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NOVEMBER 2022 -
FEBRUAR 2023

Cinemateket har vært under omfattende om
bygging det siste året, men nå nærmer det seg 
gjenåpning. I april åpner vi i ny drakt! Da kan du 
blant annet se frem til nye seter i Tancred, nytt 
lydanlegg i Lillebil, nytt aktivitetsrom for Barnas 
cinematek og et mye mer innbydende vrimle
område. Vi gleder oss veldig til å være på plass 
i eget hus igjen, men forkorter ventetiden med å 
tilby klassisk cinematek innhold gjennom jevnlige 
forestillinger på ulike visningssteder ut februar.  
I mars tar vi en visningspause, for å gjøre klart til  
å åpne dørene i Dronningens gate 16.

Programoversikt finner du på nettsiden 
og i programbrosjyrene som distribueres 
på  visningsstedene. Billetter kjøper du på 
 cinemateket.no og de ulike filmenes visnings
steder. Prisene vil avvike fra vanlige cinematek
priser. Var du cinematekmedlem da vi stengte? 
Alle aktive medlemskort ble frosset i desember 
2021 og begynner å gjelde igjen når vi gjen
åpner.

Er du nysgjerrig på hvordan det 
 nyoppussede Cinemateket kommer til å bli?  
Følg med på sosiale medier og på nettsidene!  

SEES VI PÅ KINO?
Cinemateket rundtomkring fortsetter ut februar 2023. 

VISNINGSSTEDER
VEGA SCENE Hausmanns gate 28
SYMRA KINO Cecilie Thoresens vei 23
KUNSTNERNES HUS KINO Wergelandsveien 17
KULTURKIRKEN JAKOB Hausmanns gate 14
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Den dramatiske historien om den unge ballerinaen  
Victoria Page, løst basert på et eventyr av H.C. 
Andersen, danner sammen med farger, design, musikk 
og dans et totalt kunstverk – som ble en av de største 
kassa suksessene i britisk filmhistorie, og nå er en 
selvsagt del av enhver britisk filmkanon.

Danseren Victoria har et forhold til komponisten 
Julian Craster. Den andre mannen i hennes liv er 
direktøren for ballettkompaniet de begge jobber for, 
Boris Lemonotov. Her er det ikke snakk om et klassisk 
romantisk trekantdrama – Victoria må velge mellom 
Boris’ ambisjoner om å gjøre henne til verdensstjerne 
og kjærligheten til Julian.

Nest etter Alfred Hitchcock står regissørparet 
Michael Powell og Emeric Pressburger i dag igjen 
som de viktigste og mest innovative filmskaperne fra 
 Storbritannia. I perioden 1938 til 1956 skrev, produ
serte og regisserte de en overraskende lang rekke 
 intelligente, uforutsigbare og eventyrlige filmer, som 
The Life and Death of Colonel Blimp, A Matter of Life 
and Death, Black Narcissus og The Red Shoes – alle 

spektakulære fyrverkerier av noen filmer, skutt i 
 blendende Technicolor. I disse filmene er utgangs
punktet både jordnært og konkret, men Powell og 
Pressburger benytter entusiastisk den første og beste 
anledningen til å forlate den «normale» verden til 
fordel for et  univers hvor det fantastiske og det ekstra
vagante både er mulig og lov. For samtidens kritikere 
ble dette litt for mye av det gode. De avskrev Powell 
og  Pressburger som utelukkende fargesprakende 
underholdning uten det sosiale engasjementet som de 
mente var så viktig.

På 1970tallet kom filmene endelig i nyrestaurerte 
kopier og ble vist både på film festivaler og som regu
lære kinovisninger, etter påtrykk fra en ny generasjon 
av filmentusiaster som ikke lot seg hefte av filmenes 
påstått manglende sosiale  realisme. I USA var for 
eksempel Martin Scorsese, som  nesegrus Powell 
og Pressburgerfan, sentral i arbeidet med å få dratt 
filmene frem i lyset igjen.

THE RED SHOES
Storbritannia 1948

REGI Michael Powell & Emeric Pressburger 

MED Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring 

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 33min. A: 9 år 

TOR 24. NOVEMBER KL. 18:00 VEGA SCENE | SØN 27. NOVEMBER KL. 18:00 VEGA SCENE
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I gjenoppbyggingen av Norge etter den andre 
verdens  krigen, ble drabantbyen et viktig virkemiddel 
for å sikre det norske folk en god bolig, og ikke minst 
en selveid bolig. Utover 50 og 60tallet økte vel
standen, samtidig som familiedynamikken endret seg, 
og det er dette som ble Øyvind Vennerøds sujett i hans 
populære drabantbyfilmer, den såkalte Lamberseter 
trilogien.

I den første, Støv på hjernen, møter vi husmoren 
Randi, som sammen med sin mann har flyttet inn i 
en nyetablert drabantby som befolkes av en mengde 
pliktoppfyllende og salmiakktørstige husmødre som 
henne selv. De steller og stuller, men så iherdig at 

ektemennene nærmest føler seg vasket ut av huset og 
inn i armene på forståelsesfulle vamper eller enslige 
kontordamer. For å redde ekteskapet, danner de 
forsmådde hustruene en klubb – Radikale hus mødres 
forening – som er tenkt som et alternativ til det sted
lige husmorlaget.

Støv på hjernen er en filmatisering av Eva Ramms 
bok med samme navn. Både boka og filmen var for
midable suksesser da de kom. Boka hadde et opplag 
på hele 55000 eksemplarer, og ble oversatt til flere 
språk. Filmen er fremdeles fornøyelig, og en herlig 
tidsreise tilbake til 1950tallets Oslo.

STØV PÅ HJERNEN
Norge 1959 REGI Øyvind Vennerød

MED Inger Marie Andersen, Odd Borg, Kari Diesen, Wenche Foss

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 44min. A: Tillatt for alle

TIR 29. NOVEMBER KL. 11:30 SYMRA KINO
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Norge 1962

REGI Øyvind Vennerød

MED Per Theodor Haugen, Inger Marie Andersen,  

Kari Diesen, Arne Bang-Hansen, Carsten Byhring

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 38min  

A: Tillatt for alle

TIR 24. JANUAR KL. 11:30 SYMRA KINO

I kjølvannet av Støv på hjernen skal ukebladene ha 
vært fulle av leserinnlegg som krevde en oppfølger 
som viste «mannsfolkas svakheter». Vennerød fulgte 
derfor opp med Sønner av Norge og Sønner av 
Norge kjøper bil. I sistnevnte er det mennenes bildilla 
som er utgangspunktet for situasjonskomikken. Når 
mannfolka bare bryr seg om bilvask, reparasjoner og 
polering, og interessen påvirker familieøkonomien, 
går husmødrene til streik. De bestiller tur til sydligere 
strøk på avbetaling, og lar sine bedre halvdeler stelle 
hjemme. Aftenposten var begeistret, og mente at 
Lambertseterkomediene fylte «en opplagt misjon i vår 
heller traurige verden i dag. De får oss til å le...og vi 
skal være glade for hver chanse vi får til det». 

