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Lokalene våre skal få en etterlengtet oppussing. 
Mens vi venter på å kunne åpne dørene igjen 
mot slutten av året, er vi så heldige å få vise film 
på Vega Scene, Kunstnernes Hus Kino og Symra 
kino. Vi kommer også til å ha spesial arrangement 
på Teknisk museum og andre arenaer.

Programmet blir ikke så omfattende som  
det pleier, men vi har valgt ut et fint knippe  
filmer og håper at alle vil finne noe de har lyst  
til å se.  Visningene vil være digitale og de  
fleste vil ha en innledning. Programoversikt for 
to måneder av gangen finner du på nettsiden,  
og i programbrosjyren du holder i hånden.  
Abonner gjerne også på nyhetsbrevet vårt, se  
www.cinemateket.no for å melde deg på.

OM OPPUSSINGEN
Publikumsarealene våre trenger oppussing etter 
25 års bruk, og kontorlokalene til Norsk film
institutt skal moderniseres. De nye publikums
arealene skal gi bedre brukeropplevelser, med 
nye løsninger for billettsalg, kafé/restaurant, 
aktivitetsrom for barn og bedre toalett og 
 garderobefasiliteter. I tillegg skal maskinrommene 
utvides, setene i Tancred byttes ut, lydanlegget 
i Lillebil oppgraderes og det vil bli bedre lyd
isolering mellom salene og publikumsarealene. 
Dessuten flyttes fasaden i første etasje ut mot 
gaten, slik det opprinnelig var tenkt da huset ble 
bygget i 1939. Etter planen skal det nyoppussede 
Cinemateket åpne i november 2022.

SPENNENDE  
FORANDRINGER!

MARS
APRIL
2022

2022 blir et annerledes år for Cinemateket i Oslo.
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VEGA SCENE
Hausmanns gate 28

Vi vil ha ukentlige visninger på Vega Scene,  
hoved sakelig på torsdager og søndager. Program
met vil  bestå av enkelttitler fra filmhistorien og noen 
smake biter på faste cinematekkonsept. Flere av 
filmene vises med innledninger og film historiske 
foredrag. 

KUNSTNERNES HUS KINO
Wergelandsveien 17

Annenhver søndag inviterer vi til Barnas Cinematek 
visninger på Kunstnernes Hus Kino for de yngste 
filmelskerne, i tillegg setter vi opp enkelttitler og  
noen forestillinger i kunstfilmkonseptet The Dream 
That Kicks. Også her vil vi innlede visningene.

SYMRA KINO
Cecilie Thoresens vei 23

På Symra kino byr vi annenhver uke på klassisk film 
tirsdager kl. 11.30 og Barnas Cinematektitler lørdager 
kl. 11.00. På Symra blir det også intro duksjoner, blant 
annet ved Per Haddal. 

TEKNISK MUSEUM
Kjelsåsveien 143

Det blir også enkeltvise filmvisninger på Teknisk 
 museum, Norges nasjonalmuseum for teknologi, 
 industri, naturvitenskap og medisin. I mars får du 
 muligheten til å oppleve Fritz Langs legendariske 
stumfilm Metropolis med levende musikk. 

DE NORSKE CINEMATEKENE
Bergen, Kristiansand, Lillehammer, Stavanger, 

 Trondheim, Tromsø

Norsk filminstitutt organiserer ukentlige visninger 
på cinematekene i seks norske byer utenfor Oslo. 
I vår sender vi også vår faste stumfilmpianist Kjetil 
Schjander Luhr på turné med Murnaus melankolske 
skrekkfilm Nosferatu, som fyller 100 år i år. 

Billetter og priser
Du kan kjøpe billetter til visningene på cinemateket.no  
og på de ulike filmenes visningssteder. Prisene vil 
avvike fra vanlige cinematekpriser. 

Alle aktive medlemskort ble frosset da vi stengte 
i desember 2021 og begynner å gjelde igjen når vi 
 gjenåpner i Dronningens gate 16. 

CINEMATEKET  
RUNDTOMKRING
Hvor og når viser vi film på andre arenaer?
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1. Vega Scene

2. Kunstnernes Hus Kino 

3. Symra kino

4. Teknisk museum

1.

2.

3.

4.
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Den polske mesterregissøren Krzysztof Kieślowskis film 
om tilfeldighetenes innvirkning på livene våre er blant 
hans beste. Vi møter Witek, en ung mann som etter 
farens død bestemmer seg for å ta en pause i medisin
studiene og dra til Warszawa for å finne ut hva han vil 
med livet sitt. Han pakker bagen og kjøper en togbillett, 
men han er seint ute, og toget er allerede på vei ut av 
stasjonen. Herfra får vi oppleve tre mulige handlings
forløp: I det første rekker han toget med et nødskrik, 
og kommer seg til  Warszawa, hvor han blir medlem av 
kommunistpartiet. I det andre rekker han ikke toget, og 
havner i stedet i klammeri med stasjonsbetjenten og 
må sone en samfunnstjeneste. Det gjør at han kommer 
i kontakt med Marek og et miljø av opposisjonelle. I den 
tredje historien rekker han heller ikke toget, men gjen
opptar medisinstudiene, gifter seg og får barn. I hver av 
historiene innleder han forhold til tre ulike kvinner.

Blind Chance er mer enn en narrativ lek med 
livets muligheter og tilfeldighetenes spill. Kieślowski 
har laget et fortettet og intenst  eksistensielt drama om 
frihet og tvang, om fellesskap og ensomhet –– om at 
alle søker hverandre, men til slutt har bare seg selv.

Blind Chance er også en film om livet i et kom
munistisk samfunn, preget av ufrihet, over våkning og 
systematisk forfølgelse av opposi sjonelle. I de tre for

tellingene inntar Witek ulike roller i dette sam funnet, 
og opplever at både valgmuligheter og relasjoner til 
andre kompliseres på ulike måter avhengig av hvor 
han står. Alle historiene preges av fraværende og 
resignerte patriarker, som overlater Witek til seg selv 
og sine egne valg, som herre over sin egen skjebne, 
og samtidig et offer for omstendig hetene.

