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Cinemateket har vært stengt siden januar grunnet 
oppussing og vi ser frem til å åpne dørene ved års
skiftet. I mellomtiden tilbyr vi klassisk cinematek
innhold gjennom jevnlige cinematekforestillinger 
på Vega Scene, Symra kino og Kunstnernes Hus 
Kino. I tillegg byr vi på spesialarrangementer på 
andre arenaer. 

Programoversikt finner du på nettsiden og i 
denne programbrosjyrene som du finner på alle 
 visningsstedene. Abonner gjerne også på nyhets
brevet vårt, for ukentlig oversikt over hva som skjer.  

BILLETTER OG PRISER
Du kan kjøpe billetter til visningene på 
 cinemateket.no og de ulike filmenes visnings
steder. Prisene vil avvike fra vanlige cinematek
priser.  

Var du cinematekmedlem da vi stengte 
før jul? Alle aktive medlemskort ble frosset i 
desember 2021 og begynner å gjelde igjen når vi 
gjenåpner i Dronningens gate 16. 

MER CINEMATEKET 
RUNDTOMKRING
Etter en feriepause er vi klare med et spennende program for sensommeren og høsten!

VISNINGSSTEDER
VEGA SCENE Hausmanns gate 28
KUNSTNERNES HUS KINO Wergelandsveien 17
SYMRA KINO Cecilie Thoresens vei 23
TEKNISK MUSEUM Kjelsåsveien 143
KULTURKIRKEN JAKOB Hausmanns gate 14
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Velkommen til en helt spesiell kveld der vi  markerer 
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 den
ne 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 skygger, sceno
grafi 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. Kjetil har allerede 
vært på turné rundt på cinematekene utenfor Oslo 
for å fremføre musikk til Nosferatu, men visningen 
i  Kulturkirken Jakob blir spesiell. Ikke bare fordi 
 Nosferatu skal vises i et kirkerom kjent for sin ut
merkede og særegne akustikk, men også fordi Kjetil 
denne gangen utvider besetningen til en trio!

Kay Olsen

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 24.  AUGUST KL. 20:00 - STUMFILMKONSERT MED KJETIL SCHJANDER LUHR,  
HÅKON AASE OG CHRISTIAN SKAUGEN KULTURKIRKEN JAKOB

STUMFILMKONSERT
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The Thing brukte tid på å skrive seg inn i historie
bøkene. Den ble avvist av både kritikere og publikum 
og filmselskapet avskrev den som en skuffende flopp. 
Men så kom nyvinningen hjemmevideo, og utover 
åtti og nittitallet gjorde VHS, samt laserdisken, 
filmen til en publikumsfavoritt. Nå står The Thing støtt 
som en legendarisk klassiker innen skrekkfilmen, 
og imponerer med sikker regi, en intenst paranoid 
stemming og banebrytende, fysiske effekter som 
fremdeles står seg godt.

Dette er også en av få nyinnspillinger som er 
bedre enn originalfilmen. Basert på The Thing from 
Another World fra femtitallet var dette en av regissør 

John Carpenters favoritter fra barndommen, men her 
går Carpenter rett til kildematerialet – novellen «Who 
Goes There?» av Christian Nyborg. Vi tas med til en 
forskningsstasjon i Antarktis som blir infisert av et 
fremmed vesen som har evnen til å kopiere alt levende 
det kommer over. Til slutt kan ingen på stasjonen være 
trygge på hvem de har å gjøre med, og hvem som blir 
det neste offeret. 

Carpenters The Thing påvirker fortsatt 
filmskapere og blant annet Tarantinos The Hateful 
Eight står i stor gjeld til filmen. Vi markerer The Things  
40årsjubileum der filmen hører best hjemme, på kino! 
Kay Olsen 

THE THING
USA 1982 REGI John Carpenter

MED Kurt Russell, Keith David, Wilford Brimley, David Masur, T.K. Carter

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 49min. A: 15 år

LØR 27.  AUGUST KL. 18:45 VEGA SCENE | TOR 8. SEPTEMBER KL. 21:00 VEGA SCENE
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Det ukrainske filmarkivet (Dovzhenko Film Studios) 
har bedt venner over hele verden vise solidaritet med 
dem, gjennom å vise frem perler fra arkivet. Vi har 
valgt oss ut en tidlig film av Kira Muratova – en av de 
få kvinnene som fikk en offentlig regiutdannelse i 
Sovjetunionen på 50tallet. Muratovas meget person
lige, dristige og idiosynkratiske stil har gitt oss noen 
svært minneverdige, smått surrealistiske mesterverk, 
og alt startet med denne filmen.

Muratova, den gang med etternavnet Korotkova, 
ble uteksaminert i 1959 og flyttet raskt til Odessa og 
giftet seg med Oleksandr Muratov, en av regissørene 
ved Odessa Film Studio. Sammen gjorde de to filmer, 

før de skilte lag og Muratova gjorde sin første film 
på egen hånd, Brief Encounters, i 1967. Her har hun 
ikke bare regi, hun skrev manus (sammen med Leonid 
Zhukhovitsji) og spiller den ene hovedrollen. 

En kveld banker det på døra hos kommune
politikeren  Valentina (Muratova selv). Der står Nadya, 
den nye hushjelpen. Valentinas ektemann, geologen 
 Maksim, er på feltarbeid. I en rekke korte scener 
utleveres så historiens brikker, i tidsmessig uorden. 
Dette krever at tilskueren selv setter bitene sammen 
til et hele, og langsomt avdekkes et sårt drama om 
mennesker som er så forskjellige at kjærlighet kanskje 
blir umulig… 

BRIEF ENCOUNTERS
Korotkie vstrechi, Ukraina/Sovjetunionen 1967 REGI Kira Muratova

MED Kira Muratova, Vladimir Vysotskij, Nina Ruslanova, Olga Viklandt, Kirill Marintsjenko

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 36min. A: 9 år

SØN 28. AUGUST KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO | SØN 11. SEPTEMBER KL. 20:30 VEGA SCENE
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Francis Ford Coppolas berømte trilogi skildrer Vito 
 Corleone og hans families vei fra fattigdom og maktes
løshet i en siciliansk landsby til rikdom og posisjon 
i USAs storbyer. Samlet er filmene et innsiktsfullt 
sosiologisk studium av vold, makt, ære, korrupsjon, 
rettferdighet og kriminalitet i Amerika, med den ære
rike «familien» som en metafor på hvordan forret
ninger  foretas i kapitalistiske firmaer med profitt som 
eneste mål.

The Godfatherfilmene står i tydelig gjeld 
til 1930tallets gangsterfilmer, som for eksempel 
 Scarface (1932) og Public Enemy (1931). Farger og 
utviklingen av spesialeffekter bidro imidlertid til å 

øke den dramatiske effekten av den kompromissløst 
realistiske skildringen av volden.

Corleonefamiliens skjebne understrekes av 
Nino Rotas ledsagende toner. Spesielt vil man legge 
merke til det tilbakevendende «gudfarentemaet», 
som gjennom variasjon i tempo og toneart formidler 
de rådende stemningene i familien, samtidig som det 
binder historien sammen.

Del I av trilogien sentreres rundt Corleone 
familien i 1940tallets New York, og i rollen som 
Don Vito Corleone finner vi Marlon Brando, som ble 
belønnet med sin andre Oscar for sin fantastiske 
rolleprestasjon. 

