrti. 
• Na koga se obrniti, če se počutite slabo in se morate z nekom pogovoriti? 
• Poskusite najti različne kraje, na katere se lahko obrnete, na primer: bližnje odrasle osebe in 
organizacije. 
• Kaj mislite, zakaj Sašin oče, učitelj in psiholog želijo, da Saša več govori o svoji mami in o tem, kaj se je 
zgodilo? Zakaj se jim zdi čudno, da Sasha ne joče, ampak je samo jezna? Na koga mislite, da je Sasha 
jezna? 
 
Sashin oče ji želi podariti psa za rojstni dan in misli, da bo vesela, saj si ga je vedno želela. Toda Sasha 
se razjezi in reče, da noče psa. 
• Zakaj to počne? 
• Kako se Sashini občutki razvijajo v filmu? 
• Kako se počuti na začetku? Kako se počuti na koncu? 
 
Comedy Queen je dramska komedija in zgodba o odraščanju. Polnoletnost pomeni, da je čas v vašem 
življenju, ko se umaknete od staršev in poskušate najti samega sebe. Tragedija, komedija in dramska 
komedija so podzvrsti drame. 
• Kateri so dramski elementi v filmu? 
• Ali lahko navedete nekaj komičnih elementov v filmu? 
• Zakaj se je režiser odločil združiti ta dva elementa? 
• Ali to po vašem mnenju dobro deluje? 
 
Včasih, ko je nekaj zelo smešno, ljudje jočejo in včasih, ko je nekaj zelo žalostno, se smejijo. 
• Zakaj mislite, da se to dogaja? 
• Ste že kdaj poskušali povedati šalo pred občinstvom? 
Komedijo in humor je res zelo težko pripeljati do točke, ko ju veliko ljudi razume in se jim zdi tudi smešno. 
• Imate ideje za dobre šale? 
• Koga se spomnite iz filma? Kateri so najpomembnejši liki za Sasho? 
• Kako so povezani drug z drugim? 
• Kako se odnosi spreminjajo tekom filma? 
• Kaj Sashi pomenita babica in stric? Kako sta del njene družine? 
• Kako misliš, da bo Sasha in družina njenega očeta drugačna, ko bo del nje postal pes? 
 
Sasha ima tako prijatelje kot sovražnike. Ne razume se z nobenim dekletom v svojem razredu in se 
obnaša nad enim dekletom, ko jo izzovejo. Pogovorite se o situaciji. 
• Kaj se vam zdi, kaj mislijo dekleta, ko govorijo Sashi tako zlobne stvari o njeni mami? Kaj mislite, kako 
so v tej situaciji ravnali odrasli? 
• Pogovorite se o tem, kaj se zgodi med Sasho in najboljšo prijateljico Märto. Zakaj se Sasha jezi nanjo? 
Kaj mislite, kaj si misli Märta na koncu filma, ko bo Sasha prvič nastopila in se še vedno nista pobotali? 
• Kaj pove o Märti, da je tam, da podpira Sasho? Kako se lahko opravičiš nekomu, ki si ga prizadel ali 
pomotoma usmeril svojo jezo in žalostna čustva nanj? 
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FILMSKI JEZIK 

Film vedno pripoveduje zgodbo na več ravneh. Na primer, informacije o tem, kaj se dogaja, ne dobimo samo 
prek tega, kar liki govorijo in počnejo, ampak tudi prek tega, kako je slika sestavljena, svetloba, zvok in s 
katerimi drugimi slikami je povezana skozi montažo filma. Naučiti se »brati« filmski jezik pomeni spoznati, 
kako gibljiva slika deluje kot medij in kako želi v nas vzbuditi določene občutke ali zaznati določena 
sporočila ali informacije. 

• S katerega zornega kota je pripovedovana zgodba? 
• Kako je bila sestavljena filmska fotografija? 
• Kako se je premikala kamera? 
• Ali je likom blizu ali oddaljena? 
• Kakšna je prevladujoča barva filma? 
• Se spomnite prizora, ko Sasha in Märta obrijeta Sashine lase? Kakšna je po vašem mnenju težava 

pri snemanju take scene? 
• Kako so prikazani prebliski, v katerih Sasha vidi svojo mamo? Kako nam film pove, da so to, kar se 

dogaja, prizori iz Sashinega spomina in ne del dogajanja tukaj in zdaj? Pogovorite se o tem, kaj 
mislite o Sashinem glasu (Sasha se pogovarja z občinstvom, kot da beremo njen dnevnik, in razlaga 
nekaj svojih misli). Ali bi bile te misli možne brez pogovora Sashe z nami? Kako je lahko film to 
dosegel s pomočjo zvoka, slike in dogajanja namesto z glasom? 