Blind Chance er mer dempet og mindre  prangende 
enn de seinere filmene til Kieślowski. Men også her 
ligger erotikken og intimiteten som en pulsåre i for
tellingen, og den nydelige og varsomme musikken til 
Wojciech Kilar gir filmen en melankolsk klangbunn. 
Selv om premisset med flere versjoner av samme 
historie er kopiert flere ganger seinere, i filmer som 
Løp Lola løp og Sliding Doors, har Kiéslowskis film en 
filosofisk og psyko logisk dybde som gjør at den fortsatt 
føles langt mer vital og relevant enn disse mer banale 
filmene. 

Visningen er et samarbeid med Republikken Polens 
ambassade i Oslo og Polska Institutet Stockholm.

BLIND CHANCE
Przypadek, Polen 1981 

REGI Krzysztof Kieślowski

MED Boguslaw Linda, Boguslawa Pawelec, Marzena Trybala, Monika Gozdzik, Tadeusz Lomnicki

Polsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 56min. A: 15 år

TOR 10. MARS KL. 20:00 VEGA SCENE – MED FOREDRAG VED PETER JANSSON
SØN 13. MARS KL. 18:30 VEGA SCENE
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Gullfeber var Charles Chaplins favoritt blant egne  filmer.  
Han likte den så godt at han med overlegg unnlot å 
 rettighetsbeskytte den, slik at filmen for alltid kunne 
være tilgjengelig for hans publikum. Som et resultat av 
dette er den en av Chaplins mest sette filmer.

Chaplin tar i Gullfeber med seg sin land stryker
karakter til Alaska, der hardbarkede gulljegere 
 gjennomgår store strabaser i jakten på rikdom. Som 
vanlig er landstrykeren en outsider i et miljø der 
egenskaper som godhet og følsomhet for menneske
lige behov stort sett kommer til kort. Landstrykerens 
vennlighet overfor den misbrukte gledespiken Georgia 
står i sterk kontrast til dette miniatyrsamfunnets 
øvrige  rollegalleri. Som for eksempel Georgias brutale 
 kjæreste, som kun behandler sin kvinne som et sex
objekt. Eller Black Larsen, en mann så sulten på gull 
at han raner og dreper sine lykkesøkende  k olleger. 
Til tross for de seriøse moralske under tonene, 
kommer filmens store popularitet fra  kvaliteten og 
originaliteten i de mange komiske sekvensene. I en 
av mange kjente scener ofrer landstrykeren et av 
sine varemerker, og lager middag til seg selv og sin 

store, sultne venn ved å koke suppe på en av sine 
utgåtte sko. Landstrykeren putter skoen i gryta, og 
koker den med kjærlighet og ømhet, som om det var 
den største delikatesse. Skolissene svinger han rundt 
 gaffelen som om det var den nydeligste spaghetti. 
Landstrykeren represen terer drømmen og poesien i en 
isolert, materialistisk verden, når alt er som mørkest. 
Samtidig er scenen typisk for Chaplins evne til å lage 
stor komedie ut av de mest elementære menneskelige 
behov – som kjærlighet, sult og omsorg.

Gullfeber danner på mange måter en overgang 
mellom Chaplins tidlige, lette komedier og hans 
 mørkere og mer modne samfunnskommenterende 
filmer, som skulle komme utover 30tallet. 

«Hvorfor jeg personlig setter Chaplins Gullfeber 
høyest av alle filmer? Kort sagt fordi den på mesterlig 
måte tar opp alle vesentlige sider ved menneskelivet 
– innenfor en ramme av uovertruffen humor.» – Arne 
Næss

GULLFEBER
The Gold Rush, USA 1925

REGI Charles Chaplin

MED Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Georgia Hale, Betty Morrisey 

Stumfilm, engelske tekstplakater, norske undertitler

DCP, 1t 24min. A: 6 år

LØR 19. MARS KL. 11:00 SYMRA | TIR 5. APRIL KL. 11:30 SYMRA
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«Alt som har betydd noe i filmhistorien siden 1940, har 
vært influert av Citizen Kane», skrev François Truffaut 
om filmen som «offisielt» er tidenes beste, over 80 år 
senere. Et vell av filmens scener er i dag klassiske og 
brukes jevnlig som referansepunkter for hva som er 
god film. Fotografen Gregg Toland var et teknisk geni 
og skal selvsagt ha sin del av æren for det ferdige 
produktet.

Den 26 år gamle Orson Welles spiller selv den 
karismatiske avismagnaten Charles Foster Kane, 
hvis historie rulles opp av en reporter, som etter 
aviskongens død får i oppgave av sin redaktør å 
finne hemmeligheten bak mannen. Kanes siste ord, 
det legendariske «rosebud», som hviskes frem i 
ultranærbilde, blir reporterens ledetråd. Gjennom 
intervjuer og dagboknotater graves historien fram. En 
historie som kan sees som et bilde på realiseringen av 
den amerikanske drømmen – på godt og vondt.

Citizen Kane er en kompleks film på flere nivåer. 
Filmkritikeren André Bazin så filmen som et tidlig 
eksempel på en modernistisk fortellertradisjon, med 
flere fortellerstandpunkt og en fragmentert struktur. 

Samtidig er det en film som aldri forvirrer, bare 
fascinerer. Orson Welles i rollen som Kane bidrar 
til dette. Hans storslagne framstilling av «Amerikas 
største mann» er imponerende. 

Men filmen har for Welles’ del også preg av å 
være en selvoppfyllende profeti. Storsatsingen  
Citizen Kane, der Welles nærmest fikk frie tøyler, ble 
aldri en publikumssuksess. Selv om Orson Welles 
til stadighet nevnes som en av de viktigste og mest 
innflytelsesrike regissører i filmhistorien, preges hans 
karriere av ambisiøse, men mer eller mindre uforløste 
prosjekter. Som den egenrådige og ambisiøse regissør 
han var, ble han aldri noen venn med Hollywoods 
filmstudioer.