THE GODFATHER
USA 1972 REGI Francis Ford Coppola

MED Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden

Engelsk og italiensk tale, norsk tekst, DCP, 2t 55min. A: 15 år

TIR 30. AUGUST KL. 19:30 SYMRA | TOR 15. SEPTEMBER KL. 20:00 VEGA SCENE
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The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

USA 1990 REGI Francis Ford Coppola

MED Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire

Engelsk og italiensk tale, utekstet

DCP, 2t 38min. A: 15 år

TIR 13. SEPTEMBER KL. 19:30 SYMRA
TOR 22. SEPTEMBER KL. 20:00 VEGA SCENE

Både fansen og filmselskapet hadde mast på Coppola 
i årevis om en fortsettelse på mafiasagaen, før han 
gikk i gang med siste del. Michael Corleone er nå 
en gammel mann, trett av dage og mest opptatt av å 
gjøre forretningene mer lovlydige. Filmen begynner 
med at det arrangeres en stor fest for å hylle ham 
og hans innsats innen veldedighet. Corleone håper 
å inngå en forretningsavtale med Vatikanet, som har 
pengetrøbbel, og ikke minst å finne en arvtager til 
imperiet han har bygget opp.

Den tredje filmen er alltid blitt regnet som den 
svakeste. 30 år etter premieren fikk Coppola anledning 
til å klippe den om, og skapte The Godfather Coda, en 
versjon han endelig er fornøyd med. 

USA 1974 

REGI Francis Ford Coppola

MED Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall

Engelsk og italiensk tale, norsk tekst

DCP, 3t 22min. A: 15 år

TIR 6. SEPTEMBER KL. 19:30 SYMRA 
SØN 18. SEPTEMBER KL. 18:30 VEGA SCENE

The Godfather Part II veksler mesterlig mellom to 
perioder med sine respektive hovedpersoner. Den 
ene historien følger Vito Corleones oppvekst på Sicilia 
og senere i 1910årenes New York. Parallelt følger 
filmens andre historie den nye gudfaren Michael 
Corleone på 1950tallet, og hans forsøk på å utvide 
familieforretningene.

For en gangs skyld ble en suksessoppfølger enda 
mer vellykket enn sin forgjenger. Den er dessuten 
mindre voldelig og med sterkere politisk slagkraft og 
historisk perspektiv. Filmen fikk seks Oscarstatuetter 
i 1975, men dessverre ingen til Al Pacino, som gjør 
en strålende rolle som familiens stadig mer brutale 
arveprins.

THE GODFATHER 
CODA

THE GODFATHER 
PART II
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Külön Falka, Ungarn 2021 REGI Hajni Kis

MED Gusztáv Dietz, Zorka Horváth, Kati Andai 

Ungarsk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 38min. A: 15 år

LØR 17. SEPTEMBER KL. 18:00 - MØT REGISSØREN 
VEGA SCENE

Wild Roots er den imponerende og stilsikre debut
filmen til den ungarske regissøren Hajni Kis. Den vant 
hele tre priser – for beste film, beste debutfilm og 
beste manuskript – da årets ungarske filmpriser ble 
delt ut i juni. I hovedrollene møter vi to amatører som 
begge gjør en bemerkelsesverdig innsats i rollene 
som den kriminelle faren og hans 12 år gamle datter, 
som prøver å reparere en ødelagt relasjon etter at 
han slipper ut fra fengsel. Wild Roots skildrer hvordan 
de gradvis bygger opp igjen forholdet etter mange år 
med adskillelse, og resultatet er en film som er både 
hardtslående og fintfølende på samme tid.  
«Kis shows a real talent for vibrant, kinetic 
filmmaking.» – Cineuropa

Woman in Gold, Storbritannia 2015

REGI Simon Curtis

MED Helen Mirren, Ryan Reynolds, Daniel Brühl

Engelsk, tysk og hebraisk tale, norsk tekst

DCP, 1t 49min. A: 9 år

FRE 9. SEPTEMBER KL. 18:00 VEGA SCENE

I kjølvannet av de siste års nye søkelys på 
likvidasjonen av jødisk eiendom under den tyske 
okkupasjonen av Norge, viser vi sammen med 
Jødisk Museum i Oslo Kvinnen i gull under Jødiske 
kulturdager.

Filmen er basert på den faktiske historien til Maria 
Altmann, som sto løpet ut og vant en lang kamp mot 
den østerrikske regjeringen for å få tilbake eierskapet 
til et berømt Gustav Klimtmaleri som hadde tilhørt 
hennes tante, Adele BlochBauer, og som Adele 
hadde stått modell for. Bildet ble stjålet av nazistene 
da de kom til makten. Marias kamp tvinger alle til å se 
fortidens ubekvemme sannheter i øynene.

Filmens sentrale roller innehas av Helen Mirren, 
Ryan Reynolds og Daniel Brühl.

WILD ROOTSKVINNEN I GULL
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En ridder kommer hjem fra korstogene og spiller 
sjakk med døden på en steinsatt strand i Skåne. Og: 
En gjøglertrupp fra middelalderen danser seg over 
ås kammen i mørk silhuett. Dette er to av  filmhistoriens 
mest ikoniske scener. De stammer fra Ingmar  Bergmans 
Det syvende segl (1959). Sammen med Henrik Ibsen 
og August  Strindberg var Bergman nordisk dramatiker 
av  ypperste verdensklasse. Og han virket over et vidt 
 spekter av medier, ikke bare teater, men skapte drama
tikk via 60 filmer og tvinnspillinger. Pluss pluss.

Hva var det som opptok ham? Og hvordan uttrykte 
han det? Jeg har fulgt hans filmer og møtt ham – og 
skal forsøke i et foredrag å finne en rød tråd gjennom 

den enorme opuslisten før vi viser Det syvende segl.
Filmen henter sin tittel fra Bibelens avsluttende 

bok, Johannes åpenbaring. I det åttende kapitellet for
telles hva som sees og hva som skjer når døds engelen 
bryter seglene. Og det åpenbares marerittaktige 
visjoner. Bergman stiller med drømmespillets logikk 
 massevis av eksistensielle spørsmål, evige og derfor 
også moderne. Finnes Gud? Er han taus? En gjøgler
familie symboliserer håpet. Det glimter til med humor 
på reisen gjennom pest, vold og krig.

Det syvende segl utfordrer, er et gobelin av gåter 
og paradokser. Men som all stor kunst løfter drømme
spillet sinn og sans. Per Haddal

DET SYVENDE SEGL
Det sjunde inseglet, Sverige 1957 REGI Ingmar Bergman

MED Max von Sydow, Nils Poppe, Bibi Andersson, Gunnar Bjørnstrand

Svensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 36min. A: 12 år

TOR 8. SEPTEMBER KL. 18:00 - MED FOREDRAG VED PER HADDAL VEGA SCENE | SØN 11. SEPTEMBER KL. 18:30 VEGA SCENE

FILMSALONGEN
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I Vertigo slår Alfred Hitchcocks tematiske besettelser, 
koblet med en stadig mer utviklet teknisk oppfinnsom
het, for alvor ut i full blomst. Da filmen ble lansert ble 
den ingen umiddelbar suksess, men den har senere 
nådd og begeistret stadig nye publikummere.

Vertigo betyr svimmelhet – og tilskueren hypnoti
seres inn i svimmelheten. Der samtlige av Hitchcocks 
tidligere filmer har vært lette å like på grunn av sine 
håndverksmessige kvaliteter og psykologiske driv, er 
Vertigo en av hans få filmer som også konfronterer og 
engasjerer følelsene. Mens for eksempel Psycho er 
en ganske rettfram skrekkfilm, er Vertigo en kompleks 

og ubehagelig psykologisk thriller der hovedpersonen 
godt kunne vært en av oss.

