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MANDAG 9. AUGUST 
10:00 Lærer Frosk  

Anna van der Heide [L]
12:00 Lærer Frosk  

Anna van der Heide [L]

TIRSDAG 10. AUGUST 
10:00 Flukten fra hønsegården 

Peter Lord & Nick Park [L]
12:00 Flukten fra hønsegården 

Peter Lord & Nick Park [L]
18:00 Imitation of Life  

Douglas Sirk [L]
19:00 There Was a Father  

Yasujiro Ozu [T]
20:30 The Chess Game of the Wind 

Mohammad Reza Aslani [L]
21:00 Happy Together 
 Wong Kar Wai [T]

ONSDAG 11. AUGUST 
10:00 Tottori! Sommeren vi var 

alene Silje Salomonsen &  
Arild Østin Ommundsen [L]

12:00 Tottori! Sommeren vi var 
alene Silje Salomonsen &  
Arild Østin Ommundsen [L]

18:00 Imitation of Life  
Douglas Sirk [L]

19:00 Good for Nothing 
 Kijū Yoshida [T]
20:30 Atlantis Valentyn 

Vasyanovytsj [L]
21:00 Happy Together  

Wong Kar Wai [T]

TORSDAG 12. AUGUST 
10:00 Apestjernen Linda Hambäck [L]
12:00 Apestjernen Linda Hambäck [L]
18:00 Cape Fear J. Lee Thompson [L]
18:30 Carmen Comes Home 

Keisuke Kinoshita [T]
20:15 Atlantis Valentyn 

Vasyanovytsj [L]
20:30 Elefantmannen D. Lynch [T]

FREDAG 13. AUGUST 
10:00 Pippi på de syv hav  

Olle Hellbom [L]
12:00 Pippi på de syv hav  

Olle Hellbom [L]
18:00 Good for Nothing  

Kijū Yoshida [L]
18:30 Elefantmannen D. Lynch [T]
20:00 Imitation of Life  

Douglas Sirk [L]
21:00 Happy Together  

Wong Kar Wai [T]

LØRDAG 14. AUGUST 
13:00 Tottori! Sommeren vi var 

alene Silje Salomonsen &  
Arild Østin Ommundsen [L]

15:00 Oliver! Carol Reed [L]

SØNDAG 15. AUGUST 
14:00 Tigre & tatoveringer  

Karla von Bengtson [L]
16:00 Cape Fear J. Lee Thompson [L]
18:00 There Was a Father  

Yasujiro Ozu [T]
18:30 The Dream that Kicks
 Walden D. Zimmermann [L]
20:00 Atlantis Valentyn 

Vasyanovytsj [T]
21:00 Dressed to Kill  

Brian De Palma [L]

TIRSDAG 17. AUGUST 
18:00 Carmen Comes Home 

Keisuke Kinoshita [L]
18:30 Dressed to Kill  

Brian De Palma [T]
20:00 Atlantis Valentyn 

Vasyanovytsj [L]
20:45 Dazed and Confused  

Richard Linklater [T]

ONSDAG 18. AUGUST 
18:00 Shochiku 100 år  Foredrag 

ved Dick Stegewerns  [T]
18:30 Dazed and Confused  

Richard Linklater [L]
19:00 Night and Fog in Japan 

Nagisa Oshima [T]
20:45 Dressed to Kill  

Brian De Palma [L]
21:15 På vei mot livet  

François Truffaut [T]

TORSDAG 19. AUGUST 
18:00 Dazed and Confused  

Richard Linklater [L]
18:30 Debatt om Filmmuseet  [T]
20:30 Cape Fear J. Lee Thompson [L]
21:00 På vei mot livet  

François Truffaut [T]

FREDAG 20. AUGUST 
18:00 The Rider Chloé Zhao [L]
20:15 Face Junji Sakamoto [L]
21:00 Forstyrret filmsalong 

Ravenous Antonia Bird [T]

LØRDAG 21. AUGUST 
13:00 Pippi på de syv hav  

Olle Hellbom [L]
15:00 E.T. - Gjesten fra 

verdensrommet  
Steven Spielberg [L]

17:30 1900 - del I  
Bernardo Bertolucci [L]

18:00 Premiere Svein Kojan - en 
tusenkunstner T. Hagen [T]

20:30 1900 - del II  
Bernardo Bertolucci [L]