Norge 1961

REGI Øyvind Vennerød

MED Inger Marie Andersen, Odd Borg, Ingerid Vardun, 

Lalla Carlsen, Arne Bang-Hansen

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 30min 

A: Tillatt for alle

TIR 10. JANUAR KL. 11:30 SYMRA KINO

Nok en gang ble samarbeidet mellom manusforfatter 
Jørn Ording og Øyvind Vennerød til en lun folke
komedie med bredt nedslagsfelt, og nok en gang fikk 
den formidabel suksess på kino. Også denne filmen 
foregår på Lambertseter, og nå begynner innbyggerne 
i drabantbyen å dra i samme retning. Særlig mennene 
er så opptatt av alt dugnadsarbeidet, alle velkomiteer 
og borettslagsmøter at det knapt blir tid til å passe 
sitt arbeid – og i alle fall ikke sine koner. Men et godt 
øye til kontordamen kan de ha. Randi Svendsen (nå 
under navnet Randi Sørensen, av rettighetsgrunner 
kanskje?) tyr til en dristige strategi når hun hyrer inn 
sin venninne, den frigjorte nye tannlegen, til å forføre 
ektemannen, for slik å kunne ta ham på fersken. Med 
kanskje litt for godt resultat...

SØNNER AV  
NORGE KJØPER BIL

SØNNER  
AV NORGE
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Utskjelt, misforstått, geniforklart og gjenstand for 
grenseløs kultus. Det meste kan sies om A Clockwork 
Orange. Fra sine respektive ståsteder har de sann
synligvis rett alle sammen. Filmen, som bygger på 
 Anthony Burgess’ roman ved samme navn fra 1962, har 
vært omstridt siden den kom og har fremdeles  evnen 
til å provosere. 

Hva er det som gjør historien om den ultra
voldelige snørrungen Alex og hans hensynsløse bande 
så kontro versiell? Den mest høylydte kritikken har 
dreid seg om volden i filmen, og at denne skal være 
for herligende. Hovedbudskapet er imidlertid grunn
leggende religiøst i tillegg til at det innebærer et etisk/
moralsk dilemma: Menneskets frie valg mellom gode 
og onde handlinger. Myndighetene med vitenskapen i 
ryggen har ikke rett til å hjernevaske forbrytere, uan
sett hvilke  ugjerninger de har gjort seg skyldige i. Alex 
blir utsatt for dette gjennom en ny type behandlig av 
kriminelle kalt Ludovicometoden. Metoden innebærer 
at han etter hvert føler sterk smerte hver gang han for  

søker seg på de voldelige ugjerningene han ble satt 
i fengsel for. Men det spørs om ikke sensurmyndig
hetenes uvilje mot denne burleske fremtidsvisjonen 
like gjerne skyldes dens satiriske spark til det som kan 
krype og gå av  autoritetspersoner og institusjoner.  
A Clockwork  Orange tar for seg skolens og retts
vesenets makt misbruk, politikernes og de intellektu
elles  dobbelt moral, vitenskapens etiske lavmål og for
eldrenes utilstrekkelighet. Det er faktisk bare presten 
som slipper unna og som kan vekke en viss sympati.

Et annet forhold som gjør A Clockwork Orange 
spesiell, er måten den innlemmer tilskueren i Alex’ syn 
på tilværelsen. Direkte henvendelse og øyekontakt 
med tilskueren, ingen korreksjoner i forhold til Alex 
som forteller, alle andre, deriblant ofrene, er fremstilt 
som  usympatiske – alt dette underbygges gjennom 
kameravinkler, linsebruk, lyssetting og sist, men ikke 
minst, lydsporet. Det er meningen at vi skal heie på 
Alex, for da vi må også ta straffen sammen med ham 
senere, selv om vi alle kureres til slutt.

A CLOCKWORK 
ORANGE

Storbritannia/USA 1971 REGI Stanley Kubrick

MED Malcolm McDowell, Michael Bates, Adrienne Corri, Patrick Magee

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 16min. A: 18 år

TOR 8. DESEMBER KL. 20:00 - MED FOREDRAG VED KJELL RUNAR JENSSEN VEGA SCENE 
TOR 15. DESEMBER KL. 18:00 VEGA SCENE
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Barry Lyndon begynner i Irland, der unge Redmond 
Barry (Ryan O’Neal) i all beskjedenhet forelsker seg 
i den yppige Nora. Men Redmond og Nora var ikke 
bestemt for hverandre, i stedet velger Noras familie en 
kaptein i regimentet for henne. Redmond blir rasende 
av sjalusi, og krever en duell. Duellen blir fikset til 
Redmonds fordel, slik at han må rømme Irland. Slik 
starter hans lange marsj gjennom et 1700tallsEuropa 
i krig, mot en eventyrlig tilværelse som lord og en ny 
identitet som Barry Lyndon. Barry får dyre vaner, og 
et enormt behov for å bli akseptert i det gode selskap. 
Men alle, inkludert Barry, vet at hans status er kjøpt, 
ikke arvet.

Mer enn personskildring og handling er det 
tidsbildet og miljøtegningen som opptar Kubrick. 
Distansert, nærmest kynisk, beskrives et strebersk 
overklassemiljø uten moralsk ryggrad. Det pessimist
iske menneskesynet kontrasteres mot de vakre, 
teknisk perfekte totalbildene av interiør og landskap, 
basert på Kubricks omfattende research på datidens 
malerier. Den innovative lyssettingen, til dels med lite 
annet lys enn tidsriktige stearinglys, er også med på å 
plassere filmen langt unna ethvert glorete kostyme
drama.

BARRY LYNDON
Storbritannia/USA 1975 REGI Stanley Kubrick

MED Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger 

Engelsk tale, utekstet, DCP, 3t 5min. A: 12 år

SØN 4. DESEMBER KL. 20:00 VEGA SCENE | SØN 11. DESEMBER KL. 20.00 VEGA SCENE
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Kubrick hadde lenge ønsket å filmatisere Arthur 
 Schnitzlers erotiske roman «Traumnovelle» og 
vurderte blant annet på 1970tallet å lage en utvetydig 
pornografisk adapsjon. Først på 90tallet fikk han 
 realisert filmplanene, som riktignok hadde endret 
seg noe. Kubrick jobbet jo aldri spesielt fort, så inn
spillingen trakk ut i langdrag, og han rakk akkurat å 
klippe filmen ferdig før han døde. Prosjektet var preget 
av mye hemmelighetsskremmeri, noe som ikke roet 
den sedvanlige rykteflommen om Kubricks særegen
heter. I tillegg ble det spekulert vilt om hvor langt 
filmen ville gå. Kubrick mente uansett at filmen var 
hans aller beste.

William og Alice er et vakkert, vellykket og 
monogamt ektepar. Når hun en vinterkveld betror ham 
en seksuell fantasi som involverer en annen mann, 
kastes William ut i et følelsesmessig, intellektuelt og 
seksuelt kaos som truer hans gamle identitet. William 
lar seg lede av impulser og nysgjerrighet i et forsøk på 
å definere egne grenser og behov. Hva ønsker han seg 
egentlig seksuelt? Og hva betyr Alice for ham?

EYES WIDE SHUT
Storbritannia/USA 1999 REGI Stanley Kubrick

MED Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd Field

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 39min. A: 18 år

TIR 13. DESEMBER KL. 20:00 SYMRA KINO | SØN 18. DESEMBER KL. 20:00 VEGA SCENE  
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Breaking the Waves er Lars von Triers første 
mesterverk, et frastøtende vakkert, tåredryppende 
melodrama komplett med religiøse mirakler og 70talls 
hitparade. Breaking the Waves er 159 følelsesmessig 
eksplosive minutter skutt i håndholdt  Cinemascope 
og med en bildekvalitet som er så grovkornet og rå at 
 filmen får en dokumentarisk autentisitet.  Kameraet 
sniker seg rastløst, men insisterende rundt  personene, 
som om det hele tiden prøver å komme nærmere inn 
på dem, men aldri kommer nært nok.