Politimannen John «Scottie» har fått så kraftig 
høydeskrekk at han må slutte i jobben. Han tar 
 imidler tid på seg et oppdrag fra en gammel venn. Han 
skal overvåke vennens kone som har begynt å oppføre 
seg svært merkelig, men ender opp med å forelske 
seg i henne. Malstrømmen av hendelser som Scottie 
dras inn i speiles ypperlig i både fotograf Robert Burks’ 
overrumplende fotografiske sjokkeffekter brukt for å 
beskrive Scotties høydeskrekk, og ikke minst i drømme
sekvensen designet av kunstneren John Ferren.

VERTIGO
USA 1958 REGI Alfred Hitchcock

MED James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 8min. A: 15 år

TIR 20. SEPTEMBER KL. 11:30 SYMRA | TIR 11. OKTOBER KL. 18:00 SYMRA
TOR 10. NOVEMBER KL. 20:00 - MED FOREDRAG VED HEGE JAER VEGA SCENE
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EN KVINNE ER EN 
KVINNE
Angela ønsker seg barn. Emile, som hun bor sammen med, vil 
ikke gå til sengs med henne, fordi han vil spare krefter til et 
sykkel løp påfølgende søndag. Angela går derfor til Alfred, som 
med glede hjelper henne. En kvinne er en kvinne bobler av over
skudd og lykke, der  Godard innenfor rammene av det han kaller 
en neorealistisk musikal leker seg med sjangerkonvensjoner.

Une femme est une femme

Frankrike/Italia 1961

REGI Jean-Luc Godard

MED Anna Karina, Jean-Claude Brialy,  

Jean-Paul Belmondo, Nicole Paquin

Fransk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 25min. A: 9 år

TOR 29. SEPTEMBER KL. 18:00 VEGA SCENE
SØN 2. OKTOBER KL. 18:30 VEGA SCENE

THE 
SEARCHERS
The Searchers er John Fords mest sofistikerte og emosjonelt 
komplekse film, både en ren actionwestern og et melankolsk 
 billeddikt. John Waynes arketypiske westernhelt får her en 
radikal vending: karakteren Ethan er en outsider med klare 
psyko patiske og rasistiske trekk og vi følger ham på en manisk 
jakt etter niesen som har blitt kidnappet av en comanchegruppe.

USA 1956

REGI John Ford

MED John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey 

 Hunter, Vera Miles

Engelsk tale, utekstet

DCP, 1t 59min. A: 12 år

SØN 25. SEPTEMBER KL. 18:30 VEGA SCENE
TIR 4. OKTOBER KL. 11:30 SYMRA

DOUBLE 
INDEMNITY 
For mange er Double Indemnity selve nøkkelfilmen innen den 
«svarte»  krimgenren i Hollywood på 40tallet. Den er en intens, 
klaustrofobisk og fatalistisk saga om en forsikringsselger, Walter 
Neff, som lures opp i stry av en av film noirs mest dødbringende 
femme fatales, Phyllis Dietrichson, spilt av en iskald Barbara 
Stanwyck, for anledningen blondine.

USA 1944

REGI Billy Wilder

MED Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, 

 Edward G. Robinson, Tom Powers

Engelsk tale, utekstet

DCP, 1t 47min. A: 12 år

SØN 9. OKTOBER KL. 18:30 VEGA SCENE
TIR 1. NOVEMBER KL. 11:30 SYMRA
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Pepi er en ung, frisinnet kvinne som bor i Madrid og 
dyrker marihuana på balkongen sin. Det har en politi
mann i nabolaget lagt merke til, fordi han smugtitter 
på Pepi, og da han oppsøker henne ender han med 
å voldta henne. Pepi vil ha hevn og får venninnen sin 
Bom til å banke ham opp. Men det viser seg at det ikke 
var politimannen som ble angrepet, men tvillingbroren 
hans. Pepi blir derfor venner med politimannens kone, 
Luci. Hun blir snart et villig offer for Boms sadistiske 
lyster og forlater ektemannen, og flytter sammen med 
Pepi og Bom.

Pepi, Luci, Bom og de andre var Almódovars 
første kommersielt distribuerte film i Spania. Den ble 

laget med nesten bare debutanter i de ulike rollene og 
funksjonene, og de til tider kaotiske opptakene varte i 
nesten et og et halvt år. 

Pepi, Luci, Bom og de andre er en vulgær film, 
der Almodóvar fritt har lånt fra blant annet ameri
kansk undergrunnsfilm, med Paul Morrissey og John 
Waters som uttalte inspirasjonskilder. Den er uten 
tvil  Almodóvars minst teknisk avanserte film, men 
viser frem trekkene som kom til å følge ham gjennom 
karrieren. De kvinnelige figurene som her presenteres 
for første gang, er alle forgjengere til karakterer som 
videreutvikles i Almodóvars senere filmer.

PEPI, LUCI BOM OG DE ANDRE
Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Spania 1980 REGI Pedro Almodóvar

MED Carmen Maura, Olvido Gara, Eva Siva, Felix Rotaeta, Kita Manver 

Spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 22min. A: 15 år

TOR 6. OKTOBER KL. 18:00 VEGA SCENE | TIR 18. OKTOBER KL. 11:30 SYMRA
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De to unge kvinnene Marie og Marie begir seg ut i 
et borgerlig og patriarkalsk samfunn for å more seg 
– og for å ødelegge. I episodisk form følger filmen 
deres energiske og til tider ondskapsfulle utskeielser. 
Det hele topper seg når de går amok med å forsyne 
seg grovt, smadre og grise ned et utsøkt oppdekket 
bankettbord. Så får de da også sin straff.

Vera Chytilová var den ledende kvinnelige kraft i 
den tsjekkiske nybølgen, inspirert av den franske og 
polske bølgen på 1960tallet. Hun hadde bakgrunn som 
modell og studier i arkitektur, filosofi og film. I Daisies 
og også andre av hennes filmer, er et feministisk 
utgangspunkt åpenbart, men det behandles med stor 

tvetydighet. Daisies er en politisk film, men samtidig 
også en politisk ukorrekt film. Dette gjør filmen 
like frisk og utfordrende i dag som i et autoritært 
kommunistisk samfunn på 60tallet. 

Også i formen er Daisies frekk og nyskapende. 
Nærgående realisme blandes med svært stiliserte 
uttrykk, psykedeliske farger og svart/hvitt, skjønnhet 
og destruksjon. 

Etter invasjonen i 1968 fikk Vera Chytilová ikke 
fortsette å lage film. Først etter at hun skrev et berømt 
brev til den sovjetinnsatte presidenten Gustáv Husák i 
1975 ble hun i noen grad tatt til nåde.

DAISIES
Sedmikrásky, Tsjekkoslovakia 1966 REGI Vera Chytilová

MED Ivana Karbanová, Jitka Cerhová, Marie Cesková, Jirina Myskova

Tsjekkisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 14min. A: 12 år

TOR 27. OKTOBER KL. 18:00 VEGA SCENE | SØN 13. NOVEMBER KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO
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Beau travail, Claire Denis’ store gjennombruddsfilm, 
regnes som en av de mest originale og vakre filmene 
fra 90tallet, og har blitt stående som et lite mysterium 
av en film. Dette fordi den på en og samme tid er en 
åpen og en konkret film, som dermed inspirerer til å 
ses gjentatte ganger. 