SØNDAG 22. AUGUST 
14:00 Oliver! Carol Reed [L]
18:00 Stumfilmkonserten 

Crossroads Kinugasa 
Teinosuke [L]

18:30 På vei mot livet Francois 
Truffaut [T]

20:00 Atlantis Valentyn 
Vasyanovytsj [L]

20:30 Night and Fog in Japan 
Nagisa Oshima [T]

TIRSDAG 24. AUGUST 
18:00 The Rider Chloé Zhao [L]
18:30 Filmsalongen Babettes 

gjestebud Gabriel Axel
 Per Haddal innleder [T] 
20:30 Atlantis Valentyn 

Vasyanovytsj [L]
21:00 Face Junji Sakamoto [T]

ONSDAG 25. AUGUST 
18:00 A Season of Classic Films 

Ung flukt Edith Carlmar
 Innledning før filmen [T] 
18:30 The Rider Chloé Zhao [L]
20:45 Atlantis Valentyn 

Vasyanovytsj [L]
21:00 The Castle of Sand  

Yoshitaro Nomura [T]

TORSDAG 26. - SØNDAG 29. 
AUGUST
RAVENHEART INTERNATIONAL 
FILMFESTIVAL
Se ravenheartfilmfestival.com

LØRDAG 28. AUGUST 
13:00 Lærer Frosk  

Anna van der Heide [L]
15:00 Too Far Away  

Sarah Winkenstette [L]
    

SØNDAG 29. AUGUST 
14:00 Stumfilmkonsert  

Steamboat Bill jr.   
Charles Reisner & Buster 
Keaton [L]

TIRSDAG 31. AUGUST 
18:00 Written on the Wind  

Douglas Sirk [L]
19:00 Oslo 31. august  

Joachim Trier [T]
20:00 The Castle of Sand  

Yoshitaro Nomura [L]
21:00 Oslo 31. august  

Joachim Trier [T]

ONSDAG 1. SEPTEMBER 
18:00 1900 - del I  

Bernardo Bertolucci [T]
19:00 The Human Condition 1  

- No Greater Love  
Masaki Kobayashi [L]

21:00 1900 - del II  
Bernardo Bertolucci [T]

TORSDAG 2. SEPTEMBER 
18:00 Eggs Bent Hamer  

Møt Bent Hamer i samtale [T]
19:00 The Human Condition 2 - 

Road to Eternity  
Masaki Kobayashi [L]

21:00 Nattsvermeren  
Jonathan Demme [T]

FREDAG 3. SEPTEMBER 
18:30 The Human Condition 3  

- A Soldier’s Prayer  
Masaki Kobayashi [L]

19:00 Hviterussiske filmdager  
25 Andrej Kutsila 
Samtale med regissøren  
etter filmen [T]

21:00 Hviterussiske filmdager 
Protestsøstre Boris 
Nikolaichik 
Diskusjon om feminisme i 
Belarus etter filmen [T]

LØRDAG 4. SEPTEMBER 
13:00 Tigre & tatoveringer  

Karla von Bengtson [L]
15:00 E.T. - Gjesten fra 

verdensrommet  
Steven Spielberg [L]

16:00 Hviterussiske filmdager  
Gå og se! Elem Klimov 
Diskusjon før filmen  [T]

18:00 What Do We See When 
We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [L]

19:30 Hviterussiske filmdager 
Strip and War Andrej Kutsila 
Samtale med regissøren  
etter filmen [T]

SØNDAG 5. SEPTEMBER 
14:00 Flukten fra hønsegården 

Peter Lord & Nick Park [L]
16:00 Xanadu Robert Greenwald [L]
17:00 The Human Condition 1  

- No Greater Love  
Masaki Kobayashi [T]

18:00 Nattsvermeren  
Jonathan Demme [L]

20:30 What Do We See When 
We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [L]

21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

SØNDAG 1. AUGUST 
14:00 Pippi på de syv hav 
 Olle Hellbom [L]
16:00 Oliver! Carol Reed [L]
18:30 Chungking Express 
 Wong Kar Wai [T]
19:00 Vredens druer John Ford [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 3. AUGUST 
18:00 All That Heaven Allows 

Douglas Sirk [L]
18:30 Chungking Express 
 Wong Kar Wai [T]
20:00 Vredens druer John Ford [L]
21:00 Romeo & Julie 
 Baz Luhrmann [T]