Uskyldige Bess forelsker seg i oljearbeideren 
Jan, som blir hennes første og største kjærlighet. De 
gifter seg og Bess kaster seg ut i forholdet med en 
slik hengivenhet at hun knapt kan utstå smerten ved å 
være adskilt fra Jan når han er ute på plattformen. Så 
Bess ber til Gud om å sende Jan hjem, men hun hadde 
ikke regnet med å få ham hjem på en båre.

Med sine fire første filmer – de teknisk virtuose og 
stilistisk sofistikerte Forbrytelsens element,  Epidemic, 
Medea og Europa – hadde von Trier rukket å bli 
både geniforklart og tilskrevet vidunderbarnstatus 
i  Danmark. Men jubelkoret var ikke unisont; kritiske 
røster påpekte tomheten bak hans formelle staffasje.
Så forfattet Lars von Trier en intensjonserklæring 
(«Dogme 95») hvor han tok til orde for en estetisk 
nyorientering som representerte det motsatte av hva 
han hadde drevet med før. Og han laget tvserien 
Riget, en sinnssyk miks av såpeopera, sykehusdrama 
og skrekkfilm. Breaking the Waves hadde premiere i 
Cannes i 1996, og vant juryens store pris, etterfulgt av 
en lang rekke priser på andre festivaler. I ettertid er 
det ingen tvil om at dette er et nøkkelverk i von Triers 
karriere, og en film som fremdeles føles råere og mer 
overveldende enn de fleste andre filmer.

BREAKING  
THE WAVES

Danmark/Nederland/Sverige/Norge/Frankrike 1996

REGI Lars von Trier

MED Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin Cartlidge, Jean-Marc Barr, Adrian Rawlins, Udo Kier

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 39min. A: 15 år

SØN 8. JANUAR KL. 20:00 VEGA SCENE | SØN 15. JANUAR KL. 20:00 VEGA SCENE
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Forbidden Planet skiller seg ut i fra det meste som 
ellers er gjort innenfor science fiction. Den er løselig 
basert på Shakespeares «Stormen», men plassert i 
år 2200 på planeten Altair 4. En ekspedisjon blir sendt 
ut fra jorden for å undersøke hva som har skjedd med 
en gruppe kolonister som ikke har gitt lyd i fra seg 
på mange år. Vel fremme blir ekspedisjonen møtt av 
de eneste overlevende, Dr. Morbius og hans datter, 
Altaira. De andre ble drept av en mystisk kraft, som nå 
plutselig dukker opp igjen. Altair 4 har tidligere vært 
bebodd av en langt fremskreden rase, men som tyde
ligvis brått har blitt borte. Deres teknologi og kunnskap 
er hinsides vår fatteevne. Svaret på gåten som truer 

med å utslette ekspedisjonsmedlemmene ligger et 
eller annet sted i det de har etterlatt seg.

Flere faktorer utover et intelligent manus gjør 
at Forbidden Planet skiller seg ut. Dens effekter 
og kulisser er storslagne, og farvene er et kapittel 
for seg. Musikken er også et modig skritt for en 
Hollywoodproduksjon; den første totalt elektroniske 
lydkulisse. Ingen orkester eller smektende fioliner, 
kun elektroniske lyder. Den stemningen som dette gir 
er totalt utenomjordisk, og bidrar til at filmen føles 
moderne også i dag.

FORBIDDEN PLANET
USA 1956 REGI Fred M. Wilcox

MED Walter Pidgeon, Anne Francis, Leslie Nielsen, Warren Stevens, Jack Kelly

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 36min. A: 12 år

TOR 1. DESEMBER KL. 18:00 VEGA SCENE | TOR 9. FEBRUAR KL. 18:00 VEGA SCENE 
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Franske Catherine Breillat vakte oppsikt med den 
seksuelt eksplisitte, men genuint uerotiske feminist iske 
filmen Romance i 1999. Hennes neste film Til min søster 
er ikke like kald som Romance, men også  denne gangen 
befatter Breillat seg med vonde og tidvis  ubehagelige 
følelser knyttet til seksualitet. Denne stilsikre og 
tematisk vågale filmen handler om to søstre som er på 
sommerferie med sine delvis fraværende foreldre. Den 
eldste, Elena, er smellvakker, den yngste er en tykk
laden jente i sin tidlige pubertet (derav den engelske 
tittelen Fat Girl). Elena møter en italiensk turist på en 
kafé og innleder et forhold som blant annet medfører at 
hun debuterer seksuelt – foran øynene på lillesøsteren.

Breillat er like lite redd for nakenhet og erigerte 
kjønnsorganer som hun var i Romance, selv om 
sexscenene her er annerledes og mindre sensasjo
nelle. Dette er en film om ungdom og seksualitet, og 
Breillat skildrer de stillestående sommer stemningene 
i en tenårings liv med en fintfølelse som man sjelden 
ser ellers. Filmen ble i sin tid forbudt i Toronto på 
grunn av sexscenene, til  sterke protester fra film
skapere som David Cronenberg og Atom Egoyan. I 
 ettertid har Til min søster blitt stående som kanskje 
den beste og mest interessante filmen til en av 
 Frankrikes mest egenartede filmkunstnere.

TIL MIN SØSTER
À ma soeur, Frankrike 2001 REGI Catherine Breillat

MED Anais Reboux, Roxane Mesquida, Libero De Rienzo, Arsinée Khanjian, Romain Goupil

Fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 15 år

TOR 12. JANUAR KL. 18:00 VEGA SCENE | SØN 22. JANUAR KL. 18:00 VEGA SCENE
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Alejandro Jodorowsky er en av de regissørene som 
må vente i mange år mellom hver film de får laget, 
år hvor de samler opp kunnskap, ideer og visjoner. 
Når de så endelig får sjansen til å feste dette på film, 
eksploderer kreativiteten i en orgie av sanseløs for
tellerglede. Santa Sangre er en slik film, fylt av ideer 
nok til å holde et helt liv for en normal regissør. Men 
Alejandro Jodorowsky er ingen normal regissør, like 
lite som han er en normal spåmann, normal tegne
serieskaper eller normal filosof. Hans filmer er visuelle 
fyrverkeri, fylt til randen med symbolikk, filosofiske, 
kulturelle og religiøse referanser. Å se Santa Sangre 
er som å være på sirkus i Mexico på de dødes dag, 

hvor livsgleden, vannviddet og døden er alle sider av 
samme sak. 

«Santa Sangre is at once disturbingly perverse 
and devoted to emotional logic; more than a handful of 
visceral images are likely to burn themselves into your 
memory banks for good. Like El Topo and The Holy 
Mountain, it’s an essential work of phantasmagorical 
cinema.» – Slant Magazine

SANTA SANGRE
Santa Sangre, Mexico/Italia 1989 REGI Alejandro Jodorowsky

MED Guy Stockwell, Axel Jodorowsky, Adan Jodorowsky, Blanca Guerra, Thelma Tixou

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 2t 3min. A: 15 år

TOR 26. JANUAR KL. 20:00 VEGA SCENE | SØN 29. JANUAR KL. 20:00 VEGA SCENE
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Gjøkeredet er ingen komedie, og var heller ikke ment 
som en satire. Forman har uttalt at han bare ønsket å 
fortelle en historie om en person som blir plassert på 
en mentalinstitusjon, og livet på denne institusjonen. 
Men filmen fungerte satirisk. Den er basert på Ken 
Keseys roman, som ble en kultbok på 60tallet for 
alle dem som følte seg som utskudd, eller ikke ville 
passe inn i det etablerte samfunnet. I filmen ble bokas 
karikerte måte å beskrive sykehusets ansatte på tonet 
ned, noe som sannsynligvis var helt nødvendig for å få 
det til å fungere som film. Resultatet ble en realistisk 
framstilling som er like opprørende som morsom. Og på 
langt nær så banal som en slik historie kunne ha blitt.