Og ikke minst er det spesielt at en slik ordknapp, 
abstrakt film om begjær og beherskelse blant en 
gruppe franske fremmedlegionærer i Djibouti har 
skapt slike henrykte reaksjoner. I motsetning til Denis’ 
tidligere, mer realistiske og selvbiografiske filmer, 
trekker Beau travail veksler på litterære, musikalske 
og filmatiske kilder. Til grunn for filmen ligger blant 

annet den homoerotiske novellen “Billy Budd” av 
Herman Melville, Benjamin Brittens opera basert på 
samme novelle og JeanLuc Godards film Le petit 
soldat. Beau travail har likevel mye til felles med 
Denis’ tidligere filmer, i sted (Afrika), tema (mannlig 
vennskap, seksualitet, ensomhet, forbudt begjær, 
kolonialisme, spenningen mellom Frankrike og Afrika, 
etnisitet og kjønn), musikkbruk (her med Britten og 
techno av Corona), den subjektive fortellerstilen 
med mer. Summen er en nydelig og underlig film som 
bruser i takt med storheten i Brittens opera og den 
fascinerende, visuelt slagkraftige  koreografien av 
menneskekropper i bevegelse.

BEAU TRAVAIL
Frankrike 2000 REGI Claire Denis

MED Grégoire Colin, Denis Lavant, Michel Subor, Richard Courcet

Fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 30min. A: 12 år

TOR 20. OKTOBER KL 20:00 VEGA SCENE | SØN 23. OKTOBER KL 18:30 VEGA SCENE
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I en av de største filmsensasjonene fra 70tallet 
spiller musikklegenden Jimmy Cliff den blakke, naive 
amatørmusikeren Ivan «Ivanhoe» Martin, som drar 
fra landsbygda til Kingston for å prøve lykken der. Han 
ender opp med å bli frastjålet alt han eier første dag i 
storbyen, og det tar ikke lang tid før han i desperasjon 
må ty til lyssky aktiviteter for å overleve. Snart har han 
både politiet og konkurrerende doplangere på nakken, 
samtidig som reggaestjernedrømmen ser ut til å gå i 
oppfyllelse.

Regissør Perry Henzels usminkede reggaeepos 
var basert på ekte hendelser og viste hvordan mange 
artister ble behandlet i Jamaica på 70tallet. Filmen 

er både en glitrende kriminalhistorie og ikke minst et 
skjellsettende øyeblikk i Jamaicas kulturhistorie: For 
første gang fikk jamaicanere se og høre seg selv på 
lerretet, og for det internasjonale publikummet ble 
filmen en inngang til en til da ukjent kultur.  Gjennom 
filmens framstilling av Kingstons slumområder, 
 Rastafaribevegelsen og ikke minst på grunn av 
 soundtracket, skaptes stor interesse for øyas musikk 
og kultur over hele verden, og særlig i USA.

The Harder They Come er fortsatt en kompromissløs  
spenningsfilm og en milepæl i karibisk  filmhistorie, med  
sin unike miks av slentrende blaxploitation,  spaghetti  
westernelementer og neorealistisk  sam vittighet. 

THE HARDER THEY COME
Jamaica 1973 REGI Perry Henzel

MED Jimmy Cliff, Janet Bartley, Carl Bradshaw, Ras Daniel Heartman

Engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 45min. A: 12 år

SØN 30. OKTOBER KL. 18:30 VEGA SCENE | TOR 3. NOVEMBER KL. 18:00 VEGA SCENE
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Fortid, fremtid og nåtid smelter i hverandre i Saul 
 Williams’ og Anisia Uzeymans kritikerroste Neptune 
Frost. Hovedpersonene er hackeren Neptune og gruve
arbeideren Matalusa som møtes i et slags mytologisk 
cyberspace, hvor de reflekterer over deres plass i den 
materielle verden og den kosmiske orden. Med dette 
som utgangspunkt, tegner filmen et symbolmettet og 
mangefasettert portrett av en globalisert kapitalisme 
som suger ressursene ut av land i den tredje verden og 
etterlater seg brutale systemer og sosialt kaos.

Neptune Frost bruker sang, sagn, allegorier 
og neonskimrende afrofuturistisk estetikk til å 

knytte sammen så vidt forskjellige temaer som 
 inter  seksualitet,  utvinning av mineralet coltan i 
 Rwanda og Dogonfolket i Mali, som sies å ha 
hatt  avansert astronomisk kunnskap lenge før den 
moderne vitenskapens fødsel. Det vil si, det som gjør 
dette til en unik og uforglemmelig filmopplevelse, er 
at Williams og Uzeyman syr alle disse elementene 
sammen til en helhet som oppleves like presserende 
og politisk som den er drømmeaktig og forførende. Før 
filmen vises et kortfilmprogram. (Omtale fra BIFF)

NEPTUNE FROST
USA/Rwanda/Frankrike/Canada 2021 REGI Anisia Uzeyman & Saul Williams

MED Cheryl Isheja, Bertrand Ninteretse, Eliane Umuhire, Rebecca Mucyo

Kinyarwanda, kirundi og fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 45min + forfilmer. A: 15 år 

TIR 25. OKTOBER KL. 18:00 SYMRA
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Agnès Varda døde i 2019, og etterlot seg da en utrolig 
rik filmografi. Allerede i debuten La pointe courte 
i 1954, viste hun en vilje til å forene perspektiver 
eller blande kategorier, noe som kom til å gå som 
en rød tråd gjennom karrieren hennes. Hun vekslet 
mellom fiksjonsfilm og dokumentarfilm, i spillefilmene 
 inkorporerte hun dokumentariske elementer og i de 
mest personlige dokumentarene trakk hun linjer til 
store politiske og sosiale tema (krig, fattigdom, abort
kamp, kvinnefrigjøring og så videre). Med sin fotograf
bakgrunn var hun også opptatt av å la stillbildet og det 
levende bildet møtes. Men uansett form, utmerket alle 
filmene seg med Vardas lekenhet, observasjonsevne 
og konseptuelle kraft.

Samlerne og jeg er både en dagbok og et essay, 
personlig og politisk på samme tid, en underholdende 
men dypt reflekterende film gjennomsyret av Vardas 
egen eksentriske humor og entusiasme.

Vi følger Varda på en reise rundt i Frankrike, der 
hun i selskap med et lite DVkamera drar omkring for å 
spore opp og dokumentere en alter nativ kultur. Denne 
kulturen består av samlere, folk som finkjemmer 
velferdssamfunnets bakevjer for å redde ting kastet av 
andre, ting som fremdeles kan brukes. Noen gjør det 
fordi det er gøy, andre gjør det av nød, noen gjør det i 
sinne, andre gjør det på djevelskap. 

SAMLERNE
OG JEG
Les glaneurs et la glaneuse, Frankrike 2000

REGI Agnès Varda

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 22min. A: Tillatt for alle

TOR 13. OKTOBER KL. 20:00 - MED FOREDRAG VED HEGE JAER VEGA SCENE
SØN 16. OKTOBER KL. 18:30 VEGA SCENE
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BLI MED PÅ EN FILMATISK OPPDAGELSESFERD, KURATERT AV GREG POPE, 
DER KUNST- OG AVANTGARDEFILM KOBLES SAMMEN PÅ NYE MÅTER!

THE 
DREAM
THAT 
KICKS
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REGI Maya Deren

DCP, 1t 9min. A: 12 år

SØN 30. OKTOBER KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO

Maya Deren (born Eleonora Derenkowska,19171961) 
was a Ukrainianborn American experimental 
filmmaker and important promoter of the avantgarde 
in the 1940s and 1950s. 