ONSDAG 4. AUGUST 
18:00 Romeo & Julie 
 Baz Luhrmann [T]
20:30 Fallen Angels 
 Wong Kar Wai [T]
21:00 The Chess Game of the Wind 

Mohammad Reza Aslani [L]

TORSDAG 5. AUGUST 
18:00 All That Heaven Allows 

Douglas Sirk [L]
18:30 Romeo & Julie 
 Baz Luhrmann [T]
20:00 Vredens druer John Ford [L]
21:00 Chungking Express 
 Wong Kar Wai [T]

FREDAG 6. AUGUST 
18:00 All That Heaven Allows 

Douglas Sirk [L]
18:30 Atlantis Valentyn 

Vasyanovytsj [T] 
20:00 The Chess Game of the Wind 

Mohammad Reza Aslani [L]
21:00 Fallen Angels  

Wong Kar Wai [T]

LØRDAG 7. AUGUST 
13:00 Apestjernen Linda Hambäck [L]
15:00 Too Far Away  

Sarah Winkenstette [L]

SØNDAG 8. AUGUST 
14:00 Prinsesse Mononoke  

Hayao Miyazaki  [T]
16:00 Oliver! Carol Reed [L]
18:00 Elefantmannen D. Lynch [T]
19:00 Stumfilmkonserten  

Souls on the Road  
Minoru Murata 

 Pianoakkompagnement ved 
Kjetil Schjander Luhr [L]

20:30 Fallen Angels  
Wong Kar Wai [T]

21:00 Atlantis Valentyn 
Vasyanovytsj [L]

PROGRAM
AUGUST
SEPTEMBER
2021
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Med atterhald om endringar.  
Sjekk omtalar for meir informasjon.  
Kinosalar:
[T] Tancred (195 plassar)
[L] Lillebil (70 plassar)

TIRSDAG 7. SEPTEMBER
18:00 Den store illusjonen  

Jean Renoir [L]
19:00 The Human Condition 2  

- Road to Eternity  
Masaki Kobayashi [T]

20:30 What Do We See When 
We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [L]

ONSDAG 8. SEPTEMBER 
18:00 Salmer fra kjøkkenet  

Bent Hamer [L]
19:00 The Human Condition 3  

- A Soldier’s Prayer  
Masaki Kobayashi [T]

20:00 What Do We See When 
We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [L]

TORSDAG 9. SEPTEMBER 
18:00 Oldboy Park Chan-wook [L]
19:00 Oslo stumfilmfestival
 Studenten fra Praha 

Wegener & Rye 
 Musikk ved Kjetil Schjander 

Luhr og Håkon Aase [T]
20:30 What Do We See When 

We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [L]

FREDAG 10. SEPTEMBER    
18:00 Oslo stumfilmfestival  

Filibus Mario Roncoroni
 Musikk ved Kjetil Schjander 

Luhr med flere [T] 
18:30 Written on the Wind  

Douglas Sirk [L]
20:30 Rock noir The Loveless 

Kathryn Bigelow &  
Monty Montgomery [L]

LØRDAG 11. SEPTEMBER 
13:00 Oslo stumfilmfestival  

Barnas stumfilmkonsert
 Kjetil Schjander Luhr spiller 

til barnas egne filmer [T]
15:00 Oslo stumfilmfestival  

Historien om en gut
 Foredrag før filmen om 

tapte norske filmer. 
Pianoakkompagnement ved 
Kjetil Schjander Luhr [T] 

16:00 Oldboy Park Chan-wook [L]
18:00 Oslo stumfilmfestival 

L’inhumaine Marcel L’Herbier
 Pianoakkompagnement ved 

Kjetil Schjander Luhr [T]

SØNDAG 12. SEPTEMBER 
14:00 Oslo stumfilmfestival Chaplin  

på rulleskøyter + Eventyreren 
Charles Chaplin

 Pianoakkompagnement ved 
Kjetil Schjander Luhr [T]

15:30 Oslo stumfilmfestival  
Arkiv-detektiven

 Foredrag ved Tina 
Anckarman [T]

16:00 Xanadu Robert Greenwald [L]
17:30 Oslo stumfilmfestival  

Edderkoppene
 Innledning ved 

Tina Anckarman 
Pianoakkompagnement ved 
Kjetil Schjander Luhr [T]