Gjøkeredet høstet hele fem Oscarstatuetter, blant 
annet fikk Jack Nicholson prisen for beste mannlige 
hovedrolle. Ingen overraskelse for dem som har sett 
filmen. Spesielt fascinerende er de to scenene hvor 
McMurphy (Nicholson) intervjues av sykehuslegen, 
dr. Spivey. Som legen finner vi faktisk en virkelig lege, 
Dean Brooks. De to scenene er helt improviserte, 
Nicholson behandles som en vanlig pasient av Brooks/
Spivey, og glir ubesværet inn i rollen som pasient. I 
tillegg fikk filmen Oscar for beste film, beste manus, 
beste kvinnelige hovedrolle og beste regi.

GJØKEREDET
One Flew over the Cuckoo’s Nest, USA 1975 REGI  Milos Forman

MED Jack Nicholson, Louise Fletcher, Danny de Vito

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 2t 14min. A: 15 år

TIR 7. FEBRUAR KL. 20:00 SYMRA KINO
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Det var med Min natt med Maud at Eric Rohmer fikk 
sitt høyst velfortjente kommersielle gjennombrudd. 
Rohmer er det nærmeste man kommer en impresjonist 
på film, en som griper tak i hverdagslige situasjoner og 
stemninger og omformer dem til magiske, skimrende 
øyeblikk.

JeanLouis Trintignant spiller en 34 år gammel 
troende katolikk, som har blitt stadig mer interessert i 
tilfeldigheter og sannsynligheter. Kanskje er det fordi 
han – selv om han ikke vil innrømme det – vil utfordre 
sin egen tro på at alt i livet er forutbestemt. Han har 
nylig ankommet en mellomstor fransk by i en ny jobb, 
og treffer en gammel venn som inviterer ham med på 
julemiddag hos Maud; en frafallen katolikk som bor 
alene med sin lille datter.

Julemiddagen ebber ut. Maud insisterer på at 
Trintignant skal overnatte, da hun er redd for at han 
skal lide samme skjebne som hennes tidligere elsker, 
som døde på vei hjem på de isete veiene. Trintignant 

lar seg omsider overtale til å bli natten over. Det 
ligger  adskillige doser uuttalt romantikk i luften, men 
ingenting skjer. Maud anklager feilaktig Trintignant for 
å være forelsket i en annen kvinne, en blondine. Neste 
morgen ser han en vakker, ung blondine på gata, 
som han tidligere har lagt merke til i en gudstjeneste. 
Den ellers så korrekte og tilbakeholdne Trintignant 
kjører etter henne og løper impulsivt ut av bilen 
for å  presentere seg. Det viser seg at hun kjenner 
 Trintignants gamle venn, og fra Maud finner han ut at 
hun har vært Mauds tidligere ektemanns elskerinne.

Som i et gresk drama spinner Rohmer lunefulle 
tråder mellom de impliserte. Er de bare brikker i et 
allerede forutbestemt spill, eller har de muligheter til 
å bestemme sin egen skjebne? Den seriøse tonen til 
tross, humoren er hele tiden til stede. Rohmer gir oss 
på subtilt vis en humoristisk fornemmelse av hvordan 
tilværelsen leker gjemsel med oss.

MIN NATT  
MED MAUD

Ma nuit chez Maud, Frankrike 1969 REGI Eric Rohmer

MED Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 50min. A: 12 år

TOR 19. JANUAR KL. 20:00 - MED FOREDRAG VED JAN LANGLO VEGA SCENE 
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Kelly Reichardt (Wendy and Lucy, Meek’s Cutoff, 
 Certain Women, First Cow) har på en stillferdig og 
stilfull måte inntatt  plassen som en av de fremste 
amerikanske film skaperne. I det som var hennes 
tredje film, den lavmælte Old Joy fra 2006, møter vi 
musikeren Will Oldham, også kjent som  Bonnie Prince 
Billy, i hovedrollen, mens det ameri kanske indiebandet 
Yo La Tengo står for musikken.

På sin egen stillfarne og lyriske måte forteller 
Old Joy en melankolsk historie om vennskap og det 
å vokse fra hverandre. To gamle venner drar på en 
helgeutflukt, med mål om å finne og bade i noen 
avsidesliggende varme kilder. Hadde dette vært en 

«feelgoodfilm» om to kompiser ville man så gjen
oppdaget hvorfor de ble venner i utgangspunktet, men 
Kelly Reichardt er mer interessert i samspillet mellom 
to mennesker som sliter med å forstå hverandre. 
Mennesker som har endret seg og kanskje mistet noe 
i årene som har gått. I de fantastiske Kaskadefjellene i 
Oregon forsøker Reichardt seg på den krevende opp
gaven å gi oss noen hint om hva dette noe kan være. 

OLD JOY
USA 2006 REGI Kelly Reichardt 

MED Daniel London, Will Oldham, Tanya Smith

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 16min. A: 12 år

TOR 2. FEBRUAR KL. 18:00 VEGA SCENE | SØNDAG 5. FEBRUAR KL. 18:00 VEGA SCENE
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Den 23. november 1966, kl. tre om morgenen,  
fødes to pikebarn;  Weronika i Polen og Véronique i 
Frankrike. De har samme navn og utseende, samme 
lidenskap for  musikk og lever med samme livs
truende hjertefeil. Men de er uvitende om hver  andres 
eksistens.

Veronikas to liv er en rørende historie om 
 skjebnens forunderlige konsekvenser og derfor 
tilsyne latende en film i to deler, en om Weronika 
og en annen del om Véronique, som begge spilles 
av franske Irène Jacob. Filmen trollbinder deg fra 
første øyeblikk med Slawomir Idziaks smertefullt 
vakre og  eksperi menterende filmfoto, som gjør det 

vanskelig å skille drøm og virkelighet fra hverandre. 
Zbigniew Preisners slående vakre musikk forsterker 
 stemningslandskapet ytterligere.

Som i det eksistensielle  dramaet Blind Chance, 
men også i Dekalogen og trilogien Rød, Hvit og Blå, 
 antyder Krzysztof Kieślowski at det finnes noe som 
ligger utenfor  mennes kets rekkevidde. Veronikas to 
liv kan også leses som en historie om identitet og 
 skjebne, eller den kan fortolkes som en humanis
tisk fortelling om nærhet til fremmede, hvordan vi 
 mennesker til tross for forskjeller og avstand, ja til og 
med uten kontakt, likevel er forbundet med hverandre.

VERONIKAS TO LIV
Le double vie de Véronique Frankrike/Polen 1991 REGI Krzysztof Kieślowski

MED Irène Jacob, Halina Gryglaszewska, Kalina Jedrusik, Aleksander Bardini 

Fransk og polsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 38min. A: 9 år

SØN 12. FEBRUAR KL. 18.00 VEGA SCENE | TIR 21. FEBRUAR KL. 20:00 SYMRA KINO
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Dette er en av tidenes kultklassikere, en film som har 
blitt beskrevet som «en fremmed besøkende fra en 
annen planet». På samme tid frastøtende og hypnot
isk, hjerteskjærende og lystig, grusom og øm: David 
Lynchs fascinerende debutfilm er en sterk kandidat til 
tittelen «den merkeligste filmen noensinne laget».

Henry Spencer, en deprimert og klossete fyr med 
ubehagelig personlighet, bor i en bunker i et støvete 
og spøkelsesaktig industriområde. Han har ekkel 
stemme, ingen humoristisk sans og et elektrisk hår 
som står rett til værs. Han tvinges til å gifte seg med 
sin gravide venninne Mary X, som etter at barnet 
er født, forlater dem begge. Henry får ansvar for en 
baby som ikke er helt som andre babyer. Situasjonen 
forverres når avkommet blir alvorlig sykt og nekter å 
ta til seg føde. Da vender Henry blikket innover mot 
damen i radiatoren, en liten, forførerisk kabaretartist 
med enorme svulster på kinnene.