Ritual in Transfigured Time
USA 1946, 16mm to digital, 14min

Here we have gestures that invite us to move into step 
with them, abandoning the comfort of the known and 
giving ourselves over to so many strange partners.. 
The film’s continuity is established by an emphasis on 
gesture and/or dance throughout.

Divine Horsemen – The Living Gods of Haiti
USA 1951, 6mm to digital, 55min

Conceived by Deren as a «film poem», this film takes 
an intimate look into the heart of a religion originally 
born in West Africa and brought to the Americas by 
African slaves in the 18th century.

TRANSFIGURED 
AND DIVINE

Storbritannia 1978 REGI Derek Jarman

MED Jenny Runacre, Nell Campbell, Toyah Willcox

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 46min. A: 12 år

SØN 25. SEPTEMBER KL. 18:00 KUNSTNERNES HUS KINO

Derek Jarman (19421994) was a radical maverick, an 
enfant terrible unafraid to rattle the establishment. 
He was an author, a painter, a gay rights activist, a 
stage designer, a gardener as well as a film director. 
He directed 11 feature films – from Sebastian (1976) 
to Blue (1993), pushing the boundaries of British 
cinema, signified by experimental techniques and an 
iconoclast ethos. 

When Queen Elizabeth I asks her court alchemist 
to show her England in the future, she’s transported 
400 years to a postapocalyptic wasteland of roving 
girl gangs, an allpowerful media mogul, fascistic 
police, scattered filth, and twisted sex. With Jubilee, 
Jarman channeled political dissent and artistic daring 
into a revolutionary blend of history and fantasy, 
musical and cinematic experimentation, satire and 
anger, fashion and philosophy. 

JUBILEE
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Ti år etter den fascinerende katastrofen Dracula 
3D (en film verdt en egen salongutgave!) vender Dario 
Argento tilbake med kveldens film Dark Glasses. Tilbake 
er også brutale, stiliserte drap, habilt kameraarbeid og 
det sikre håndverket som gjorde Argento til en av den 
moderne skrekkfilmens fremste mestere.

Eskortepiken Diana unnslipper et drapsforsøk 
som gjør henne permanent blind. Gjerningsmannen 
viser seg å være en seriemorder med sans for 
luksusprostituerte og dessuten en nidkjær type med 
intensjon om å fullføre jobben!

Allerede før debuten Fuglen med krystallfjærene, 
skrev Argento seg inn i filmhistorien med 

manusarbeidet for Sergio Leones Once Upon a Time 
in the West, som han skrev sammen med Bernardo 
Bertolucci. Fuglen med krystallfjærene etablerte 
Argento som en av de fremste regissørene av den 
særegne italienske undersjangeren av thrilleren som 
kalles giallo. 

De siste tiårene har derimot kvaliteten på 
Argentos filmer variert sterkt. Derfor er det gledelig 
å endelig se ham i form igjen, i et blodig og sleazy 
comeback som åpner Cinematekets høstsesong. 

DARK GLASSES
Occhiali neri, Italia/Frankrike 2022 REGI Dario Argento

MED Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Andrea  Gherpelli, Mario Pirrello, Andrea Zhang

Italiensk tale, svensk tekst, DCP, 1t 26min. A: 18 år

FRE 19. AUGUST KL. 21:00 VEGA SCENE

FORSTYRRET FILMSALONG
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Få filmer har kontrollert sine visuelle virkemidler bedre 
enn Fritz Langs første lydfilm M. Da lydfilmen gjorde 
sin entré på slutten av 20tallet, fryktet Lang at det ville 
føre til at filmspråket måtte vike plassen for det talte 
ordet. Og det er som om han har laget den første delen 
av M som en bevisførsel for at lydfilm ikke nødvendig
vis må inneholde en overforklarende dialog. Men også 
som et bevis på at et kontroversielt tema – M må være 
den første filmen som skildrer en seksuell avviker – 
kan skildres elegant.

Tidlig i filmen blir vi presentert for Hans Beckert, 
en mann med to identiteter. Peter Lorre er ufor
glemmelig som den trinne mannen med hatt, som 

innimellom får en gal manns uttrykk i de store øynene 
og myrder småbarn, «mot sin vilje». I ettertid er det 
lett å se barnemorderen som en personifisering av 
den tilstanden som rådet i Tyskland etter den første 
 verdenskrig og om kreftene som gjorde nazismen 
mulig.

M regnes som en av Fritz Langs aller beste filmer. 
De slående ekspresjonistiske bildene, fortellerdriven 
og den delikate bruken av Griegs ledemotiv, er bare 
noen av elementene som har bidratt til å gi oss en 
 tidløs klassiker om kampen mellom det gode og det 
onde.

M
M - Eine Stadt sucht einen Mörder, Tyskland 1931 REGI Fritz Lang

MED Peter Lorre, Gustaf Gründigens, Ellen Widmann

Tysk tale, norsk tekst, DCP, 1t 57min. A: 15 år

SØN 6. NOVEMBER KL. 18:30 VEGA SCENE | TIR 15. NOVEMBER KL. 11:30 SYMRA
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Opplev tre spektakulære stumfilmer av filmhistoriens 
store illusjonist, Georges Méliès, med live musikk og 
lyd av Kjetil Schjander Luhr, Kristin Bolstad og Anders 
Hofstad Sørås.

Som en av de første som spesialiserte seg på 
filmtriks og spesialeffekter, var Méliès tidlig ute med 
å ta filmkunsten på alvor – og det med en fantasi som 
få kunne oppvise maken til. Med bakgrunn som trylle
kunstner og teatermann med illusjoner som spesial
felt, hadde han et unikt blikk for mulighetene til det nye 
filmmediet. Fra 1896 til 1913 laget han over 520 filmer, 
og denne forestillingen består av tre av dem. Reisen til 

månen (1902), hans kanskje aller mest berømte film, er 
løst inspirert av blant andre romanene En ferd til månen 
av Jules Vernes og De første mennene i månen av 
H.G. Wells, og følger en gruppe forskere på ekspedi
sjon til månen. The Conquest of the Pole (1912), 
Méliès’ versjon av kappløpet mot Nordpolen, henter 
inspirasjon fra Jules Vernesbokserien Voyages Extra-
ordinaires – som den til dels også parodierer – og av 
samtidens interesse for ekspedisjoner, oppdagelser og 
tekniske nyvinninger. Og i The Merry Frolics of Satan 
(1906), som blant annet tar utgangspunkt i legenden 
om Faust, møter du Méliès i rollen som selveste Satan.

LYDEN AV MÉLIÈS
Frankrike 1902 REGI Georges Méliès

MED Georges Méliès, Victor André, Bleuette Bernon, Fernande Albany m.fl.

Stum, digital, 1t 4min. A: 6 år

TOR 27. OKTOBER KL. 19:00 - STUMFILMKONSERT I FLYHALLEN VED  
KRISTIN BOLSTAD, KJETIL SCHJANDER LUHR OG ANDERS HOFSTAD SØRÅS TEKNISK MUSEUM
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Den lille prinsen er delvis basert på barneboka med 
samme navn som fyller 80 år i år, skrevet og illustrert 
av franske Antoine de SaintExupéry. Boka er en 
stor klassiker og er både blitt dramatisert for scene, 
radioteater, dukketeater, som opera, musikalfilm og 
animasjonsfilm. I den animerte filmversjonen møter 
vi en jente som flytter inn i et nytt nabolag sammen 
med moren sin. Moren er veldig opptatt av karriere og 
skole og gjør alt hun kan for å forberede datteren på 
voksenlivet. Men snart møter jenta Flyveren, en gammel 
og litt rar nabo. Han forteller en spennende historie om 
en liten prins som bor på en asteroide. De to møttes da 
Flyveren havarerte med flyet sitt i ørkenen.

