Svensk Filmdatabas

Fistful of Flies
Svensk premiärtitel:
Videotitel i Sverige:

En handfull flugor
En handfull flugor

Produktionsuppgifter:
Produktionsbolag:
Produktionsstöd:
Distributör i Sverige (35 mm):
Distributör i Sverige (hyrvideo) (fysisk):

Long Black Productions ()
Australian Film Commission ()
Folkets Bio AB (1997)
SF Video (1998)

Regi:
Manus:
Producent:
Foto:
Musik:
Produktionsdesign:
Klippning:

Monica Pellizzari
Monica Pellizzari
Julia Overton
Jane Castle
Felicity Fox
Lissa Coote
James Manche

Bildformat:
Färgsystem:
Ljudsystem:

Vidfilm (1,85:1)
Färg
Dolby Stereo

Censur:
Datum:
Åldersgräns:
Längd:
Kommentar:

134.808
1997-08-19
Tillåten från 15 år
2309 meter
Aktlängder: 428-523-488-484-386

Sverigepremiär:
TV-visning:
Videorelease:

1997-08-22 Zita - Folkets Bio Stockholm
Sverige 84 minuter
2004-08-29 SVT1 Sverige 81 minuter
1998-05 Sverige 81 minuter

Rollista:
Tasma Walton
Dina Panozzo
John Lucantonio
Anna Volska
Maria Venuti
Rachael Maza
Giordano Gangi
Cathren Michalak

Maria (Mars) Lupi
Grace Lupi
Joe Lupi
Virginia, mormodern
Magda
doktor Powers
Ercole
Innocentina

Svensk filmografi

Svensk Filmdatabas
Den lilla fiktiva orten Cider Gully i Australien. Där bor bland andra familjen Lupi (pappa Joe,
mamma Grace, dottern Maria, hennes mormor Virginia och lillebror), en italienskättad och
strikt katolsk familj. Som liten blir Maria vittne till hur ett par hundar parar sig och hon
straffas genast av Grace som drar en säck över hennes huvud. "Du kommer att sluta med en
handfull flugor, en handfull av ingenting" säger Grace till dottern som ängsligt kissar på sig.
I 16-årsåldern börjar Maria, som helst vill kallas Mars, upptäcka sin utveckling till kvinna och
sina sexuella känslor: har brösten rätt storlek? kan onani uppnå önskat resultat? Grace
kommer på Maria med att onanera och dottern bestraffas av fadern med bältet. Maria hade
en frände i den ömsinta och kloka mormodern, men hon har för länge sedan flyttat hemifrån
och bor tillsammans med en väninna. Mamma Grace är också nedtryckt av Joe och ömsom
skräms av dotterns provokationer och ömsom tar henne i försvar mot pappan.
I bakgrunden figurerar också den kvinnliga läkaren Powers, som sakligt och osentimentalt
försöker få familjen att se Marias beteende som helt naturligt för hennes ålder. Joe
vänsterprasslar tämligen öppet med en yppig väninna till familjen. Väninnans son, Ercole,
kysser Maria vilket Joe bevittnar och han hotar att skjuta Maria. Nu tror föräldrarna att Maria
förlorat sin oskuld och hon skrubbas hårdhänt ren av Grace. Maria, som nu kännar sig
mobbad av föräldrarna, beslutar att ta sitt liv. Utrustad med Joes gevär beger hon sig till
kyrkogården och statyn av jungfru Maria.
Maria misslyckas och Grace dyker upp. Tillsammans ger de sig av till Joes väninna - där även
Joe finns. Maria hotar honom med geväret och han förnedras offentligt inför en samling
grannar. Grace och Maria, som nu funnit varandra, vandrar ensamma hem. Joe försvinner ut
ur bilden och i stället dyker Virginia upp med sin väninna för att bo hos Grace och Maria.