18:00 The Dream that Kicks 
 John Smith - six films 
 John Smith [L]
19:30 What Do We See When 

We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [L]

20:00 Jeanne d’Arc Carl Th. Dreyer 
Pianoakkompagnement ved 
Kjetil Schjander Luhr [T]

TIRSDAG 14. SEPTEMBER 
18:00 Den store illusjonen  

Jean Renoir [T]
18:30 Filmsalongen Butch Cassidy 

and Sundance Kid  
George Roy Hill

 Per Haddal innleder [L]
20:30 Oldboy Park Chan-wook [T]
21:00 Factotum Bent Hamer [L]

ONSDAG 15. SEPTEMBER 
18:00 Written on the Wind  

Douglas Sirk [L]
18:30 Den store illusjonen  

Jean Renoir [T]
20:00 What Do We See When 

We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [L]

21:00 Sonatine Takeshi Kitano [T]

TORSDAG 16. SEPTEMBER 
18:00 Og tranene flyr   

Mikhail Kalatozov [L]
18:30 Sonatine Takeshi Kitano [T]
20:00 En dag til i solen 
 Bent Hamer [L]
20:30 What Do We See When 

We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [T]

FREDAG 17. SEPTEMBER    
19:00 Factotum Bent Hamer [T]
20:00 Kulturnatt  
 What Do We See When We 

Look at the Sky? 
Alexandre Koberidze [L]

21:00 2046 Wong Kar Wai [T]

LØRDAG 18. SEPTEMBER 
13:00 Tigre & tatoveringer  

Karla von Bengtson [L]
15:00 Tottori! Sommeren vi var 

alene Silje Salomonsen &  
Arild Østin Ommundsen [L]

SØNDAG 19. SEPTEMBER 
14:00 Prinsesse Mononoke  

Hayao Miyazaki  [L]
17:00 De lojale 47 Ronin - del I 

Kenji Mizoguchi [L]
18:00 Og tranene flyr  

Mikhail Kalatozov [T]
19:30 De lojale 47 Ronin - del II 

Kenji Mizoguchi [L]
20:00 What Do We See When 

We Look at the Sky?         
Alexandre Koberidze [T]

TIRSDAG 21. SEPTEMBER 
20:45 1001 gram Bent Hamer [L]
21:00 In the Mood for Love  

Wong Kar Wai [T]

ONSDAG 22. SEPTEMBER 
18:00 The First Legion 
 Douglas Sirk [L]
18:30 Den store illusjonen  

Jean Renoir [T]
20:00 Salmer fra kjøkkenet  

Bent Hamer [L]
21:00 In the Mood for Love  

Wong Kar Wai [T]

TORSDAG 23. SEPTEMBER 
18:00 En dag til i solen 
 Bent Hamer [L]
18:30 Den store illusjonen  

Jean Renoir [T]
20:00 Funny Games  

Michael Haneke [L]
21:00 2046 Wong Kar Wai [T]

FREDAG 24. SEPTEMBER 
18:00 De lojale 47 Ronin - del I 

Kenji Mizoguchi [L]
19:00 Og tranene flyr 
 Mikhail Kalatozov [T]
20:30 De lojale 47 Ronin - del II 

Kenji Mizoguchi [L]
21:00 Forstyrret filmsalong  

Prima Veras Saga om Olav 
den Hellige Herodes Falsk [T]

LØRDAG 25. SEPTEMBER 
13:00 Apestjernen  

Linda Hambäck [L]
15:00 Lærer Frosk  

Anna van der Heide [L]
17:00 O’Horten Bent Hamer [L]

SØNDAG 26. SEPTEMBER 
14:00 Stumfilmkonsert  

Steamboat Bill jr.  Charles 
Reisner & Buster Keaton [T]

16:00 Xanadu Robert Greenwald [L]
18:00 O’Horten Bent Hamer [L]
19:00 Og tranene flyr  

Mikhail Kalatozov [T]
20:00 Funny Games  

Michael Haneke [L]
21:00 In the Mood for Love  

Wong Kar Wai [T]

TIRSDAG 28. SEPTEMBER 
18:00 Hjem til jul Bent Hamer [L]
18:30 Funny Games  

Michael Haneke [T]
20:30 The First Legion 
 Douglas Sirk [L]
21:00 Strangers on a Train  