Les mer om Orson Welles på cinemateket.no.

CITIZEN KANE
USA 1941

REGI Orson Welles

MED Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore 

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 59min. A: 12 år

TOR 17. MARS KL. 18:30 VEGA SCENE | SØN 20. MARS KL. 18:30 VEGA SCENE
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Velkommen til reprisevisning av denne uovertrufne 
science fictionklassikeren med Kjetil Schjander Luhrs 
nye musikk, som første gang ble fremført under Oslo 
stumfilmfestival i 2019.

Fritz Langs Metropolis har hatt en enorm 
innflytelse på science fiction og alle slags dystopiske 
framtidsvisjoner innen film, litteratur og billedkunst. 
Med gigantiske kulisser bygd opp i UFAstudioet 
utenfor Berlin og i et ekspresjonistisk billedspråk 
mante Lang fram en suggererende visjon av et sterilt 
og umenneskelig framtidssamfunn.

I storbyen Metropolis forsøker diktatoren 
Fredersen å hisse opp arbeiderne til revolusjon og 

selvutslettelse ved hjelp av den gale vitenskaps mannen 
Rotwang, som gjerne vil bytte dem ut med roboter. 
Rotwang kidnapper arbeidernes lederskikkelse Maria 
og erstatter henne med en identisk utseende robot 
som skaper splittelse blant arbeiderne under jorden. 
Men Fredersens sønn er blitt forelsket i Maria og begir 
seg ned i byens underverden for å finne henne.

Den opprinnelige versjonen var tre og en halv 
time lang, men Metropolis ble senere alltid vist i 
utallige sterkt forkortede utgaver. En kopi funnet i 
Argentina i 2008 inneholdt antatt tapte scener og 
gjorde denne restaureringen fra 2010 til den mest 
komplette utgaven siden filmens premiere.

METROPOLIS
Tyskland 1927 REGI Fritz Lang

MED Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Heinrich George, Rudolf Klein-Rogge, Theodor Loos

Stum, engelsk tekst, DCP, 2t 29min. A: 12 år

TOR 24. MARS KL. 18:00 TEKNISK MUSEUM – STUMFILMKONSERT MED KJETIL SCHJANDER LUHR OG ORKESTER
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På planeten Ygam lever traagene, noen kjempe
store skallede blå  humanoider med røde øyne. Disse 
vesenene er ekstremt intelligente og teknologisk 
 sofistikerte. På Ygam lever det også mennesker, 
så kalte omser. Noen av omsene er ville og traagene 
driver jakt på dem, mens andre blir brukt som kjæledyr.

En dag finner traagjenten Tiwa og faren hennes 
en foreldreløs oms og tar ham med seg hjem. De gir 
gutten navnet Terr og Tiwa tar ham med seg overalt, 
også når hun får undervisning. Når Terr blir eldre, 
 rømmer han og slutter seg til en gruppe ville og 
radikale omser, som tar i bruk kunnskapen Terr har 
tilegnet seg. Når det bryter ut konflikt mellom de to 

artene, begynner omsene å planlegge byggingen av 
en rakett som kan ta dem med til Ygams måne, den 
såkalte fantastiske planeten.

Snart 50 år gammel er det få, om noen, helaftens 
animerte spillefilmer som Den ville planeten. Den er 
politisk og filosofisk, mørk og surrealistisk, samtidig 
som den er preget av en sart håndtegnet strek og en 
stram nøkternhet.

DEN VILLE PLANETEN
La planète sauvage, Frankrike 1973 REGI René Laloux

MED Valmont Yves Barsacq, Hubert de Lapparent, Jean Topart, Jean Valmont

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 12min. A: 9 år

TOR 24. MARS KL. 18:30 VEGA SCENE | SØN 27. MARS KL. 18:30 VEGA SCENE
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Denne gangen byr Greg Pope på et gjensyn med 
Sarah Pucills film som iscenesetter Claude Cahuns 
surrealistiske kunst.

Part essay, part film poem, Magic Mirror 
re stages with astonishing force Claude Cahun’s 
surrealist black and white photographs and text into 
a series of vivantes tableaux.This film was screened 
at The Dream That Kicks back in 2013, it deserves a 
second look.

The film slowly evolves with precision and 
tension, the splitting of identity appears as a double 
which persists throughout; superimposition, shadow, 
imprints in sand, reflections in water, mirror and 

distorting glass. Three characters swapping identities 
between gender, age and the inanimate. Voices 
separate: different voices, which at times overlap, 
and at times are in conversation; these are extracts 
from Cahun’s book Aveux Non Avenus (Confessions 
Cut Off).

From act to act, each selfcontained drama 
proceeds like series of Noh theatre pieces, the total 
effect is less that of a present action than of a simile 
or metaphor made visual, the full comprehension of 
which stays just out of reach.

The images and words remain echoing, reflecting 
and refracting in the mind long after the film has finished.

MAGIC MIRROR
Storbritannia 2013

REGI Sarah Pucill

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 15min. A: 15 år

SØN 27. MARS KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO

THE DREAM
THAT KICKS

14
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Johnny Guitar er en ekstremt stilfull western, og 
noe av det beste Nicholas Ray laget. Ikke bare fordi 
den byr på en vidunderlig tvekamp mellom kvinner, 
men også på grunn av sin melankolske kjærlighets
fortelling, den utsøkte fortellende fargebruken og alle 
referanser som er trukket mellom Rays legendariske 
film og den samtiden den ble produsert i. Det er blitt 
mer enn en myte å se rollegalleriet i denne filmen som 
et speilbilde av heksejakten på kommunister i USA på 
50tallet.