Eraserhead er en intens stemningsfilm og en 
absurd framtidsvisjon, en blanding av abstrakt kunst 
og minimalistisk film. Ved å nærme seg marerittets 
logikk avdekker Lynch på en nærmest psykoanalytisk 
måte lag på lag med virkelighet og drøm, og trekker 

tilskueren inn i en malstrøm av groteske opplevelser 
og absurde gags. Eraserhead har storartede øyeblikk 
av både skrekk og svart humor, for eksempel er 
 scenen der Henry besøker Mary og hennes foreldre 
helt uforglemmelig. 

Kombinasjonen av et stramt, tidvis ikke 
eksisterende budsjett og en kunstnerisk ambisiøs, men 
ganske uerfaren regissør som krevde perfeksjon ned 
til hver minste detalj i iscenesetting og produksjons
design, gjorde at det tok årevis å få  ferdigstilt filmen. 
Men da den endelig fant sitt publikum i 70årenes 
New York tok det ikke lang tid før den fikk en solid 
tilhengerskare, og Eraserhead regnes nå som en av de 
viktigste kultfilmene. 

I Eraserhead finnes spor av surrealistiske 
30tallsfilmer, Francis Bacon bisarre malerkunst, 
forvrengt 50tallskultur og Freuds Das Unheimliche, 
inspirasjons kilder og estetiske elementer som Lynch 
bruker i nesten alle sine filmer – og her debuterer 
Jack Nance som senere spilte i Blue Velvet og Lost 
Highway, og som finner Laura Palmer i første episode 
av Twin Peaks. Med andre ord er dette en uunnværlig 
film for både erfarne og aspirerende Lynchfans.

ERASERHEAD
USA 1977 REGI David Lynch

MED Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 30min. A: 15 år

TOR 16. FEBRUAR KL. 20:00 - MED FOREDRAG VED IRENE TORP HALVORSEN VEGA SCENE
SØN 19. FEBRUAR KL. 18:00 VEGA SCENE 
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Vi gjentar suksessforestillingen fra 2022, da vi 
 markerte 100årsjubileet til en av filmhistoriens 
største  klas sikere noensinne! I løpet av disse årene 
har  Nosferatu inspirert utallige filmer, spill, musikk og 
kunst i alle tenkelige, samt utenkelige, former.

Nosferatu kom i kjølvannet av første verdenskrig 
og spanskesyken. I tillegg befant Tyskland seg på 
 denne tiden i et nærmest evig kaos med ekstremt 
steile fronter mellom kommunistene og nasjonal
sosialistene. Samtidig blomstret kunsten i Tyskland, 
ikke minst på filmfeltet. Med sin kreative bruk av skyg
ger, scenografi og banebrytende foto med dypfokus 
skapte den ekspresjonistiske filmen et nytt filmspråk.

Kontoristen Hutter og hans unge, vakre og 
dydige kone Ellen lever lykkelig i den nordtyske byen 
Wisborg. Hutter får sitt livs sjanse når sjefen gir ham i 
oppdrag å ferdigstille et eiendomskjøp med en mystisk 
adelsmann fra Transylvania ved navn Grev Orlok. Når 
Hutter vel ankommer Transylvania finner han fort ut 

at lokalbefolkningen er livredde for greven og advarer 
ham på det sterkeste å oppsøke Orlok. 

F.W. Murnau var en av tysk films mest innova
tive regissører. Spesielt kjent ble han for å filme på 
 location, de fleste filmer ble skutt i studio den  gangen. 
I Nosferatu bruker Murnau virkelig  lokasjonene til 
sin fordel, og det gjør at filmen nærmest virker som 
en dokumentar til tider. Murnau ble også kjent for 
sine flytende overganger mellom drøm og virkelighet. 
Dette grepet kom han senere til å perfeksjonere i sin 
store Hollywoodfilm Sunrise, men i Nosferatu la han 
grunnlaget for det.

Til å tonesette filmen live har vi med oss Kjetil 
Schjander Luhr som til vanlig er Cinematekets faste 
komponist og stumfilmpianist. Denne kvelden i 
 Kulturkirken Jakob spiller han sammen med tromme
slager og perkusjonist Christian Skaugen og fiolinist 
Håkon Aase. 

NOSFERATU
Nosferatu: Eine Symphonie des Grauens, Tyskland 1922

REGI F. W. Murnau

MED Max Schreck, Gustav von Wangenheim, Greta Schroeder, Alexander Granack

Stum, tyske tekstplakater, norske undertekster, DCP, 1t 12min. A: 18 år

 ONS 22. FEBRUAR KL. 20:00 – STUMFILMKONSERT MED KJETIL SCHJANDER LUHR,  
HÅKON AASE OG CHRISTIAN SKAUGEN KULTURKIRKEN JAKOB

STUMFILMKONSERT
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Handlingen i The Dreamers utspiller seg i 1968. Den 
unge amerikaneren Matthew ser Nicholas Rayfilmer 
på Cinémathèque Française, og blir med og demon
strerer når cinematekgrunnlegger Henri Langlois 
får sparken. I demonstrasjonen møter han den vakre 
franske jenta Isabelle, og tvillingbroren hennes, Theo. 
Noen dager seinere ringer Theo og inviterer ham over 
på middag. Isabelle og Theo bor i en diger leilighet midt 
i Paris sammen med sine frilynte, intellektuelle foreldre. 
Neste dag drar foreldrene ut av byen, og tvillingene 
blir igjen aleine i leiligheten. De inviterer Matthew til å 
flytte inn, og dermed han inn i et søskenforhold som er 
så intimt at det grenser mot det incestuøse.

Samtidig handler The Dreamers om film, og byr 
på en spenstig og morsom reise inn i filmhistorien. 
Isabelle imiterer Greta Garbo i Queen Christina 
(1933). De tre diskuterer hvem som er størst av 
Charles  Chaplin og Buster Keaton. De løper gjennom 
Louvremuseet for å prøve å slå rekorden til Anna 
 Karina & co. i JeanLuc Godards Outsiderbanden 
(1964). Bernardo Bertolucci kryssklipper mellom sin 
egen film og klassikere fra filmhistorien, og det er 
absolutt da The Dreamers er på sitt aller beste.

THE DREAMERS
Storbritannia/Frankrike 2003 REGI Bernardo Bertolucci

MED Michael Pitt, Louis Garrel, Eva Green 

Engelsk og fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 55min. A: 15 år

TOR 23. FEBRUAR KL. 18:00 VEGA SCENE | SØN 26. FEBRUAR KL. 18:00 VEGA SCENE
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THE DREAM
THAT KICKS

USA 2015 

REGI Jem Cohen

DCP, 1t 51min. A: 15 år 

SØN 12. FEBRUAR KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO

In this edition of The Dream That Kicks we present 
Counting, Jem Cohen’s voiceless and gorgeously 
photographed drift through cities as various as New 
York, Moscow, Istanbul, Oporto, St. Petersburg and 
Sharjah. It unspools as a sort of manifesto in 15 
elegant, enigmatic chapters on mortality, globalism, jet 
lag, personal loss and the clash between the built and 
natural environment.

Jem Cohen works with film as a material object, 
focusing on subject matter, pacing and sound design 
to create an overwhelmingly aesthetic experience.