Alfred Hitchcock [T]

ONSDAG 29. SEPTEMBER 
18:00 Hjem til jul Bent Hamer [L]
18:30 Strangers on a Train  

Alfred Hitchcock [T]
20:00 Eggs Bent Hamer [L]
21:00 2046 Wong Kar Wai [T]

TORSDAG 30. SEPTEMBER 
18:00 Og tranene flyr  

Mikhail Kalatozov [L]
20:00 1001 gram Bent Hamer [L]
21:00 Strangers on a Train  

Alfred Hitchcock [T]
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PROGRAM
AUGUST
SEPTEMBER
2021

8  MÅNEDENS FILM
10  MÅNEDENS KLASSIKER
12  OSLO STUMFILMFESTIVAL
 Lyden av stumfilm 9. til 12. september. 

18  SHOCHIKU 100 ÅR
 Spesialimporterte høydepunkt i anledning 

jubileet til det viktige japanske studioet. 

22  FILMSALONGEN
 Per Haddal velger filmen. 

24  WONG KAR WAI
 Fem nyrestaurerte verk signert den sofistikerte  

Hong Kong-regissøren.

28  DOUGLAS SIRK
 De fargesprakende og inderlige 

melodramaenes mester.

34  BENT HAMER
 Alle filmene til en av våre mest kritikerroste og 

prisvinnende regissører.

38  RAVENHEART 
 Festivalen med et stort hjerte for skrekk, 

fantasy, science fiction og mørk humor.  

40  HVITERUSSISKE FILMDAGER
 Fire filmer fra et land som preges av folkets 

frihetskamp. 

41  ROCK NOIR
 Cinematekets rock 'n' roll-kino.

42  CINEMATEKENE
 Samme film på syv norske cinematek. 

46  THE DREAM THAT KICKS
 Avant garde- og kunstfilm.

48  FORSTYRRET FILMSALONG
 Filmopplevelser du ikke visste at  

du trengte.

49  SPESIALVISNINGER
50  MUSIKALSØNDAG

ØVRIG STOFF:
2/3  KALENDER / VISNINGSOVERSIKT
6/7  AKTUELT
52  BARNAS CINEMATEK
53 LES MER OM DISSE ARRANGEMENTENE  

PÅ NETTSIDENE
54  ALFABETISK TITTELOVERSIKT
55  INFORMASJON OG KOLOFON
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SHOCHIKU-JUBILEUM
UNG FLUKT
OSLO STUMFILMFES TIVAL 
CROSSROADS
OSLO 31. AUGUST
MØT BENT HAMER

AKTUELT PÅ CINEMATEKET 

Cinemateket er stedet for 
filmhistorie og filmkunst. 
Vi viser både de store 
klassikerne og mindre 
kjente verk, og nye filmer av 
spesiell interesse. For oss 
er det viktig å presentere 
filmene på en best mulig 
måte. Vi prøver å være tro 
mot originale visningsformater 
og en stor andel av filmene 
vi viser er unike arkivkopier. 
I programmet setter vi også 
enkeltfilmer, regissører og 
epoker inn i en større faglig 
sammenheng, og kombinerer 
mange av forestillingene våre 
med foredrag, introduksjoner 
og samtaler med regissører, 
filmvitere og andre 
fagmennesker. 
Velkommen!

A SEASON OF CLASSIC FILMS
ONSDAG 25. AUGUST KL. 18:00
INNLEDNING FØR VISNINGEN AV  
EDITH CARLMARS KLASSIKER

STUMFILMKONSERT
SØNDAG 22. AUGUST KL. 18:00 
AV KINUGASA TEINOSUKE
MUSIKK VED KJETIL SCHJANDER LUHR
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SHOCHIKU-JUBILEUM
UNG FLUKT
OSLO STUMFILMFES TIVAL 
CROSSROADS
OSLO 31. AUGUST
MØT BENT HAMER