Joan Crawford spiller Vienna, en sterk og egen
rådig salooneier som venter på at jernbanen skal 
komme til byen. Da vil hennes eiendommer få stor 

verdi, enten hun blir eller selger unna. For fem år 
siden var Vienna sammen med en revolvermann ved 
navn Johnny «Guitar» Logan, men han forlot henne. 
Den dagen Johnny rir inn i byen, påstår Vienna at 
hun ikke føler noe for ham. Hun bryr seg mer om sin 
virksomhet enn om menn. En gruppe av byens mektige 
inn byggere, ledet av den bitre og frustrerte Emma 
Small, kommer til Viennas saloon og beskylder Johnny 
for å ha ranet et vogntog og drept Emmas bror. I tillegg 
forakter de Vienna, som er i ferd med å ta kontroll over 
et område som skulle være deres. Byens folk vil ta 
knekken på Vienna og hennes menn med alle mulige 
midler.

JOHNNY GUITAR
USA 1954 REGI Nicholas Ray

MED Joan Crawford, Sterling Hayden, Mercedes McCambridge, Scott Brady, Ward Bond

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 51min. A: 12 år

SØN 3. APRIL KL. 18:30  VEGA SCENE
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«Vårt umgänge med andra  människor 
består huvudsakligen i att vi  diskuterar 

och värderar vår nästas karaktär och 
beteende. Detta har medfört att  

jag frivilligt avstått från praktiskt  
taget all så kallad samvaro.»

Isak Borg i Jordbærstedet
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Hva er det som gjør at Ingmar Bergmans verk 
fortsatt har en slik enorm appell og aktualitet? 
Bergman regnes som en av vår moderne tids største 
filmskapere. Hans filmproduksjon kan nærmest 
sees på som en lang undersøkelse av «menneskets 
tilstand». Han regisserte 62 filmer som han også skrev 
manus til, i tillegg arbeidet han som teaterinstruktør 
og forfatter. Han var aktiv i mer enn seks tiår og hans 
innflytelse kan knapt nok overvurderes. Filmskapere 
som Woody Allen, David Lynch, Robert Altman og 
Andrej Tarkovskij er blant hans beundrere. 

Jordbærstedet er et gripende portrett av en 
gammel mann, med regissør Victor Sjöström i sin 
siste og kanskje fineste filmrolle, som den aldrende 
professoren Isak Borg. Filmen følger ham når han 
skal utnevnes til æresdoktor i Lund. Natten før 
han skal reise dit, drømmer han at han befinner 
seg i en folketom by. Dette blir begynnelsen på en 
drømmeaktig reise gjennom hans ungdomslandskap 
og et langt livs mange skuffelser og selvbedrag.

I Jordbærstedet glir virkelighet og drøm, fortid og 
nåtid over i hverandre. Med sin poetiske form er dette 
en film som er åpen for mange tolkninger. Døden er 
hele tiden nærværende, ikke minst i Isaks drømmer. 
Å være død selv om man lever er temaet. Det er også 
en film om forsoning. Denne emosjoneltspirituelle 
utilstrekkeligheten er personifisert i tre generasjoner 
av familien Borg: Isak, hans mor og hans kalde sønn 
Evald.

Jordbærstedet er en av Bergmans mest 
beundrede filmer, hyppig sitert og også kopiert. 
Bergman selv var stolt over at Victor Sjöström 
ville spille hovedrollen som den aldrende 
medisinprofessoren. Sjöström er kanskje mest kjent 
som regissør av klassikeren Körkarlen (1921), og 
sammen med Mauritz Stiller og Georg af Klercker 
gjorde han Sverige til en av de ledende filmnasjonene 
i stumfilmepoken.

JORDBÆRSTEDET
Smultronstället, Sverige 1957 REGI Ingmar Bergman

MED Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Jullan Kindahl

Svensk tale, utekstet, DCP, 1t 33min. A: 15 år

TIR 22. MARS KL. 11:30 SYMRA – INTRODUKSJON VED PER HADDAL
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Vittorio, kalt Accattone (snylteren), har ikke jobbet 
en dag i sitt liv og lever av at kjæresten Maddalena 
prostituerer seg. Når hun havner i fengsel må han 
finne en ny inntektskilde.

Pier Paolo Pasolini var poet, skribent og intel
lektuell. Accattone var hans første film som regissør 
og handler om et miljø han også beskrev i sine 
 litterære verk i 50årene: Det Roma han oppdaget da 
han kom til hovedstaden fra Friuli i NordItalia sammen 
med sin mor i 1949. Roma blir ikke bare location, 
men også hovedperson, sett gjennom en nordboers 
øyne. Få eller ingen dikter har forstått Romas sjel 

så dypt som Pasolini, hinsides  historisk retorikk og 
overfladisk turisme. Hans kunstneriske materiale er 
spesielt  utkantens slumområder, overgangen mellom 
by og land, og med et person galleri som består av 
arbeidsløse sønner av første eller annen generasjon 
av innflyttere fra landet omkring, som er kommet for å 
søke lykken i storbyen. Dette fillete og røffe miljøet er 
det Pasolini gir sin diktnings stemme: en underverden 
befolket av horer, halliker, tyver og andre små
forbrytere som lever sine liv i provisoriske brakkebyer 
i årene før en eksplosiv boligbygging.

ACCATTONE
Italia 1961 REGI Pier Paolo Pasolini

MED Franco Citti, Franca Pasut, Adriana Asti

Italiensk tale, norsk tekst, DCP, 2t. A: 12 år

TOR 31. MARS KL. 20:00 VEGA SCENE - MED FOREDRAG OM PASOLINI VED IRENE TORP HALVORSEN
SØN 3. APRIL KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO | SØN 10. APRIL KL. 18:30 VEGA SCENE
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Larisa Sjepitko var 16 år da hun kom inn på regilinja ved 
den berømte sovjetiske filmskolen VGIK, som eneste 
kvinne i et fantastiske kull på siste halvdel av femti
tallet, hvor blant andre Elem Klimov, Andrej Tarkovskij 
og Andrej Kontsjalovskij gikk. Allerede med avgangs
filmen Heat viste Sjepitko hvilket enormt talent hun var, 
men dessverre opplevde hun at flere av filmene hennes 
raskt ble lagt på på hyllen av sensuren, noe som nok 
er mye av grunnen til at hun ikke har fått den plassen i 
filmhistorien hun fortjener.