Argentina 1981-2021

REGI Claudio Caldini, Pablo Mazzolo & Pablo Marin

Ulike format, 54min. A: 15 år

SØN 11. DESEMBER KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO

In this program we present six works by three of 
Argentina’s best filmmakers: Claudio Caldini, Pablo 
Mazzolo and Pablo Marin. 

Reactions to the air, water, minerals, organisms 
and external factors surrounding and affecting the 
artists with their cameras.

The program consists of the following works:  
Gamelan, regi: Claudio Caldini, 1981, 12min
A través de las ruinas, regi: Claudio Caldini,  
19822017, 8min
Photooxidation, regi: Pablo Mazzolo, 2013, 13min
Lux Taal, regi: Claudio Caldini, 20062009, 8min 
Poilean, regi: Claudio Caldini,  2020, 14min 
Trampa de Luz, regi: Pablo Marin, 2021, 8min

COUNTING
LUX CAPTURE: 
ARGENTINA!
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En natt våkner skolejenta Haru av et opptog av katter 
utenfor huset sitt. Hun har nemlig reddet Katteprinsen 
fra å bli påkjørt og nå holder kattene en parade til 
hennes ære. De tar henne med til Kattekongeriket 
og der skal hun gifte seg med selveste Katteprinsen. 
Etter hvert begynner Haru å få både værhår og spisse 
ører. Vil hun virkelig dette? Heldigvis får hun hjelp av 
den snille og elegante Baronen og tøffingen Muta til å 
flykte hjem igjen til sin egen verden. Men før hun kan 
dra hjem, må de forsøke å befri de snille kattene fra 
den griske kongen.

Katteprinsen er en oppfinnsom og nydelig 
 animasjonsfilm laget av Studio Ghibli, kjent for  Hayao 
Miyazakis klassikere som Min nabo Totoro og Chihiro 
og heksene. Filmen er fartsfylt og morsom, med katter 
og mennesker å bli glade i, og øyeblikk der verden blir 
forvandlet. Filmen er 20 år i 2022 og er en gjenganger 
på Barnas cinematek.

KATTEPRINSEN
Neko no ongaeshi, Japan 2002

REGI Hiroyuki Morita

Norsk tale, DCP, 1t 15min. A: Tillatt for alle

LØR 26. NOVEMBER KL. 11:00 SYMRA KINO
LØR 4. DESEMBER KL. 15.00 KUNSTNERNES HUS KINO
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Song of the Sea, Irland 2014

REGI Tomm Moore

MED Henrik Folke-Olsen Hellum,  

Josephine Østergaard, Anders Baasmo Christiansen

Norsk tale, DCP, 1t 33min. A: 6 år

LØR 7. JANUAR KL. 11:00 SYMRA KINO 
SØN 15. JANUAR KL. 15.00 KUNSTNERNES HUS KINO

I dette eventyret møter vi Ben og hans stumme 
lillesøster Saoirse. Mammaen deres er borte og de 
bor med pappaen sin i et fyrtårn på en øy i havgapet. 
En dag begynner de merkeligste ting å skje. Saoirse 
er den siste selkien, en skapning som er halvt sel og 
menneske, og nå må hun finne stemmen sin og synge 
havets sang for å redde alvefolket fra å gå under. 
Snart befinner Ben og Saoirse seg på en opplevelses
rik reise, i et Irland hvor alver, feer, hekser og kjemper 
utgjør et magisk univers som lar deg bli kjent med 
irske myter.

Animasjonen i filmen er rett og slett fantastisk, og 
har virkelig noe nytt å tilby filmelskere som allerede er 
godt vant med klassisk Disney og Miyazaki.

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Storbritannia 2019

REGI Will Becher & Richard Phelan

Uten tale, DCP, 1t 27min. A: 6 år

LØR 3. DESEMBER KL. 11:00 SYMRA KINO

Når romskipet til det søte og rampete romvesenet 
LULA lander i skogen utenfor Mossy Bottom Farm, 
ser sauen Shaun en mulighet for moro og eventyr! 
Hele saueflokken lar seg begeistre av LULAs magiske 
krefter og rampestreker. Shaun prøver å finne igjen sin 
nye venns romskip, og oppdager at både ufofans og 
dresskledde agenter er ute etter henne. Klarer Shaun 
å redde LULA før det er for sent?

Sauen Shaun-filmen: Farmageddon er en leken 
og humoristisk animasjon i leire, med sin fengende 
humor og enkle fortellerstil er filmen midt i blinken for 
de minste. Den kan også passe fint for større barn som 
liker science fiction eller som kjenner til klassikere 
som E.T., The X-Files og Nærkontakt av tredje grad.

SANGEN  
FRA HAVET

SAUEN 
SHAUN-FILMEN: 
FARMAGEDDON
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Norge 2020 REGI Katarina Launing

MED Anders Baasmo, Kyrre Haugen Sydness, Solveig 

Kloppen, Iver Aunbu Sandemose, Isha Zainab Khan

Norsk tale, DCP, 1t 22min. A: 6 år

LØR 17. DESEMBER KL. 11:00 SYMRA KINO

Juleforberedelsene er godt i gang i den lille byen 
 Kjedely. men foreldreløse Sara er på rømmen fra 
politiet og på leting etter et ferietomt hus hvor hun 
kan være i fred og ro. Men plutselig dukker en skadet 
drage opp i kjelleren og alt snus på hodet. Nå er det 
ikke så lett å bevege seg som en ninja og ikke bli lagt 
merke til. Men heldigvis får hun hjelp av nabogutten, 
Mortimer, som drømmer om å bli  YouTubekjendis. 
Sammen bestemmer de to seg for å hjelpe dragen 
hjem dit den kommer fra, før noen oppdager den. Men 
hvordan skjuler man en ildsprutende drage?

Den magiske juleæske, Danmark 2016 REGI Jacob Ley

MED Dennis Storhøi, William Torgauten, Kevin Haugan, 

Morten Røhrt, Siri Nilsen

 Norsk tale, DCP, 1t 15min. A: Tillatt for alle

LØR 10. DESEMBER KL. 11:00 SYMRA KINO

Julius bor på barnehjemmet Klokkerly. Og han har et 
helt spesielt forhold til julen. Bestyreren Alfred har 
nemlig fortalt at det var julenissen som kom med ham 
en julaften for åtte år siden.

Men ikke alle på barnehjemmet er like begeis
tret for jula og Julius. Og de store guttene sier det 
er Alfred som kler seg ut som julenissen og at det 
hele er bare tull. Julius tviler, for hvis det er Alfred 
som kler seg ut, hvem er det da som roper til ham fra 
juleesken? I juleesken treffer han både julenissen, den 
slemme Krampus og mange smånisser.

Den magiske juleesken er varm, humørfylt og 
 skaper julespenning hos de minste barna. Filmen er til
latt for alle, men den har enkelte dramatiske elementer.

DRAGEVOKTERENS 
JUL

DEN MAGISKE 
JULEESKEN
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Hvordan ser en ordentlig familie ut? Bli med på en 
spennende road movie for de aller minste med vesle 
Mai og hennes rare onkel Sonny!

Den foreldreløse jenta Mai bor hos onkel Sonny. 
Han jobber som tatovør. De har det fint sammen, men 
aller helst burde Mai ha bodd hos en ordentlig familie. 
En dag sovner Sonny på jobben. Mai tatoverer alver, 
nisser og prinsesser på ryggen til en barsk MCfyr. 
Etterpå må hun og Sonny flykte fra byen. I en magisk 
skog møter de mange rare vesener. Trenger Mai 
egentlig en ordentlig familie, når hun har sin rare 
onkel Sonny?  