Filmens animasjon er praktfull, og blander to 
forskjellige animasjonsteknikker. Jentas nåtid skildres 
med digital 3Danimasjon, mens den lille prinsens 
verden er skapt med stop motionteknikk. «En 
drømmende fabel om varm og myk menneskelighets 
vanskelige kår i en kald og kantete verden, og om 
voksne som har glemt hvordan det var å være barn.» – 
Birger Vestmo, NRK.

DEN LILLE PRINSEN
The Little Prince, Frankrike/Canada/USA 2015

REGI Mark Osborne

Norsk tale, DCP, 1t 48min. A: 6 år

LØR 27. AUGUST KL. 11:00 SYMRA
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Møt en gutt som tar vare på en snømann, en mystisk 
maskin, farlige bakterier, Lily og bestefaren som lager 
fuglebrett og en liten ape i jungelen – og mange flere! I 
dette filmprogrammet får du se syv herlige kortfilmer fra 
Frankrike laget av ulike filmskapere og med ulike anima
sjonsmetoder. Filmene er uten dialog og midt i blinken 
for de aller minste. Du finner omtaler av alle filmene på 
cinemateket.no. Filmene som inngår i programmet er:

Den kjempestore gulroten 
REGI Pascale Hecquet, 2014, 6min

Vanten 
REGI Clémentine Robach, 2014, 8min

Snømenn
REGI: Cecilia Marreiros Marum, 2004, 8min

Fuge
REGI Vincent Bierrewaerts, 2011, 10min

Nimbus Machina
REGI Thomas Plaete, 2010, 6min

Jungelens lov
REGI Pascale Hecquet, 2015, 6min

Æææsj!
REGI Gabriel Jacquel, 2014, 11min

FRANSKE BARNESTREKER
Frankrike 2004-2015

REGI Diverse

Uten tale, DCP, 59min. A: Tillatt for alle

LØR 3. SEPTEMBER KL. 11:00 SYMRA | SØN 18. SEPTEMBER KL. 15:00 KUNSTNERNES HUS KINO
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Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Danmark/Frankrike 2020

REGI Rémi Chayé

MED Luna Flandorfer, Jesper Leporanta 

Norsk tale, DCP, 1t 23min. A: 6 år

LØR 1. OKTOBER KL. 11:00 SYMRA

Et spennende westerneventyr om den legendariske 
Calamity Jane – ville vestens tøffeste jente! I år 
1863 er Martha Jane og familien på vei til et bedre 
liv i vesten. Når faren skader seg, er det plutselig 
Martha som må kjøre familievognen, passe på 
hestene og forsørge familien. Selv om arbeidet 
er hardt, har Martha aldri før følt seg så fri! Men 
snart blir Martha anklaget for tyveri og må flykte. 
Forkledd som gutt begir hun seg ut på et eventyr fullt 
av farer, utfordringer og spennende opplevelser! I 
likhet med Rémi Chayés forrige film, Eventyr i Arktis 
(2016), har også Ville vestens datter en spennende 
animasjonsstrek av høy kvalitet: Filmens karakterer 
og bakgrunner er tegnet helt uten sorte konturer, 
og de lekre fargetonene i tegningene får western
landskapene til å nærmest poppe ut av filmlerretet.

Resan til Fjäderkungens Rike, Sverige 2014

REGI Esben Toft Jacobsen

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

LØR 10. SEPTEMBER KL. 11:00 SYMRA

Reisa til Fjørkongens rike er en hjertevarm 
animasjonsfilm som tar opp vanskelige temaer som 
savn, sorg og død sett fra barnets øyehøyde. I filmen 
møter du den vesle kaningutten Johan, som har mistet 
moren sin. Hun er tatt av den mystiske Fjørkongen. 
Johan og faren hans bor på en båt. Faren er veldig 
redd for Fjørkongen, men han vil ikke snakke om det. 
En dag Johan er alene, hører han en nødmelding fra 
båtens radiosender. Han bestemmer seg for å reise av 
gårde og lete etter mammaen sin. Dette blir starten på 
et spennende eventyr. Filmen er på samme tid både 
vakker, trist og fantasifull, og kan gi assosiasjoner til 
Astrid Lindgren, Hayao Miyazaki og H.P. Lovecrafts 
verdener. Den norske dubben holder høy kvalitet, med 
en rik bruk av dialekter. Filmen fikk publikumsprisen 
under Kristiansand Barnefilmfestival i 2014. Noen av 
scenene kan oppleves som litt dystre for de minste. 
Filmen er derfor best egnet for litt større barn.

VILLE VESTENS 
DATTER

REISA TIL FJØR-
KONGENS RIKE 
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Norge 2015

REGI Rasmus A. Sivertsen & Rune Spaans

Norsk tale, DCP, 1t 15min. A: 6 år

LØR 8. OKTOBER KL. 11:00 SYMRA

Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin tar deg 
med på en spennende musikalsk reise, med flere 
av låtene til den folkekjære musikerduoen Knutsen 
& Ludvigsen. Trønderne Knutsen og Ludvigsen er 
to gode venner som bor i en togtunnel. De har en 
grevling til kjæledyr, og hver eneste dag både tøyser, 
synger, spiller og småkrangler de om det meste. 
Hverdagen deres er uten bekymringer. Men en dag 
faller en ung dame plutselig av toget, midt inne i 
tunnelen. Damen heter Amanda og nå trenger hun 
hjelp til å finne pappaen sin, professor Felle. Han er 
tatt til fange av den onde bergenseren Rasputin, som 
prøver å få laget et serum som kan gjøre mennesker 
om til viljeløse slaver. Handlingen i filmen er laget i en 
tøysete og underholdende stil som harmonerer godt 
med Dolmen og Lorentzens musikk og sangtekster. 

Norge 1977 REGI Knut Bohwim

MED Arve Opsahl, Carsten Byhring, Sverre Holm

Norsk tale, DCP, 1t 38min. A: Tillatt for alle

LØR 17. SEPTEMBER KL. 11:00 SYMRA

Olsenbanden og Dynamitt-Harry på sporet åpner 
med at Egon Olsen og banden har flyttet til Syden 
og er blitt millionærer. Idyllen skal snart slå sprekker 
når den danske superskurken Biffen dukker opp og 
stjeler pengene deres. Når Egon prøver å stjele dem 
tilbake, havner han i fengsel. Heldigvis har han en 
plan når han kommer ut fra fengselet: Pengene er blitt 
smeltet om til gullbarrer og skal fraktes til utlandet i 
en spesialkonstruert togvogn laget av Franz Jäger i 
Berlin. Olsenbanden bestemmer seg for å rane toget 
som skal frakte alle gullbarrene. Det er alltid mye som 
kan gå galt for Olsenbanden, og ekstra spennende 
blir det når handlingen foregår på et tog – og toget 
løper løpsk! Dette er også den første Olsenbanden
filmen der Øivind Blunck medvirker som Hermansens 
assistent Holm.