Heldigere var hun med sensoren som så hennes 
fjerde spillefilm, Oppstigningen. Denne intense filmen 

om de to partisanene Rybak og Sotnikov kunne like 
gjerne blitt forbudt med sine religiøse allegorier og 
lite flatterende bilder av sovjetiske overløpere, men 
etter visningen holdt en tårevåt sensor en 40 minutter 
lang tale full av lovord over Sjepitkos mesterverk. På 
filmfestivalen i Berlin i 1977 mottok den blant annet 
Gullbjørnen for beste film. Styrket av denne opplevelsen 
satte Sjepitko raskt i gang med sitt neste prosjekt, noe 
hun selv omtalte som sitt hovedverk – Matjora farvel. 
Dessverre døde hun kun få dager etter innspillingen 
startet, i en bilulykke hvor også filmens fotograf og tre 
andre fra staben omkom.

OPPSTIGNINGEN
Voskhozhdeniye (The Ascent), Sovjetunionen 1977 REGI Larisa Sjepitko

MED Boris Plotnikov, Vladimir Gostjukhin, Sergej Jakovlev, Anatolij Solonitsyn, Ljudmila Poljakova

Russisk tale, norsk tekst, DCP, 1t 51min. A: 18 år

TOR 21. APRIL KL. 20:00 VEGA SCENE - MED FOREDRAG OM RUSSISK FILM VED KJELL RUNAR JENSSEN
SØN 24. APRIL KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO
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Michelangelo Antonionis Natten utgjør sammen 
med L’avventura og Feber en trilogi om menneskelig 
ensomhet og fremmedgjøring i det moderne 
samfunnet, tema som er like aktuelle i dag som de var 
for over 60 år siden.

Giovanni (Marcello Mastroianni) er suksessrik 
forfatter. Han bor sammen med sin vakre kone Lydia 
(Jeanne Moreau) i Milanos fasjonable strøk. Etter 
et sykehusbesøk hos en døende venn, blir Lydia 
forbannet på sin mann hvorpå de to drar hver sin vei. 
Senere samme dag, når ekteparet skal delta på et 
selskap i forbindelse med Giovannis siste boklansering, 
er de ennå ikke på talefot med hverandre. Etter en 
stund forlater Lydia Giovanni på festen og vandrer 
gatelangs i Milano.

Giovanni og Lydia har vært gift i ti år, men 
ekteskapet har langsomt gått i oppløsning. Lydia kjeder 
seg på grunn av sin éndimensjonale mann. Forholdet 
blir heller ikke bedre av mangelen på kommunikasjon 

mellom de to. Dette stiller Lydia i forlegenhet, noe hun 
selv er klar over. Haken er altså ikke å identifisere 
problemet, men for Lydia er dette en virkelighet hun 
ikke vet hvordan hun kan komme ut av.

Det er flere festscener i filmen, men selskapelig
hetene og de flotte omgivelsene til tross, grunn
stemningen i Natten er dyster, og ambivalensen som 
oppstår er talende for filmens tematikk. På utsiden ser 
alt tilsynelatende perfekt ut, men på baksiden skjuler 
tomheten seg.

Merk deg forøvrig Monica Vitti i rollen som 
millionærdatteren Valentina. Vitti ble regnet som 
dronningen av italiensk film på 60tallet, på grunn av 
sin arresterende utstråling og sterke rolleprestasjoner, 
ikke minst i Antonionis filmer. Hun døde nylig i en alder 
av 90 år.

NATTEN
La notte, Italia/Frankrike 1961 

REGI Michelangelo Antonioni

MED Marcello Mastroianni, Jeanne Moreau, Monica Vitti

Italiensk tale, norsk tekst, DCP, 2t 1min. A: 12 år

TIR 26. APRIL KL. 11:30 SYMRA
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Possession er et dobbelt primalskrik fra regissør 
Andrzej Zulawski: Både en desperat tolkning av et 
ekteskap på vei utfor stupet, og et snerr til hjemlandet 
Polen som la bånd på ham under den kalde krigen.

I likhet med mange andre kompromissløse film
mesterverk, er det ikke så lett å fortelle hva Possession 
handler om. Én ting er hva Zulawski vil formidle via sin 
freudianske tvangstrøye på vrangen – der uhyggelig 
skjønne dobbeltgjengere og et ikke fullt så skjønt 
elskovsuhyre åpner for tolkningsspinn – men det er ikke 
barebare å gi et resymé av galskapen heller. I sentrum 
står i alle fall ekteparet Mark (Sam Neill) og Anna 
(Isabelle  Adjani), som er i ferd med å gli fra hverandre. 

De holder til i en leilighet i ØstBerlin, sammen med sin 
sønn Bob, rett ved Berlinmuren, der noen vakter holder 
inntrengende utkikk mot stuevinduet deres. I en tidlig 
scene der paret ligger i sengen og diskuterer samlivs
situasjonen, skaper Zulawski en autentisk skildring av 
samtalen om et forhold som ebber ut.

I Storbritannia ble Possession bannlyst som en 
video nasty, mens filmen ble distribuert i USA som mer 
rendyrket horror etter en heftig runde i klipperommet. 
I dag er filmen heldigvis tilgjengelig i usensurert form, 
og regnet som et overskridende kunstverk.