AUGUST
SEPTEMBER
2021

LYDEN AV STUMFILM
TORSDAG 9.-12.SEPTEMBER
FANTASTISKE STUMFILMOPPLEVELSER 
OG LEVENDE MUSIKK

CINEMATEKTRADISJON
TIRSDAG 31. AUGUST KL. 19:00 & KL. 21:00 
AV JOACHIM TRIER

STOR RETROSPEKTIV SERIE
TORSDAG 2. SEPTEMBER KL. 18:00
SAMTALE FØR VISNINGEN AV EGGS

FOREDRAG VED DICK STEGEWERNS
ONSDAG 18. AUGUST KL. 18:00 
ETTERFULGT AV NIGHT AND FOG IN JAPAN  
AV NAGISA OSHIMA 

A SEASON OF CLASSIC FILMS
ONSDAG 25. AUGUST KL. 18:00
INNLEDNING FØR VISNINGEN AV  
EDITH CARLMARS KLASSIKER
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MÅNEDENS FILM

Atlantis er en prisvinnende og visuelt 
imponerende fremtidsfabel fra et utbombet 
Ukraina. Det er den aktuelle konflikten og 
landskapet i Donbass som danner utgangspunktet 
for Atlantis, men i filmen har vi rykket noen år 
frem i tid og befinner oss i 2025. Ukraina ligner et 
post-apokalyptisk område, langt på vei ødelagt 
etter krig med Russland. Den dystopiske fiksjonen 
er ikke så langt unna dagens virkelighet. Regissør 
Valentín  Vasyanovitsj  har uttalt at det ikke er en 
økonomisk, men en økologisk katastrofe som er 
områdets største trussel.

Konflikten i Donbass oppsto under krisen 
i Ukraina fra slutten av 2013 frem til den 
formildende Minsk II-avtalen i 2015. Området 

strekker seg fra det østlige Ukraina og inn i 
sørvestre Russland. Donetsbassenget (Donbass) 
er et ettertraktet industriområde der Donetsk 
er viktigste by, og innbefatter Russlands største 
kullfelt og massiv tungindustri. Urolighetene har 
vedvart også etter avtalen i 2015: Separatister 
med støtte fra russiske paramilitære har stått 
på den ene siden, den ukrainske regjeringen og 
deres paramilitære på den andre.

Vasyanovitsj , som tidligere har stått bak det 
virtuose fotoet i det grensesprengende Ukraina-
portrettet Stammen (2014), har i Atlantis både regi 
og foto. Han har valgt å fortelle sin film gjennom 
28 tagninger – mange av dem visuelle tablåer som 
fanger både skjønnheten og grusomheten i det 

utbombede og øde landskapet. Krigsveteranen 
Sergiy trer frem som filmens hovedperson; han 
har posttraumatisk stresslidelse og må holde 
hjulene i gang i et forsøk på å finne mening i 
tilværelsen etter at smelteverket der han jobber 
sier opp ansatte i hopetall. Han slår seg sammen 
med en frivilliggruppe som graver opp lik etter 
krigen og identifiserer dem så langt det lar seg 
gjøre. I arbeidet møter han Katya, som kanskje 
kan hjelpe ham å se fremover.

Atlantis vant hovedprisen under Tromsø 
internasjonale filmfestival i 2020 og prisen for 
beste film i Horisonter-seksjonen (Orizzonti) under 
filmfestivalen i Venezia i 2019.

ATLANTIS
Atlantique, Ukraina 2019

REGI Valentín Vasyanovitsj

MED Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak

Ukrainsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 46min. A: 15 år

FRE 6. AUG KL. 18:30 | SØN 8. AUG KL. 21:00 | ONS 11. AUG KL. 20:30 | TOR 12. AUG KL. 20:15 | SØN 15. AUG KL. 20:00
TIR 17. AUG KL. 20:00 | SØN 22. AUG KL. 20:00 | TIR 24. AUG KL. 20:30 | ONS 25. AUG KL. 20:45
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MÅNEDENS FILM

Lisa er student og jobber på apotek. Giorgi er 
fotballspiller. De forelsker seg øyeblikkelig  
når Lisa mister en bok i bakken og Giorgi 
plukker den opp, utenfor en skole som tømmes 
for barn etter siste time er over. Neste gang  
de ses avtaler de straks å møtes på en kafé 
dagen etter, uten å ta seg tid til å utveksle 
hverken navn eller telefonnumre. Beklageligvis 
kastes det en forbannelse over dem begge 
samme kveld, og i en magisk forvandling –  
som vi i publikum ikke får se fordi en  
tekstplakat ber oss alle lukke øynene –  
endrer de begge utseende og egenskaper 
i løpet av natten. Hvordan skal de nå finne 
hverandre igjen?

