
En kortfilm av Felicia Bichard

Vetenskap och kärlek

Émilie



KONCEPT

Kampen mellan kärlek, liv och vetenskap: En kvinnas
uppoffring för att bli odödlig.

Ett historiskt kortfilmsdrama som följer
vetenskapskvinnan Émilie de Chátelets sista år i livet.
Hon möttes av avslag efter avslag från patriarkala
traditioner och institutioner, och kämpade för rätten
till både kärlek och kunskap.

Trots hennes för tidiga död i barnsäng och samtidens
ogillande, är hon idag ihågkommen som en stor
tänkare.



HANDLING

Vi möter Émilie i sitt rum där hon jobbar på sin vetenskap
år 1748. Hon aspirerar till att bli erkänd som tänkare men
möter motstånd vart hon än vänder.
När hennes älskare lämnar henne, hon blir nekad
medlemskap i franska vetenskapsakademin och dessutom
inser att hon är med barn (ofta med en dödlig utgång i
hennes ålder) bestämmer hon sig för att trotsa allt och
skriva klart sitt största arbete någonsin: att översätta och
begripliggöra Newton. Hennes livsverk och det som ska
göra henne odödlig.
Arbetet hinner precis bli färdigt innan hon dör i barnsäng
och trots det sorgliga slutet så lever Émilie kvar än idag
genom sitt arbete.



FORM OCH KÄNSLA

Ett vackert historiskt drama i bleka pastelltoner, mycket kontraster
mellan mörker och ljus och en ljussättning som påminner om
renässansmålningar.
Utspelar sig 1748-49 med tidstypiska kläder och miljöer. Scenerna
blandar vackra större vyer, med tighta shots för att skapa en känsla
av panik och brådska. Tiden är en viktig aspekt av det estetiska: det
är bråttom för henne att bli klar, och visas på olika sätt med tickande
ljud, klockor, rörelser och hennes förvandling i utseendet.

Vetenskapen följer också med som en röd tråd under filmen.

Filmen kommer spelas in både på locations och i green screen studio
med 3d-animerade miljöer.



VIDARE TEMATIK

Kontrasten och likheten mellan kärlek och
vetenskap, och törsten efter kunskap.

Vetskapen om att kvinnor i alla tider varit
seperaterade och stoppade i sin utveckling och
förnekade grundläggande mänskliga rättigheter.

Kärleken till kunskap och upptäckter, som ett
estetiskt och livsnödvändigt val.

Att något kan vara större än en själv, viktigare än ens
liv. Verklig uppoffring och desperationen i att veta
att sina val får förödande konsekvenser.



Skådespelare

I titelrollen som Emilie ser vi Ala Riani, svensk-
kurdisk skådespelare som synts i många film-, TV-
och reklamproduktioner, bland annat SVTs
Kalifat.

Mindre roller spelas av Johan Heinstedt (den unge
älskaren Saint-Lambert) Jan Schmidt (hennes
livskamrat Voltaire) och Isabella Sjööns
(tjänaren).

Samt statister och småroller från bland annat
1700-tals sällskapet “Gustavs Skål”.





Inspelningsplatser

Filmens interier kommer att spelas in i greenscreen
studio, med 1700-talsrum uppbyggda virtuellt (3d) i
programmet Unreal Engine. Det kommer bestå av
Emilies study, två olika slottskorridorer och en
slottshall.

För utomhusscenerna så behöver vi en
slottsträdgård, där vi kan använda olika vyer och
platser för de olika scenerna. Den största scenen är
en vacker och dekadent picknick-scen med flera
statister och småroller i vackra 1700-talskläder där
Emilie möter motstånd i form av normer och
patriarkatet.



PROJEKTETS POTENTIAL

Ingen har gjort en film om Émilie du Chátelets liv ännu, och många känner inte till henne alls,
trots att hon är en spännande och inspirerande kvinna! Historiska biografier är intressanta och
populära. Med serier som Bridgerton och filmatiseringar av Jane Austen, är vurmen för
historiska dramer i allra högsta grad levande, där vackra kläder och miljöer erbjuder en slags
eskapism, men där viktiga öden och berättelser också kan få en unik plats. Kostymdraman ses
relativt sällan i Sverige, och ännu mer sällan som low-budget, independent kortfilmer, så här
tror jag att vi har något unikt.

Med hjälp av passionerade människor med intressen och specialområden inom kostym och
1700-tal kan vi skapa en fantastiskt ambitiös och estetiskt vacker kortfilm, med väldigt små
medel. Det blir alltså en kortfilm som har minimal ekonomisk risk och sker till hjälp av
medarbetare, fantastiska skådespelare och med mycket tankar kring feminism, vetenskap och
vikten av att berätta bortglömda kvinnors öden.



REGISSÖREN OCH MANUSFÖRFATTAREN

Èmilie är skriven och regisseras av Felicia
Bichard. Detta är Bichards första film, efter
att ha gjort ett namn för sig inom
performance- och artistvärlden.

Processen med denna film startade med att
hon producerade, skrev och spelade Voltaires
Flickvän, prisbelönad soloföreställning på
Stockholm Fringe Festival 2019, och som
handlar om Émilie du Chátelets liv.

Bichard är medgrundare av
produktionsbolaget Bichard Studios



DOP, KLIPPARE/VFX

JP Bichard är en konstnär, filmskapare och
mediekonsult med en passion för att skapa och
arbeta i en rad konstnärliga sammanhang för att
definiera nya sätt att berätta.

Bichards första film Sofias Letters handlar om för-
revolutionens Ryssland och hen har visat filmer på
bland annat Screendance Festival.

Medgrundare till Bichard Studios

www.johnpaulbichard.com





ÖVERSIKT

Èmilie produceras av Bichard Studios
Planerad inspelning är maj/juni 2021

KONTAKT
www.bichard.se

felicia@bichard.se / 0708605057
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