Sveinung Wålengen

POSSESSION
Frankrike/Vest-Tyskland 1981 REGI Andrzej Zulawski

MED Isabelle Adjani, Sam Neill, Margit Carstensen, Heinz Bennent

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 4min. A: 18 år

TOR 7. APRIL KL. 18:30 VEGA SCENE | SØN 10. APRIL KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO | SØN 24. APRIL KL. 18:30 VEGA SCENE
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Johnny er ikke fyren som bruker uttrykket «jolly good» 
plagsomt ofte. Med slitt, svart frakk, pistrete skjegg og 
stikkende øyne går han gatelangs i London som en herjet 
apokalyptisk profet, som hevder at menneskeheten 
endelig har rævkjørt seg selv så grundig at det bare er  
et spørsmål om tid før hele driten går under.

Det er en blek, traurig verden Mike Leigh skildrer 
i Naken. Handlingen utspiller seg på de mer frynsete 
sosiale bredder i London, hvor gatene er badet i et 
nakent, blått lys og befolket av forkomne, hjemløse og 
desperat ensomme individer uten de store utsiktene til 
et lykkelig liv. Midt oppi dette står Johnny, som har lest 
Johannes åpenbaring og funnet bevis for at verdens 

ende er nært forestående. Det eneste Johnny har som 
beskyttelse mot en rå og gjennomført avmystifisert 
virkelighet er sitt virksomme hode og sin skarpe tunge.

Johnny er en på alle måter fascinerende karakter. 
Han er frastøtende, patetisk og grusom, i bunn og grunn 
en drittsekk, spesielt i måten han behandler kvinner på. 
Samtidig er han også en skadeskutt fugl, en artikulert 
antihelt som kjemper en innbitt kamp mot livets 
meningsløshet og tingenes generelle bedritenhet.

 Naken er Mike Leighs uten sammenligning 
mest kompromissløse film, men også en av 90tallets 
desidert morsomste oppvisninger i ravnsvart kynisme 
og glefsende galgenhumor. 

NAKEN
Naked, Storbritannia 1993 REGI Mike Leigh

MED David Thewlis, Lesley Sharp, Katrin Cartlidge, Greg Crutwell, Claire Skinner, Peter Wight 

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 12min. A: 15 år

TOR 28. APRIL KL. 18:30 VEGA SCENE
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Åtte unger – Maren på 12 år, Martin 10, Marte 9, Mads 
8, Mona 6, Milly 5, Mina 4 og Morten minstemann – 
bor sammen med mor og far på ett rom og kjøkken i 
den store byen. En dag blir fars grønne lastebil stjålet. 
Men er det en slem tyv som har tatt den? Barna finner 
en bil som ligner, men den er rød! Senere kommer 
mormor på besøk. Mormor bor på landet og synes 
byen er veldig skummel. Men de åtte ungene er 
snille og hjelper henne. I byen får mormor også øye 
på en utrolig fin hjulvisp. Det er en smart visp som 
kan snurres veldig fort, for eksempel om man vil lage 
vaffelrøre. Men hvis mormor kjøper hjulvispen, har 
hun ikke nok penger til togbilletten hjem.

AnneCath. Vestly hadde et stort hjerte for barn, 
og bøkene hennes og filmatiseringene av noen av  
dem har vært viktige for flere generasjoner av voksne 

og barn. Bøkene om mormor og de åtte ungene 
skildrer en familie som ikke har så mye plass eller 
penger, men masse omsorg og varme, på tvers av 
generasjonene.

I denne filmen, som er innspilt på location rundt 
omkring i Oslo, spiller AnneCath. Vestly selv rollen 
som mormor. Da filmen hadde premiere i 1977, var 
det lange køer av folk som ville se den, og filmen 
var faktisk mer populær enn James Bond på Oslo
kinoene! Filmen ble også vist på barnetv. To år senere 
laget regissør Espen Thorstenson også oppfølgeren 
Mormor og de åtte ungene i skogen.

MORMOR OG DE 
ÅTTE UNGENE I BYEN

Norge 1977

REGI Espen Thorstenson

MED Anne-Cath. Vestly, Jon Eikemo, Eli Ryg, Inger Johanne Byhring, Svend Skjønsberg

Norsk tale, DCP, 1t 36min. A: Tillatt for alle

 LØR 2. APRIL KL. 11:00 SYMRA
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Ideen til denne fantastiske animasjonsfilmen fikk 
regissøren Anca Damian da hun for noen år tilbake 
opplevde at en hjemløs hund fulgte etter henne og 
hoppet inn i bilen hennes. Damian tok henne med seg 
og prøvde å finne et fosterhjem til hunden. Filmen 
begynner nokså dramatisk med at Marona blir påkjørt, 
noe som gjør at hun tenker tilbake på livet hun har 
levd. Hun blir født som den yngste i en valpeflokk på 
ni. Etter å ha unnsluppet en tragisk skjebne, blir hun 
adoptert av den fargerike akrobaten Manolo. Hun 
må tilpasse seg et liv som kjæledyr og får etter hvert 
flere nye eiere. Hver eier gir henne et nytt navn og nye 
opplevelser. Underveis får den vesle hunden erfare 
både gleder og sorger, vennskap og ensomhet. For 
Marona handler lykken i livet om de enkle tingene: et 
varmt sted å sove, noe godt å tygge på, mat i magen 

og noen å være glad i. Men menneskene hun treffer 
ser alltid ut til å ville ha mer enn det, og det forvirrer 
Marona.

Visuelt ligner filmen nesten på en collage. 
Håndtegnede elementer går hånd i hånd med 
datagenerert animasjon. I et og samme bilde kan du 
både se maleri, fargestiftfigurer og digitale elementer. 
Resultatet er en helt unik animasjonsfilm.

«En iøynefallende ekspresjonistisk skildring av 
verden, sett gjennom øynene til en løshund…. en fryd 
for folk i alle aldre, men spesielt for hundeelskere!» – 
Peter Debruge, Variety.