 

Den danske regissøren Karla von Bengtsson har også 
laget langfilmen Nabospionen, som Barnas cinematek 
viste i mai 2022. Animasjonsfilmene til Karla har flotte 
tegninger av høy kvalitet, med enkle og spennende 
detaljer i bildene, dessuten lager hun engasjerende 
historier som treffer rett i hjertet.

TIGRE & TATOVERINGER
Danmark 2010 REGI Karla Von Bengtson

MED Stig Henrik Hoff, Gabriela Elinor Valdés Meieran, Lucas Holter, Rune Andersen, Hege Schøyen

Norsk tale, DCP, 42min. A: Tillatt for alle

LØR 14. JANUAR KL. 11:00 SYMRA KINO
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Bli med på en uforglemmelig og magisk reise med 
musen Lise og reven Snøpels! 

Lise er veldig opptatt av å være en modig og tøff 
mus, akkurat som faren hennes var. Etter en uheldig 
hendelse befinner Lise seg plutselig i dyrehimmelen, 
kanskje hun kan finne faren sin her? Etter kort tid 
treffer hun den sjenerte reven Snøpels, men hvor har 
hun sett ham før? Jo, det var han som jaget henne ut 
i veien og det er hans skyld at de begge har havnet i 

dyrehimmelen. Men for å lykkes på reisen gjennom 
denne merkelige nye verdenen, så blir de to naturlig 
fødte fiendene nødt til å jobbe sammen. 

Dette er en vakker og spennende historie om et 
usannsynlig vennskap, om å overvinne det man frykter, 
og at alt ikke nødvendigvis er som du tror. 

Lise og Snøpels har vunnet en rekke priser verden 
over. 

LISE & SNØPELS -  
VENNER FOR ALLTID

I mysi patrí do nebe, 2021 REGI Jan Bubenicek & Denisa Grimmová

MED Ulrikke Brandstorp, Jakob Oftebro

Norsk tale, DCP, 1t 20min. A: 6 år

LØR 21. JANUAR KL. 11:00 SYMRA KINO
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Tout en haut du monde, Danmark/Frankrike 2016

REGI Rémi Chayé

MED Silje Hagrim Dahl, Jon Bjørnstad, Hans Marius 

Hoff Mittet, Håvard Bakke, Dennis Storhøi

Norsk tale, DCP, 1t 21min. A: 6 år

LØR 11. FEBRUAR KL. 11:00 SYMRA KINO

Sasha drømmer om Arktis og grubler over skjebnen 
til bestefaren, en kjent polfarer som forsvant under 
en ekspedisjon til Nordpolen. Sasha er fascinert av 
bestefarens eventyr og kjenner selv på kallet om å 
være en oppdagelsesreisende. Foreldrene derimot 
ønsker at hun skal gifte seg med en adelsmann. Sasha 
legger ut på en eventyrlig reise for å finne bestefarens 
polarskute.

Animasjonen holder høy kvalitet. Landskaper 
og figurer er tegnet helt uten sorte konturer, og 
farge tonene i tegningene får de isende kalde polar
landskapene til å nærmest poppe ut av filmlerretet 
– tidvis oppleves det nesten som å bla i en lekkert 
illustrert barnebok.

Tsjekkia 1973-1977

REGI Hermína Týrlová

Uten tale, DCP, 51min. A: Tillatt for alle

LØR 28. JANUAR KL 11:00 SYMRA KINO

Nå kan du få møte mauren Ferda og vennene hennes! 
Småtasser i knipe er et program med fire klassiske 
dukkefilmer laget av Hermína Týrlová, som omtales 
som «den tsjekkiske animasjonsfilmens mor». Hun 
laget over 60 animasjonsfilmer, som alle bruker stop 
motionteknikken, det vil si bilde for bilde. Den første 
filmen om Ferda laget Týrlová allerede i 1944. Filmene 
som inngår i Småtasser i knipe er alle uten dialog, og 
har et enkelt og morsomt uttrykk som egner seg godt 
for de minste. 

Filmene som vises er:
Den rampete gutten (1973)
Mauren Ferda på nye eventyr (1977)
Ferda sitter fast! (1977)
Ferda i maurtuen (1977)

EVENTYR  
I ARKTIS

SMÅTASSER  
I KNIPE
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Norge 2020

REGI Rune Spaans & Gunhild Enger

Norsk tale, DCP, 1t 18min. A: Tillatt for alle

LØR 18. FEBRUAR KL. 11:00 SYMRA KINO

Hos Knutsen, Ludvigsen og Grevlingen går livet sin 
gang i tunnelen. Når de en dag får besøk av en streng 
konduktør som vil kaste dem ut, må de finne en smart 
løsning. Konduktøren har sagt at tunneler er for tog og 
ikke mennesker. Men kanskje bestefaren til Knutsen, 
den legendariske sjørøveren Kaptein Knutsen kan 
ordne opp? Men hvor er han? Hvor de enn reiser 
ender de opp i trøbbel og leteaksjonen tar beste
vennene med til de utroligste steder. Men det vil vise 
seg at redningen ligger overraskenende nær, hjemme i 
tunnelen, og den har hundre hoder og mer enn fjorten 
bein. Her er det bare å hive seg med på nye eventyr 
med velkjente sanger og sprø humor.

Norge 2013-2018

REGI Diverse

Norsk tale, DCP, 1t 16min. A: Tillatt for alle

LØR 4. FEBRUAR KL. 11:00 SYMRA KINO

Dette er syv korte fortellinger om å føle seg anner
ledes. I filmene møter du mange kule personer som  
på hver sin måte har «en skrue løs». Filmene som 
vises er:
Zara og dei: Gorillahjerne til middag  
(regi: Bjørn Sortland og Nils Johan Lund)
Tindra set fyr (regi: Andreas Paleologos)
Vill mark (regi: Thea Hvistendahl)
Verdens mellomste fisk (regi: Cathinka Tanberg)
Maratondagboken (regi: Hanne Berkaak)
Myrhull (regi: Torfinn Iversen) 
Odd er et egg (regi: Kristin Ulseth).

I tillegg vises Den magiske tiden (regi: Kine Aune).  
Til sammen varer dette kortfilmprogrammet 76 
minutter.

KNUTSEN & 
 LUDVIGSEN 2 - 

DET STORE DYRET

KUL OG KORT IV: 
EN SKRUE LØS
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Disneys klassiske tegnefilm om den heltemodige 
løveungen Simba, som må kjempe for å finne sin plass 
i livets sirkel. 

Det er en stor dag i dyreriket når løven Simba blir 
født. En dag skal han overta kongetronen etter faren 
sin Mufasa! Men i skyggene lurer Mufasas slemme 
bror Scar, som selv ønsker å bli konge. Den nysgjer
rige Simba følger sin far, får kloke råd av bavianen 
Rafiki og leker med kompisen Nala. Men en dag dør 
Mufasa og før man vet ordet av det har Scar overtatt 
tronen! Simba jages vekk og må klare seg helt alene. 
Langt borte fra familien treffer han marekatten Timon 
og vortesvinet Pumbaa, som blir hans nye venner. 

Sammen har de det helt problemfritt, helt Hakuna 
Matata! Men en dag skal Simba vende hjem. 

Som alltid hos Disney er historien ledsaget av 
musikk, både sanger av Elton John og filmmusikk av 
Hans Zimmer. Her er det bare å synge med!

LØVENES KONGE
The Lion King, USA 1994 REGI Roger Allers & Rob Minkoff

MED Håvard Bakke, Oddbjørn Tennfjord, Even Stormoen, Åsleik Engmark, Yngvar Numme

Norsk tale, DCP, 1t 28min. A: 6 år

LØR 25. FEBRUAR KL 11:00 SYMRA KINO



PROGRAMKATALOG 
141 – 4/22

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

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

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

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

BILLETTAR TIL KULTURKIRKEN JAKOB: 
Spesialprisar.