KNUTSEN &  
LUDVIGSEN OG DEN 

FÆLE RASPUTIN

OLSENBANDEN OG 
DYNAMITT-HARRY 

PÅ SPORET
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Irske Tomm Moore er illustratør, tegner og film skaper 
og en av grunnleggerne av animasjonsstudioet 
Cartoon Saloon. Han har regissert tre helaftens 
animasjonsfilmer, deriblant Ulvevandrerne i 2020, og 
felles for filmene er at de nesten i sin helhet er laget 
med håndtegnet animasjon.

The Secret of Kells har hentet mye inspirasjon til 
både handling og stil fra den berømte Kellsboken, en 
gammelirsk evangeliebok fra 600–800tallet. Filmen 
handler om 12åringen Brendan som går i lære hos 
abbeden i klosteret ved et forblåst fort i Irland på slut
ten av 700tallet. Det er farefulle tider, vikingene har 
allerede raidet klosteret på øya Iona, og nå står Kells 

for tur. Istedenfor å forsterke muren som skal holde 
vikingene ute, er Brendan mer opptatt av en uferdig 
bok som ligger gjemt inne i klosterets scriptorium. Den 
kan visstnok omgjøre mørke til lys.

I likhet med den originale evangelieboken har 
også The Secret of Kells en enorm detaljrikdom i 
tegningene, fullspekket av geometriske mønstre, 
symboler og imponerende spiralformer. De visuelle 
referanser spenner fra keltisk kultur og middelaldersk 
malerkunst til Genndy Tartakovskys Samurai Jack, 
Richard Williams’ The Thief and the Cobbler, ungarske 
folkeeventyr, tidlige Miyazakifilmer og Michel Ocelots 
2Danimasjon.

THE SECRET OF KELLS
Irland/Frankrike/Belgia 2009 REGI Tomm Moore & Nora Twomey

MED Evan McGuire, Brendan Gleeson, Mick Lally, Christen Mooney, Liam Hourican

Irsk og engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 11min. A: 9 år

LØR 24. SEPTEMBER KL. 11:00 SYMRA | SØN 9. OKTOBER KL. 15:00 KUNSTNERNES HUS KINO
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Wadjda er ei nysgjerrig jente på ti år, bosatt i 
SaudiArabias hovedstad Riyadh. Hun er bestemt og 
oppfinnsom, og slettes ikke redd for å utfordre sam
funnets konservative regler. Wadjda største ønske er 
å skaffe seg en sykkel. Men i SaudiArabia er det ikke 
tillatt for jenter å sykle i gatene. Mens moren hennes 
er opptatt med å overbevise faren om å ikke finne seg 
kone nummer to, prøver Wadjda å skaffe penger til 
å kjøpe sykkelen selv. På skolen er hun kjent som en 
bråkmaker. Når hun melder seg på en konkurranse i 
Koranresitasjon der førsteprisen er en pengepremie, 
blir lærerne hennes overrasket.

Den grønne sykkelen er en nydelig film med et 
sobert og realistisk filmspråk, der skuespiller Waad 
Mohammed stråler i rollen som den tøffe lille jenta. 
Dette er den aller første spillefilmen som noen sinne 
er laget og produsert i SaudiArabia, og det av en 
kvinne. Alle scenene er innspilt i SaudiArabia og for 
å styre utendørsopptakene måtte regissør Haifa Al 
 Mansour sitte i en bil med walkietalkie, da hun som 
kvinne ikke kunne vise seg alene ute på gaten. Al 
Mansour har tidligere regissert flere kortfilmer, samt 
dokumentarfilmen Women Without Shadows (2005).

DEN GRØNNE SYKKELEN 
Wadjda, Saudi Arabia 2012 REGI Haifaa Al Mansour

MED Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Al Gohani

Arabisk tale, norsk tekst, DCP, 1t 37min. A: Tillatt for alle

LØR 15. OKTOBER KL. 11:00 SYMRA
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BESTE-
VENNER
Niåringene Julie, Mette og Naisha er verdens beste venner. 
Men en dag kommer ikke Naisha på skolen. Hjemme er hun 
heller ikke. Naisha har forsvunnet! Hun og moren har nemlig 
fått beskjed om at asylsøknaden deres ikke er godkjent, og at de 
ikke får bli i Norge. Julie og Mette bestemmer seg for å lete etter 
Naisha og moren.

Norge 2009

REGI Christian Lo

MED Live Marie Runde, Regine Stokkevåg 

Eide, Ado Johanna Girirpio, Jon Øigarden

Norsk tale, DCP, 1t 16min. A: 6 år

LØR 22. OKTOBER KL. 11:00  
SYMRA

FRYNSE PÅ 
VILLE VEIER
Randi får en hjemmelaget dukke av storebroren Lars. Men når 
Lars begynner på skolen igjen føler Randi seg ensom. Heldigvis 
får hun en ny bestevenn i dukken Frynse. Frynse bestemmer seg 
for å hjelpe Randi med å få tilbake Lars. Men ting går ikke helt 
etter planen. Dette er en søt animasjonsfilm om familie, vennskap 
og hvordan kjærligheten kan beseire selv de største prøvelser.

Sipsik, Estland/Danmark 2020

REGI Meelis Arulepp & Karsten Kiilerich

MED Eva Kruse, Espen Grjotheim, Jeppe 

 Hellum Ruge, Thomas Pettersen

Norsk tale, DCP, 1t 14min.  

A: Tillatt for alle

LØR 29. OKTOBER KL. 11:00 
SYMRA

KNERTEN 
GIFTER SEG
Det er sommer og Lillebror drømmer om en flott, rød sykkel som 
er bare hans. Samtidig tenker Knerten at han aldri kommer til å 
bli forelsket. Men når bjørkekvisten Karoline dukker opp, finner 
han ut at jenter ikke er så dumme likevel. Så blir mor utsatt for 
en ulykke. På ulykkesstedet finner Lillebror et mystisk spor i vei
kanten. Kan en slemming ha skadet mor? 

Norge 2010

REGI Martin Lund

MED Adrian Grønnevik Smith, Petrus Andreas 

Christensen, Pernille Sørensen, Jan 

 Gunnar Røise, Åsleik Engmark

Norsk tale, DCP, 1t 18min.  

A: Tillatt for alle

LØR 12. NOVEMBER KL. 11:00 
SYMRA
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Maya og hekseblomsten, basert på Mary Stewarts 
barnebok The Little Broomstick, kan passe fint for den 
som allerede er godt kjent med Studio Ghiblis filmer 
eller Harry Potters univers av magi og trolldom. Filmen 
handler om ti år gamle Maya som akkurat har flyttet 
til grandtanten sin mens foreldrene er ute og reiser. 
Hun vil gjerne hjelpe til med plikter og ærend, men 
uheldigvis er hun veldig klumsete. Dessuten mobber 
nabogutten Peter henne for hennes knallrøde hår. En 
dag følger hun etter en mystisk katt inn i skogen. Her 
finner hun en sopelime og en magisk hekseblomst. 
Plutselig flyr Maya av gårde på sopelimen! Hun blir 

ført til Endor, et universitet for hekser og trollmenn. 
Skolens to ledere, rektor Mummelbork og den eksen
triske forskeren Doktor Dee, lar seg imponere stort 
over Mayas nye magiske krefter. Men det skal snart 
vise seg at ikke alt er som det skal være ved skolen. 
Maya og hekseblomsten er Studio Ponoc sin debut
film, og har håndtegnet og forseggjort animasjon av 
høy kvalitet. Med sine flotte bakgrunner og karakterer 
er filmen minst like fortryllende som regissør Hiromasa 
Yonebayashis to foregående filmer, Arriettas hemmelige 
verden (2010) og Marnie – min hemmelige venninne 
(2014), som han laget mens han jobbet i Studio Ghibli.