MARONAS 
FANTASTISKE REISE

L’Extraordinaire voyage de Marona,

Frankrike/Romania/Belgia 2019

REGI Anca Damian

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 6 år

SØN 10. APRIL KL. 14:00 KUNSTNERNES HUS KINO
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Hva skjer når gaupa tar seg en tur til storbyen? Hvordan 
går det med elefanten som ønsker seg en sykkel? Og 
hva skjer egentlig med leker som blir glemt igjen på 
bussen? I dette kortfilmprogrammet får du se mange 
oppfinnsomme historier som er animert på forskjellige 
måter. Filmene har et lekent språk og er uten tale, midt 
i blinken for de minste barna. Animasjons filmene er 
 russiskproduserte og har vært vist på kjente inter
nasjonale filmfestivaler.

Ugla og stjerna (Regi: Anna Kuzina, 2020, 5 min)
Høyt oppe i skyene bor en ugle som passer på 
 stjernene. Plutselig faller en av stjernene ned fra 
 himmelen og rett i hendene på noen nysgjerrige barn.

Den gretne bjørnen (Regi: Marina Mosjkóva, 2020,  
6 min) 

En gretten isbjørn bor alene i en iglo. En dag får han besøk 
av fetteren sin, brunbjørnen. Ville du ha åpnet hjemmet 
ditt for noen som vil helt andre ting enn deg selv?

Ånden i epletreet (Regi: Alla Vartanjan, 2020, 11 min)
I hagen til en gammel mann står et vakkert epletre. En 
dag bestemmer et magisk plantevesen seg for å flytte 
inn i treet.

Ikke lett å være musketer! (Regi: Anton Diakov, 
2017, 5 min) 

En musketers jobb slutter aldri! Det er drager å kjempe 
mot og prinsesser å redde. Musketeren i denne filmen 
må også hamle opp med onde hekser som hører på 
heavy metal.

Hvor mye veier en sky? (Regi: Nina Bisiarina, 2020, 
5 min)

En vitenskapsmann måler skyer. Men en dag dukker 
det opp en sky som ikke lar seg måle!

Hittegods (Regi: Nina Bisiarina, 2012, 6 min)
Hva skjer med leker som blir glemt igjen på bussen?

En gaupe i byen (Regi: Nina Bisiarina, 2019, 7 min)
En natt tar en kjempestor gaupe seg en tur til byen. I 
byen er det mye for et kattedyr å leke med, men hva 
skjer når menneskene ser gaupa?

Elefanten og sykkelen (Regi: Olesia Sjtsjukina, 
2014, 9 min)

En dag ser en elefant en reklame for en sykkel. Tenk 
så moro det ville være å sykle rundt! Elefanten vil gjøre 
alt han kan for å tjene nok til å kunne kjøpe sykkelen.

BARNEKORTFILM: 
RUSSISKE PERLER

2012-2020 REGI Diverse

Uten tale, DCP, 54min. A: Tillatt for alle

SØN 24. APRIL KL. 14.00 KUNSTNERNES HUS KINO
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Frankrike/Belgia 2015

REGI Alan Gagnol, Jean-Loup Felicioli

Norsk tale, DCP, 1t 20min. A: 9 år

LØR 23. APRIL KL. 11:00 SYMRA KINO

Under et oppdrag i New York blir politimannen Alex 
skadet av en mystisk mann med hatt. På sykehuset, 
lenket til rullestolen, møter han den helt unike 
11åringen Leo. Leo har en helt spesiell superkraft: 
Han kan gå gjennom vegger, fly og være usynlig – 
akkurat som et spøkelse. Sammen tar de opp jakten 
på den mystiske mannen. De har ett døgn på seg for å 
redde byen!

Phantom Boy er både original, morsom og 
rørende. Den fargesterke og kontrastfulle animasjon 
henter inspirasjon fra blant annet film noir og 
grafiske romaner. Tegningene kan både minne litt om 
Picasso, tegnestilen til illustratør og tegneserieskaper 
Richard Sala og bybilder fra Jacques Tatis filmer. 
Regissørduoen Alan Gagnol og JeanLoup Felicioli 
står tidligere bak den stemningsfulle animasjonsfilmen 
En katt i Paris, som var nominert til Oscar i 2010.

Frankrike/USA 1896-1920 

REGI Diverse

Stum, DCP, 50min. A: Tillatt for alle

SØN 3. APRIL KL. 14:00 KUNSTNERNES HUS KINO

Hvordan lager man musikk til en stumfilm? Musikk  
har alltid vært en viktig del av filmopplevelsen. 
Musikken understreker det som skjer på lerretet  
og gir viktige hint om stemninger og atmosfære.  
I stumfilmtiden ble filmene ledsaget av levende 
musikk, framført direkte i kinosalen. 

Kjetil Schjander Luhr er en ekte stumfilmpianist. 
Til vanlig spiller han ved Cinemateket i Oslo. På  
denne forestillingen skal du få bli kjent med tre 
berømte stumfilmer: Toget ankommer stasjonen, 
Reisen til månen og One Week. Kjetil sitter klar i 
kinosalen og skal vise deg hvordan musikken er et 
viktig element for filmopplevelsen, og hvordan den  
kan være med på å fortelle historien i filmene.

PHANTOM BOYSTUMFILMMORO
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PRISAR OG PRAKTISK INFORMASJON
BILLETTAR PÅ VEGA SCENE: 
Kr. 100

BILLETTAR PÅ KUNSTNERNES HUS KINO: 
Kr. 100
Kr. 50 (Barnas Cinematek)

BILLETTAR PÅ SYMRA KINO: 
Kr. 100 på tirsdagsvisningane
Kr. 50 på laurdagsvisningane (Barnas Cinematek)

BILLETTAR TEKNISK MUSEUM: 
Kr. 300

BILLETTBESTILLING: cinemateket.no eller visningsstaden 
der filmen går. Ingen telefonbestilling.

FILMVISNINGAR
Det er ikkje reklame før filmane på Cinemateket, og 
visningane begynner presis. Det er ikkje tillatt  
å bruke mobiltelefon eller nettbrett under visningane. 