Lisa (som nå spilles av en helt annen 
skuespiller) forstår ikke lenger bæret av farmasi 
og finner jobb på kafeen hvor hun skulle ha møtt 
Giorgi. Fotballaget til Giorgi kjenner ham ikke 
igjen (også her har det selvfølgelig skjedd et 
skuespillerbytte), og ikke kan han sparke ball 
lenger heller, så han begynner å jobbe med et 
primitivt reklamestunt for samme kafé. Og mens 
de to lengtende unge menneskene leter etter 
det som er rett foran nesa på dem, følger vi og 
en digresjonsglad fortellerstemme livet i den lille 
georgiske byen Kutaisi, hvor barn spiller fotball 
og bestiller elleve is i kafeen, hundene tusler 
rundt på jakt etter den beste kafeen å se VM, 
tonene fra musikkskoleelevers øvelser flyter ned 

trappene og bortover korridorene, noen baker 
fantasifulle kaker i en hage og et filmteam (spilt av 
regissørens foreldre) caster par til et nytt prosjekt.

Det er mulig noe av dette kan klassifiseres 
som overnaturlige elementer eller magisk 
realisme, men alle merkverdighetene formidles 
så hverdagslig og nedpå at man nesten kan tro 
at Kutaisi rett og slett er noe helt for seg selv, 
og at de faktisk har både onde øyne, snakkende 
lyskryss og advarende takrenner der. Sekvenser 
skutt på 16mm og et meget eklektisk score gir 
de støvete gatene og sommerkveldene en gyllen 
og romantisk sjarm, og mengder av små visuelle 
og narrative krumspring sørger for at de 150 
minuttene aldri kjennes for lange.

WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?
Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?, Georgia 2021

REGI Alexandre Koberidze

MED Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze, Giorgi Ambroladze, Vakhtang Fanchulidze

Georgisk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 30min. A: 9 år

LØR 4. SEPT KL. 18:00 | SØN 5. SEPT KL. 20:30 | TIR 7. SEPT KL. 20:30 | ONS 8. SEPT KL. 20:00 | TOR 9. SEPT KL. 20:30
SØN 12. SEPT KL. 19:30 | ONS 15. SEPT KL. 20:00 | TOR 16. SEPT KL. 20:30 | FRE 17. SEPT KL. 20:00 | SØN 19. SEPT KL. 20:00
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MÅNEDENS KLASSIKER

Kun to korte år før den andre verdenskrigen  
laget Jean Renoir sitt mesterverk, Den store  
illusjonen. Vi møter to franske offiserer under  
den første verdenskrigen, aristokraten de 
Boëldieu og arbeiderklassemannen Maréchal,  
når flyet deres blir skutt ned av den tyske 
offiseren von Rauffenstein. Tyskeren inviterer 
dem til lunsj, og finner ut at han og de Boëldieu 
har felles kjente, før han sender dem videre til 
fangeleiren Hallbach. Der møter de franskmannen 
Rosenthal. De tre rømmer, men blir tatt til 
fange og sendt til en ny leir. Til slutt havner 
de i Wintersborn, et garantert fluktsikkert 
slott fra middelalderen, der Rauffenstein har 
overoppsynet.

Selv om Den store illusjonen er en krigsfilm, 
eller rettere en antikrigs-film, utgjør krigen bare 
den ytre rammen. Den sentrale konflikten og 
dramatikken ligger i forholdet mellom de fire 
mennene. Gjennom dem viser Renoir hvordan 
klasse, nasjonalisme og fordommer bygger og 
ødelegger relasjonene mellom folk som har en 
ting til felles – deres menneskelighet.

Filmen er også en historie om tro, håp og 
illusjoner. Von Rauffenstein og de Boëldieu lever  
i troen på at krigen de kjemper er en gentlemans-
krig. Rosenthal og Maréchal risikerer derimot livet 
for illusjonen om en gang å kunne komme tilbake 
til sine sivile liv og nyte gleden ved en evigvarende 
fred. Filmens pasifistiske budskap fikk Goebbels 

til å se rødt, han utropte filmen til «folkefiende 
nummer en» og den ble forbudt både i Tyskland og 
Italia. Da nazistene marsjerte inn i Paris ble kopier 
av filmen konfiskert og destruert. Man trodde 
lenge at originalnegativet av filmen var tapt, men 
takket være bevarte distribusjonskopier ble filmen 
restaurert på 50-tallet og etter hvert kom også 
originalnegativet til rette. 