MAYA OG HEKSEBLOMSTEN
Meari to majo no hana, Japan 2017 REGI Hiromasa Yonebayashi

MED Liv Almaas, Elias Ottersen, Anette Hoff, Jeppe Beck Laursen, Anders Bye

Norsk tale, DCP, 1t 43min. A: 6 år

LØR 5. NOVEMBER KL. 11:00 SYMRA
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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 PÅ TEKNISK MUSEUM/KULTURKIRKEN JAKOB: 
Spesialprisar. 
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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.
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– Vega Scene / Frode Weium, Gro S. Ellefsen – Teknisk 
Museum / Maria Faskerti – MBK Ungarsk venneforening 
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PROGRAM AUGUST-SEPTEMBER 2022
LØRDAG 17. SEPTEMBER
18:00 Wild Roots Møt regissøren! 

Hajni Kis [VEGA]

SØNDAG 18. SEPTEMBER
15:00 Franske barnestreker Diverse 

[KHK]
18:30 The Godfather part II Francis 

Ford Coppola [VEGA]

TIRSDAG 20. SEPTEMBER
11:30 Vertigo 
 Alfred Hitchcock [SYMRA]

TORSDAG 22. SEPTEMBER
20:00 The Godfather Coda Francis 

Ford Coppola [VEGA]

LØRDAG 24. SEPTEMBER
11:00 The Secret of Kells Tomm 

Moore & Nora Twomey 
[SYMRA]

SØNDAG 25. SEPTEMBER
18:00 The Dream that Kicks  

Jubilee Derek Jarman [KHK]

SØNDAG 25. SEPTEMBER
18:30 The Searchers 
 John Ford [VEGA]

TORSDAG 29. SEPTEMBER
18:00 En kvinne er en kvinne  

JeanLuc Godard [VEGA]

FREDAG 19. AUGUST
21:00 Forstyrret filmsalong Dark 

Glasses Dario Argento [VEGA]

ONSDAG 24. AUGUST
20:00 Stumfilmkonserten Nosferatu 

F.W. Murnau [KJ]

LØRDAG 27. AUGUST
11:00 Den lille prinsen  

Mark Osborne [SYMRA]

LØRDAG 27. AUGUST
18:45 The Thing 
 John Carpenter [VEGA]

SØNDAG 28. AUGUST
18:00 Brief Encounters 
 Kira Muratova [KHK]

TIRSDAG 30. AUGUST
19:30 The Godfather Francis Ford 

Coppola [SYMRA]

LØRDAG 3. SEPTEMBER
11:00 Franske barnestreker Diverse 

[SYMRA]

TIRSDAG 6. SEPTEMBER
19:30 The Godfather part II Francis 

Ford Coppola [SYMRA]

TORSDAG 8. SEPTEMBER
18:00 Det syvende segl Foredrag 

om Ingmar Bergman før 
filmen ved Per Haddal  
Ingmar Bergman [VEGA]

21:00 The Thing 
 John Carpenter [VEGA]

FREDAG 9. SEPTEMBER
18:00 Kvinnen i gull 
 Simon Curtis [VEGA]

LØRDAG 10. SEPTEMBER
11:00 Reisa til Fjørkongens 

rike Esben Toft Jacobsen 
[SYMRA]

SØNDAG 11. SEPTEMBER
18:30 Det syvende segl Ingmar 

Bergman [VEGA]
20:30 Brief Encounters 
 Kira Muratova [VEGA]

TIRSDAG 13. SEPTEMBER
19:30 The Godfather Coda Francis 

Ford Coppola [SYMRA]

TORSDAG 15. SEPTEMBER
20:00 The Godfather Francis Ford 

Coppola [VEGA]

LØRDAG 17. SEPTEMBER
11:00 Olsenbanden og Dynamitt-

Harry på sporet Knut Bohwim 
[SYMRA]



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

PROGRAM OKTOBER-NOVEMBER 2022
SØNDAG 30. OKTOBER
18:30 The Harder They Come 
 Perry Henzell [VEGA]

TIRSDAG 1. NOVEMBER
11:30 Double Indemnity 
 Billy Wilder [SYMRA]

TORSDAG 3. NOVEMBER
18:00 The Harder They Come 
 Perry Henzell [VEGA]

LØRDAG 5. NOVEMBER
11:00 Maya og hekseblomsten 

Hiromasa Yonebayashi [SYMRA]

SØNDAG 6. NOVEMBER
18:30 M Fritz Lang [VEGA]

TORSDAG 10. NOVEMBER
20:00 Vertigo Alfred Hitchcock  

Foredrag om Alfred Hitchcock 
etter filmen ved Hege Jaer [VEGA]

LØRDAG 12. NOVEMBER
11:00 Knerten gifter seg 
 Martin Lund [SYMRA]

SØNDAG 13. NOVEMBER
18:00 Daisies Vera Chytilová [KHK]

TIRSDAG 15. NOVEMBER
11:30 M Fritz Lang [SYMRA]

LØRDAG 1. OKTOBER
11:00 Ville vestens datter 
 Rémi Chayé [SYMRA]

SØNDAG 2. OKTOBER
18:30 En kvinne er en kvinne 
 JeanLuc Godard [VEGA]

TIRSDAG 4. OKTOBER
11:30 The Searchers 
 John Ford [SYMRA]

TORSDAG 6. OKTOBER
18:00 Pepi, Luci, Bom og de andre 

Pedro Almodovar [VEGA]

LØRDAG 8. OKTOBER
11:00 Knutsen & Ludvigsen og den 

fæle Rasputin R. A. Sivertsen & 
R. Spaans [SYMRA]

SØNDAG 9. OKTOBER
15:00 The Secret of Kells Tomm Moore 

& Nora Twomey [SYMRA] 
18:30 Double Indemnity 
 Billy Wilder [VEGA]

TIRSDAG 11. OKTOBER
18:00 Vertigo 
 Alfred Hitchcock [SYMRA]

TORSDAG 13. OKTOBER
20:00 Samlerne og jeg Agnès Varda 

Foredrag om Agnès Varda før 
filmen ved Hege Jaer [VEGA]

LØRDAG 15. OKTOBER
11:00 Den grønne sykkelen Haifaa Al 

Mansour [SYMRA]

SØNDAG 16. OKTOBER
18:30 Samlerne og jeg 
 Agnès Varda [VEGA]

TIRSDAG 18. OKTOBER
11:30 Pepi, Luci, Bom og de andre 

Pedro Almodovar [SYMRA]

TORSDAG 20. OKTOBER
20:00 Beau travail Claire Denis [VEGA]

LØRDAG 22. OKTOBER
11:00 Bestevenner Christian Lo [SYMRA]

SØNDAG 23. OKTOBER
18:30 Beau travail Claire Denis [VEGA]

TIRSDAG 25. OKTOBER
18:00 Neptune Frost Anisia Uzeyman & 

Saul Williams [SYMRA]

TORSDAG 27. OKTOBER
18:00 Daisies Vera Chytilová [VEGA]

TORSDAG 27. OKTOBER
19:00 Lyden av Méliès Georges Méliès 

Stumfilmkonsert i Flyhallen [TM]

LØRDAG 29. OKTOBER
11:00 Frynse på ville veier Meelis 

Arulepp & Karsten Kiilerich 
[SYMRA]

SØNDAG 30. OKTOBER
18:00 The Dream that Kicks 

Transfigured and divine Maya 
Deren [KHK]

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