UNDERTEKSTAR
Cinemateket viser spesialimporterte filmar som ofte 
ikkje er teksta. Det kan skje endringar, og derfor 
kan filmen ha annan tekst enn det som er oppgitt 
på førehand. Sjekk derfor filmomtalane på nett for 
oppdatert informasjon.

ALDERSGRENSER
Beskyttelseslova krev merking av aldersgrenser på 
film. I filmomtalane og på nettsidene våre finn du 
informasjon om dette. Dei gjeldande aldersgrensene 
er: Alle / 6 år / 9 år / 12 år / 15 år / 18 år 

NYHETSBREV
Cinemateket og Barnas Cinematek har ukentlige 
nyhetsbrev. Meld deg på via nettsidene.

CINEMATEKET Norsk filminstitutt, Postboks 482 Sentrum, N0105 Oslo EPOST cinemateket@nfi.no  
NETT cinemateket.no FACEBOOK Cinemateket i Oslo TWITTER cinemateket INSTAGRAM cinemateketioslo

DAGLIG DRIFT / PROGRAM / REDAKSJON
Irene Torp Halvorsen, Sita Jacobsen, Hege Jaer, 
Kjell Runar Jenssen, Jan Langlo (leiar)

ANDRE SKRIBENTAR
Kay Olsen, Greg Pope, Sveinung Wålengen

ANDRE MEDARBEIDARAR
Gunnar Bangsmoen, Nina Cecilie Bull, Hans
Erik Ekeberg, Geir Friestad, Ioannis Galanákis, 
Sara Kaspersen, Astrid Lillo, David Løite, Truls 
Mollerin, Pernille Myrvold, Jan Eberholst Olsen, Pål 
Rosenkrantz, Matthis Kleeb Solheim, Inge Strand, 
Piotr Wisniewski

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

GRAFISK DESIGN
Roger Aasegg, Noe med film AS  
(roger@noemedfilm.no)

TRYKK
Zoom Grafisk, 3500 eksemplarer  

TAKK TIL
Truls Foss, Ida Johannessen, Ragnhild Pedersen, Unnur 
Sande – Vega Scene / Silja Espolin Johnson, Leonie 
Merkl – Kunstnernes Hus Kino / Marianne Cestari Zecca, 
Christin Berg – Symra Kino, Nordisk film kino / Frode 
Weium, Gro Synnøve Ellefsen – Teknisk museum / Kjetil 
Schjander Luhr / Peter Jansson / Grzegorz Szopiński – 
Republikken Polens ambassade i Oslo / Dominika Jamroz 
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International / KontxtFilm / Norsk filmklubbforbund
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PÅSKE
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TORSDAG 21. APRIL
20:00 Oppstigningen Larisa Sjepitko. 

Foredrag om russisk film ved  
Kjell Runar Jenssen [VEGA]

LØRDAG 23. APRIL
11:00 Phantom Boy Alan Gagnol & 

JeanLoup Felicioli [SYMRA]

SØNDAG 24. APRIL
14:00 Barnekortfilm: Russiske perler 

Diverse [KHK]
18:00 Oppstigningen Larisa Sjepitko 

[KHK]
18:30 Possession Andrzej Zulawski 

[VEGA]

TIRSDAG 26. APRIL
11:30 Natten Michelangelo Antonioni 

[SYMRA]

TORSDAG 28. APRIL
18:30 Naken Mike Leigh [VEGA]

FREDAG 25. FEBRUAR
21:00 Forstyrret filmsalong 

Prisoners of the Ghostland  
Sion Sono [VEGA]

TORSDAG 10. MARS
20:00 Blind Chance Krzysztof Kieślowski. 

Foredrag om Kieślowski ved  
Peter Jansson [VEGA]

SØNDAG 13. MARS
18:30 Blind Chance Krzysztof Kieślowski 

[VEGA]

TORSDAG 17. MARS
18:30 Citizen Kane Orson Welles  

[VEGA]

LØRDAG 19. MARS
11:00 Gullfeber Charles Chaplin  

[SYMRA]

SØNDAG 20. MARS
18:30 Citizen Kane Orson Welles  

[VEGA]

TIRSDAG 22. MARS
11:30 Jordbærstedet Ingmar Bergman. 

Introduksjon ved Per Haddal 
[SYMRA]

TORSDAG 24. MARS
18:00 Stumfilmkonsert  

Metropolis Fritz Lang [TM]
18:30 Den ville planeten René Laloux 

[VEGA]

SØNDAG 27. MARS
18:00 The Dream that Kicks 

Magic Mirror Sarah Pucill [KHK]
18:30 Den ville planeten René Laloux 

[VEGA]

TORSDAG 31. MARS
20:00 Accattone Pier Paolo Pasolini. 

Foredrag om Pasolini ved  
Irene Torp Halvorsen [VEGA]

LØRDAG 2. APRIL
11:00 Mormor og de åtte ungene i byen 

Espen Thorstenson [SYMRA]

SØNDAG 3. APRIL
14:00 Stumfilmmoro med  

Kjetil Schjander Luhr [KHK]
18:00 Accattone Pier Paolo Pasolini 

[KHK]
18:30 Johnny Guitar Nicholas Ray 

[VEGA]

TIRSDAG 5. APRIL
11:30 Gullfeber Charles Chaplin [SYMRA]

TORSDAG 7. APRIL
18:30 Possession Andrzej Zulawski 

[VEGA]

SØNDAG 10. APRIL
14:00 Maronas fantastiske reise  

Anca Damian [KHK]
18:00 Possession Andrzej Zulawski 

[KHK]
18:30 Accattone Pier Paolo Pasolini 

[VEGA]

PROGRAM MARS-APRIL 2022

Med atterhald om endringar.  
Sjekk omtalar for meir informasjon.  
Kinoar:
[SYMRA] Symra kino - Nordisk Film kino
[KHK] Kunstnernes Hus Kino
[VEGA] Vega Scene
[TM] Teknisk museum

Returadresse:
Norsk filminstitutt
Dronningens gt. 16
Postboks 482 Sentrum
0105 OsloB