• Na koncu filma Sasha in njen oče sedita v avtu in pojeta pesem, za katero razumemo, da je bila 
lastna pesem družine. Ali imate svoje pesmi, kot je ta, skupaj s kom v vaši družini ali s prijateljem ali 
partnerjem? Kaj se dogaja na ravni zvoka med filmom? 

• Ali je bila prisotna glasba? Ali liki delajo/slišijo glasbo ali le občinstvo? 
• V Comedy Queen se "Take Me Home, Country Roads" predvaja večkrat. Tema, ki se večkrat 

uporablja, se imenuje leitmotiv (tema). Leitmotiv ima pogosto simbolično funkcijo in se znova pojavi 
na različnih mestih, da označi globoka čustva ali misli.  

• Kako pogosto slišite pesem? 
• Med katerimi prizori? 
• Ali se pomen spremeni? 
• Kakšne izkušnje ste iz filma odnesli domov? 
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REŽISERKA 

Sanna Lenken se je rodila leta 1978 v Göteborgu na Švedskem, študirala je na Dramatiska Institutet v 
Stockholmu in European Film College na Danskem. Potem ko je posnela več uspešnih kratkih filmov, 
vključno z Eating Lunch in serijo Double Life, je režirala My Skinny Sister, svoj celovečerni prvenec, ki je 
prejel kristalnega medveda na Berlinalu in nagrado občinstva na filmskem festivalu v Göteborgu. Kot 
alumna Berlinale Talents je njeno najnovejše delo priljubljena serija Thin Blue Line za švedsko 
televizijo in serija Viaplay Thunder in My Heart. 

 
 

 
© Sanna Lenken 

 
 

"Toliko otrok ne ve, kako govoriti o žalosti" Intervju 
Marte Balaga s Sanno Lenken  
Berlinale 2022 Generation 
https://cineuropa.org/en/interview/421897/  

 
 
Kraljica komedije Sasha (Sigrid Johnson) je izgubila mamo. Nekateri bi rekli, da se izigrava, si brije glavo in s 
svojimi šalami zmede sošolce. Drugi bi bili mnenja, da preprosto sledi svojim sanjam, da bi postala stand-up 
komičarka. Morda imajo vsi prav. Z režiserko Sanno Lenken smo se pogovarjali o njenem nastopu na Berlinale 
Generation. 
 

Cineuropa: To je tako težka tema, ta ideja o staršu, ki naredi samomor in pusti otroka za 
sabo. 
Sanna Lenken: Comedy Queen je nastala po knjigi Jenny Jägerfeld, njena avtorica pa je tudi 
psihologinja. Takoj sem začutila, da ve, o čem govori. Prosila sem za srečanje z njo, ker sem 
hotela vedeti, zakaj želi pisati o tem. Imela je nekaj osebnih izkušenj z otroki, ki so izgubili starše; 
obe sva jokali in ta pogovor me je spodbudil, da sem želela posneti film. Ko se odločim delati na 
nečem, se moram počutiti, kot da je to pošten projekt – da prihaja od nečesa resničnega. 
Povedala mi je, da toliko otrok ne zna govoriti o teh stvareh, o žalosti. Pri otroku ta žalost pride in 
gre. Ni konstantno. O tem smo se pogovarjali z igralci, a nisem želela, da v filmu izvemo, kako je 
Sashina mama naredila samomor – pomembno je bilo pokazati, kako se ta otrok na to odzove. 
Počuti se krivo in žalostno ter pogreša svojo mamo – tu so vsa ta različna čustva.
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Morda je to zaradi tistega nedavnega dokumentarca s Sundancea o Sinéad O'Connor, 
Nothing Compares [+], vendar se človek ne more načuditi Sashinemu novemu videzu. 
Sigrid je vedela, da si bo v filmu morala obriti glavo. To je bila prva stvar, ki smo jo naredili prvi 
dan. Pred kamero! To jo je spremenilo – postala je starejša, bolj žilava. To je veliko prineslo temu 
liku. Noče biti videti kot njena mama, ki je imela dolge lase; noče biti depresivna in spravljati vse v 
jok, zato gre v popolno nasprotno smer. 
 