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.

DAGLEG DRIFT / PROGRAM / REDAKSJON
Nina Cecilie Bull (markedsansvarleg), Irene Torp 
Halvorsen, Sita Jacobsen (permisjon), Hege Jaer, 
Kjell Runar Jenssen, Jan Langlo (leiar), Guro 
Marøy Ulvestad

ANDRE SKRIBENTAR
Kay Olse, Greg Pope

ANDRE MEDARBEIDARAR
Gunnar Bangsmoen, HansErik Ekeberg, Geir 
Friestad, Ioannis Galanákis, Astrid Lillo, David Løite, 
Truls Mollerin, Pernille Myrvold, Greg Pope, Pål 
Rosenkrantz, Matthis Kleeb Solheim, Inge Strand, 
Piotr Wisniewski

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

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

TRYKK
TrykkService AS, 2500 eksemplarer  

TAKK TIL
Christin Berg, Marianne Cestari Zecca – Nordisk Film 
Kino / Truls Foss, Ragnhild Pedersen, Unnur Sande, Ida 
Johannessen – Vega Scene / Park Circus / NonStop / Vilde 
Prestø Johansen – Deichman Lambertseter / Mark Truesdale 
– Park Circus / Johannes Glaumann – NonStop Entertainment 
/ Marianne Jerris – DFI / Signe A. Rasmussen – Zentropa / 
Raphaelle Quinet – Les films du Losange 



PROGRAM
LØRDAG 7. JANUAR
11:00 Sangen fra havet  

Tomm Moore [SYMRA]

SØNDAG 8. JANUAR 
20:00 Breaking the Waves  

Lars von Trier [VEGA]

TIRSDAG 10. JANUAR
11:30 Sønner av Norge  

Øyvind Vennerød [SYMRA]

TORSDAG 12. JANUAR 
18:00 Til min søster  

Catherine Breillat [VEGA]

LØRDAG 14. JANUAR
11:00 Tigre og tatoveringer  

Karla Von Bengtson  
[SYMRA]

SØNDAG 15. JANUAR
15:00 Sangen fra havet  

Tomm Moore [KHK]
20:00 Breaking the Waves  

Lars von Trier [VEGA]

TORSDAG 19. JANUAR
20:00 Min natt med Maud  

Eric Rohmer
 Foredrag om Eric Rohmer  

før filmen ved Jan Langlo 
[VEGA] 

TORSDAG 24. NOVEMBER
18:00 The Red Shoes  

Michael Powell & Emeric 
Pressburger [VEGA]

LØRDAG 26. NOVEMBER
11:00 Katteprinsen  

Hiroyuki Morita [SYMRA]

SØNDAG 27. NOVEMBER
18:00 The Red Shoes  

Michael Powell & Emeric 
Pressburger [VEGA] 

TIRSDAG 29. NOVEMBER
11:30 Støv på hjernen  

Øyvind Vennerød [SYMRA]

TORSDAG 1. DESEMBER
18:00 Forbidden Planet  

Fred M. Wilcox [VEGA]

LØRDAG 3. DESEMBER
11:00 Sauen Shaun-filmen: 

Farmageddon  
Will Becher & Richard Phelan 
[SYMRA]

SØNDAG 4. DESEMBER
15:00 Katteprinsen  

Hiroyuki Morita [KHK]
20:00 Barry Lyndon  

Stanley Kubrick [VEGA] 

TORSDAG 8. DESEMBER
20:00 A Clockwork Orange  

Stanley Kubrick
 Foredrag om Stanley Kubrick 

før filmen ved Kjell Runar 
Jenssen [VEGA]

LØRDAG 10. DESEMBER
11:00 Den magiske juleesken  

Jacob Ley [SYMRA]

SØNDAG 11. DESEMBER
18:00 The Dream that Kicks 
 Lux Capture: Argentina! 

Diverse [KHK] 
20:00 Barry Lyndon  

Stanley Kubrick [VEGA]

TIRSDAG 13. DESEMBER 
20:00 Eyes Wide Shut  

Stanley Kubrick [SYMRA]

TORSDAG 15. DESEMBER
18:00 A Clockwork Orange  

Stanley Kubrick [VEGA]

LØRDAG 17. DESEMBER
11:00 Dragevoktererens jul  

Katarina Launing [SYMRA]

SØNDAG 18. DESEMBER 
20:00 Eyes Wide Shut  

Stanley Kubrick [VEGA]



PROGRAM
SØNDAG 19. FEBRUAR 
18:00 Eraserhead David Lynch [VEGA]

TIRSDAG 21. FEBRUAR 
20:00 Veronikas to liv  

Krzysztof Kieślowski [SYMRA]

ONSDAG 22. FEBRUAR 
20:00 Stumfilmkonsert: Nosferatu
 F.W. Murnau [KJ]

TORSDAG 23. FEBRUAR 
18:00 The Dreamers  

Bernardo Bertolucci [VEGA]

LØRDAG 25. FEBRUAR 
11:00 Løvenes konge  

Roger Allers & Rob Minkoff 
[SYMRA]

SØNDAG 26. FEBRUAR
18:00 The Dreamers  

Bernardo Bertolucci [VEGA]

LØRDAG 21. JANUAR
11:00 Lise og Snøpels –  

Venner for alltid  
Jan Bubenicek & Denisa 
Grimmová [SYMRA]

SØNDAG 22. JANUAR
18:00 Til min søster  

Catherine Breillat [VEGA]

TIRSDAG 24. JANUAR 
11:30 Sønner av Norge kjøper bil 

Øyvind Vennerød [SYMRA]

TORSDAG 26. JANUAR 
20:00 Santa Sangre  

Alejandro Jodorowsky [VEGA]

LØRDAG 28. JANUAR 
11:00 Småtasser i knipe  

Hermína Týrlová [SYMRA]

SØNDAG 29. JANUAR 
20:00 Santa Sangre  

Alejandro Jodorowsky [VEGA]

TORSDAG 2. FEBRUAR 
18:00 Old Joy Kelly Reichardt [VEGA]

LØRDAG 4. FEBRUAR 
11:00 Kult og kort IV: Løse skruer 

Diverse [SYMRA] 

SØNDAG 5. FEBRUAR 
18:00 Old Joy Kelly Reichardt [VEGA]

TIRSDAG 7. FEBRUAR 
20:00 Gjøkeredet  

Milos Forman [SYMRA]

TORSDAG 9. FEBRUAR 2023 
18:00 Forbidden Planet  

Fred M. Wilcox [VEGA]

LØRDAG 11. FEBRUAR 
11:00 Eventyr i arktis  

Rémi Chayé [SYMRA]

SØNDAG 12. FEBRUAR 
18:00 Veronikas to liv  

Krzysztof Kieślowski [VEGA]
18:00 The Dream that Kicks Counting
 Jem Cohen [KHK]

TORSDAG 16. FEBRUAR 
20:00 Eraserhead David Lynch 
 Foredrag om David Lynch før 

filmen  ved Irene Torp Halvorsen 
[VEGA]

LØRDAG 18. FEBRUAR 
11:00 Knutsen & Ludvigsen 2 –  

Det store dyret  
Rune Spaans & Gunhild Enger 
[SYMRA]

Med atterhald om endringar. Kinoar:
[SYMRA] Symra kino - Nordisk Film kino / 
[VEGA] Vega Scene / [KHK] Kunstnernes Hus 
Kino / [KJ] Kulturkirken Jakob

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


