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Att synliggöra och bevara 
 queer �lmhistoria. Det är 
grundtanken med SAQMI Play 
som just dragit igång. Med säte 
i Majorna i Göteborg är platt -
formen tänkt att bli mer än ett 
arkiv.  
– Vi vill sprida alla de här berät -
telserna, säger den konstnärli -
ga ledaren Anna Linder.

I våras fattade konstnären, �l -
maren och forskaren Anna Linder 
med �era beslutet att starta en egen 
kanal för att bevara och synliggöra 
queer �lmhistoria.

Sedan någon vecka tillbaka ligger 
arkivet uppe och är sökbart. Efter -
hand kommer det också att fyllas 
på med �er konstprojekt, �lmvis -
ningar, live-inspelade intervjuer 
och happenings.

– Det blir ett sätt att väcka liv i, 
och sprida, de här berättelserna. 
Samtidigt gör arkivet det lättare – 

och mer överskådligt – att få en bild 
av hur queer �lm sett ut i Sverige 
historiskt, och hur det ser ut just 
nu, säger Anna Linder.

SAQMIS högkvarter ligger i hjärtat 
av Majorna, i Gatenhielmska kul -
turreservatet. Där, i ett litet blått 
hus, har de hållit till i två år och 
presenterar kontinuerligt nya live-  
akter och �lmvisningar.

– Vi har ett jätte�nt samlingsrum 
här och möjligheter att visa �lm och 

samtala i en trygg miljö.
Hösten 2019 bjöds konstnären och 

�lmaren Marit Östberg in för att 
visa sina �lmer  “Honey and glitter” 
och “When we are together we can 
be everywhere”. Sex och sexualitet 
är centrala teman i Östbergs verk, 
som fått stor internationell upp -
märksamhet. Sin debut som regis -
sör gjorde hon i ”Dirty diaries” 2009 
med en feministisk porr�lm. Andra 
gäster under vinjetten ”Nightfall” 
har varit Iris Smeds och Ester Mar -
tin Bergsmark, och nu senast Sam 
Hultin and Tanya Charif. I höst har 
en live-intervju-serie också dragit 
igång i SAQMIs lokaler. 

Först ut var artisten Del LaGrace 
Volcano som samtalade med Anna 
Linder och Malin Holgersson den 2 
oktober. Intervjun går att lyssna på 
i efterhand på SAQMI Play där Del 
LaGrace Volcano också presenteras 
mer utförligt som konstnär och qu -
eeraktivist. 

– Genom att arbeta med arkivet 
på ett annat och nytt sätt hoppas vi 
kunna väcka intresse kring materia -
let och synliggöra �lmerna. Gärna 
med överraskande visningsplatser, 
säger Anna Linder.

Gruppen, som samarbetar med 
queeraktivister, historiker, biblio -
tekarier, tekniker och designers, 

vill skapa en portal ”för dem som 
skapar queer rörlig bild och de som 
vill ta del av den”. Ambitionen är att 
samla och sprida inhemsk queer -
�lm och queerhistoria, både i Sve -
rige och internationellt.

Ett annat mål är att inspirera 
unga som de�nierar sig som queer 
att arbeta med rörlig bild. 

– Vi är ett stort och växande nät -
verk och har stort förtroende bland 
de som sysslar med rörlig bild och är 
en del av olika queera communitys, 
säger Anna Linder. 

Nästa större evenemang som 
 SAQMI arrangerar äger rum på 
juldagen då programmet ”Focus 
Lasse Långström” visas på Shortly.
�lm som en del av Umeå europeis -
ka �lmfestival.

Tre �lmer visas: ”Konstnärsin -
tervju” med Göteborgsbaserade 
queeraktivisten, �lmaren och 
konstnären Lasse Långström alias 
Anti�a Väster  �tta, som i höst hade 
vernissage för ”Fantasiskogen” på 
Galleri 54 . 

Dessutom: ”Vreden” av Lasse 
Långström, Sara Parkman och Kim 
Ekberg, och Långströms examens -
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”Vem ska knulla pappa?”

På SAQMI Play släpps snart även 
ett samtal om erotik med Lasse 
Långström.
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Artisten och konstnären Del LaGrace Volcano fotograferad under en intervju för SAQMI Play i Göteborg 2 oktober. SAQMI Play är Sveriges första arkiv och plattform för queer rörlig bild.  
Bild: Malin Holgersson

Queerfilmen får 
egen plattform  
– och säte i Majorna 

Film

Fakta:  SAQMI Play

Vad:  Sveriges första arkiv och 
plattform för queer rörlig bild.
Syfte:  Att synliggöra tidigare 
gömd och bortglömd queer his-
toria, samla och sprida queer rör-
lig bild från Sverige och vara en 
portal och mötesplats för de som 
skapar – och vill ta del av – queer 
rörlig bild.
Konstnärlig ledare:  Anna Linder, 
som fick idén 2016 under arbetet 
med sitt forskningsprojekt ”Qu-
eera rörliga bilder; deras skörhet 
och flyktigheten i deras existens” 
vid Akademin Valand.
Projektgrupp:  Olov Kriström, 
Sandra Linnéll, Karl-Magnus Jo-
hansson, Timo Menke och Anna 
Linder
Referensgrupp:  Bitte Andersson, 
Saga Becker, Maja Borg, Hanna 
Högstedt, Conny Karlsson Lund-
gren och Marcus Lindeen
Startades:  Hösten 2020, med 
stöd från Kulturrådet, Göteborgs 
stad, Riksarkivets fonder, Kultur-
miljonen GR and Holger and  
Thyra Lauritzens stiftelse. 

” Det blir ett sätt att 
väcka liv i, och sprida, 
de här berättelserna.
Anna Linder
Konstnärlig ledare, SAQMI Play