Hčerke nočejo biti kot svoje matere – to je povsem običajno, čeprav so Sashini motivi 
očitno nekoliko drugačni. Je bilo težko ugotoviti njun odnos?  
To je bilo nekaj, kar me je nekoliko skrbelo. V Sašinih spominih se njena mama vrača skoraj kot 
duh. Potrebovala sem, da je subtilen, da se ne bi zdelo kot v grozljivki: "Oh, mama je tam!" 
Včasih, ko gledam film in ljudje kar naprej omenjajo nekaj, kar se je zgodilo, preden se je začel, 
mi je čisto vseeno – nimam te povezave. Ampak čutim, da nam je uspelo pokazati, kdo je bila ta 
ženska, pokazati izgubo in kako težko je Sashi.  Ne vem, ali je "magija" pravi izraz tukaj, vendar 
je v filmu prisoten občutek povečane resničnosti, kar je bilo zame popolnoma novo. Vendar mi je 
bilo všeč; všeč mi je bil izziv. 
Komiki so ponavadi resni, kompleksni ljudje, ki se nenehno borijo s svojimi demoni. Na tej točki je 
to stereotip, a zdi se, da je res. Komedija je lahko odgovor na neznosno bolečino. Tudi očeta želi 
nasmejati, ga znova osrečiti. Težko je občutiti to odgovornost, da bi spet naredili vse, kar je prav 
– še posebej za otroka. In to je njen glavni cilj! Ko se on smeji, lahko končno začne žalovati. 
Povezano je tudi z njeno mamo, ki je bila včasih smešna. Všeč mi je bilo, da ni bila le ta siva 
senca, ki je naredila samomor. 
 
Vaša igralka, Sigrid, je zelo dobra v pripovedovanju zelo slabih šal. 
Tako kot jaz – tukaj sem uporabila sebe kot navdih [smeh]. Bori se s tem, da bi bila smešna. Tudi 
jaz sem kot otrok želela ljudi nasmejati, potem pa mi je bilo tako nerodno, ko ni šlo. Sigrid je 
mislila, da je to najtežje narediti, biti duhovit. Lažje je imela solze v očeh ali doživljala vsa ta 
močna čustva. Nisem ji zavidala. Imeli smo stand-up komika, ki nam je pomagal, in ugotovila 
sem, da tega nikoli ne bi mogla narediti na odru. Takoj lahko ugotovite, ali izgubljate občinstvo. 
Grozno je! 
 
Kot ste že omenili, se otroci različno odzivajo na bolečino. Zanimivo je, da se noče zlomiti - 
njen oče je tisti, ki joka.  
Za to sceno smo poskusili veliko različnih čustev. Sprva sem ga prosila, naj zelo glasno joka, in 
bilo je težko gledati. Čutila sem, da je preveč, pa vendar, če bi bil ženska, me verjetno ne bi 
motilo. O tem sva se pogovarjala z mojim urednikom – kako moški in ženske jočejo? V mojem 
prvem filmu sem imela tudi očeta, ki je jokal. Na koncu sem ga odrezala, potem pa me je bilo 
skoraj sram. Zakaj bi se počutili slabo, ko bi gledali moškega, ki joka? To je nekaj, kar bom imela 
v mislih, ko bom naslednjič režirala. Kljub temu sem se počutila blizu tega človeka – ravnal bi 
enako. Kot starši želimo, da se naši otroci pogovarjajo o stvareh, da bi šli naprej: »Moraš govoriti, 
obiskati psihiatra; moraš narediti to in to.« Ampak otroci niso tako naravnani. Morate jim dovoliti, 
da se šalijo, in morda se bodo naslednji dan odprli.
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Deli izobraževalnega gradiva so bili ustvarjeni iz švedskega gradiva z dovoljenjem SVENSKA 
FILMINSTITUTET, preveden s strani našega partnerja YAA Månsa, drugi deli so bili vzeti iz nemškega gradiva 
z dovoljenjem LUCES - Internationales Festival für junge Filmfans des DFF – Deutsches Filminstitut & 
Filmmuseum e.V , avtorica Sarah Peil. 
Vse je bilo prilagojeno Evropskemu dnevu mladega filmskega občinstva in prevedeno v angleščino. Najlepša 
hvala za dovoljenje za uporabo vsebine!  
 
Nagrada mladega filmskega občinstva je uradna kategorija Evropskih filmskih nagrad in je del Evropskega 
filmskega kluba, več pa lahko izveste na: www.europeanfilmclub.org . 
 
 
 

Antonia Prochaska 
Media Educator / Austrian Film Academy 

 
 

Izdajatelj: 
Young Audience Award 
European Film Academy Productions 
Kurfürstendamm 225 
10719 Berlin, Germany 
yaa.europeanfilmawards.eu 
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