Filmen vant som den første ikke-
engelskspråklige film noensinne Oscar for beste 
film i 1939, og regnes den dag i dag som en 
av tidenes aller beste filmer. Anbefales på det 
varmeste!

DEN STORE ILLUSJONEN
La grande illusion, Frankrike 1937

REGI Jean Renoir

MED Pierre Fresnay, Erich von Stroheim, Jean Gabin, Julien Carette

Fransk, engelsk og tysk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 57min. A: 12 år

TIR 7. SEPT KL. 18:00 | TIR 14. SEPT KL. 18:00 | ONS 15. SEPT KL. 18:30  | ONS 22. SEPT KL. 18:30 | TOR 23. SEPT KL. 18:30
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MÅNEDENS KLASSIKER

Og tranene flyr, russernes første gullpalmevinner, 
er et ypperlig uttrykk for den nyorienteringen 
som fant sted i russisk film etter Stalins død. Et 
langt friere kunstnerisk klima ga rom for å bringe 
mennesket tilbake til lerretet, etter en periode 
hvor partiautorisert propagandafilm hadde 
dominert. Og tranene flyr er preget av en varm, 
om enn meget vemodig, menneskelighet som 
gjør den til en både rørende og skjellsettende 
filmopplevelse. Lommetørkle anbefales.

Historien i Og tranene flyr er i utgangspunktet 
enkel: Veronica og Boris er heftig forelsket i 
hverandre, men blir adskilt når andre verdenskrig 
bryter ut og Boris melder seg til tjeneste ved 
fronten. I all tumulten som oppstår får de ikke en 

gang sagt farvel til hverandre før han reiser. Selv 
om krigen krever mesteparten av deres energi, 
er det tydelig at de savner hverandre sterkt. Hver 
dag venter Veronica på postbudet, som kanskje 
bringer brev fra Boris. Når Veronicas foreldre 
dør en tragisk død, flytter hun over til Boris' 
familie, som tar imot henne med åpne armer. 
Spesielt Boris' fetter Mark, som også er forelsket 
i Veronica. Hennes tanker er imidlertid hele 
tiden hos Boris, men en skjebnesvanger natt når 
bombene eksploderer rundt dem, søker hun ly i 
Marks seng. Det kommer hun til å angre bittert på.

Og tranene flyr er en sjeldent vakker 
kjærlighetsfilm og en av de russiske filmene fra 
denne perioden som vakte betydelig internasjonal 

oppmerksomhet. Mye av Og tranene flyrs styrke 
hviler helt klart på det fine skuespillet til Tatjana 
Samilova og Alexej Balatov i hovedrollene. Begge 
fremstiller sine tragisk lengtende karakterer 
med friskhet, kraft og en skjør lyrisk skjønnhet. 
Samilova fikk da også spesiell honnør i Cannes 
for sin innsats i filmen, og ble i norsk presse 
omtalt som «så velsignet annerledes enn gjengse 
filmskjønnheter». 

OG TRANENE FLYR
Letyat zhuravli, Sovjetunionen 1957

REGI Mikhail Kalatozov

MED Tatjana Samilova, Alexej Batalov, Vasilij Merkurjev 

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 37min. A: 15 år

TOR 16. SEPT KL. 18:00 | SØN 19. SEPT KL. 18:00 | FRE 24. SEPT KL. 19:00 | SØN 26. SEPT KL. 19:00 | TOR 30. SEPT KL. 18:00
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Helgen 9.- 12. september vil vi presentere et 
 fantastisk knippe filmer med levende og spesial-
komponert musikk til. Uansett om du er fast gjest 
på våre månedlige stumfilmkonserter eller aldri 
har våget deg på en film uten tale før, vil du finne 
noe som passer for deg. Stumfilm er for alle!

Vi kan by på Jeanne d'Arc og Charlie Chaplin. 
Sett det før? Vi har også tyske dobbeltgjengere, 
fransk art deco, kinesiske edderkoppkvinner  
og en italiensk feministforbryter. Fortsatt ikke 
fristet? Kom på premieren av noe så sjeldent  
som helt nye stumfilmer! Vi inviterer nemlig 
barn til å lage egne filmer, og gir dem  levende 
akkompagne ment i kinosalen (se Barnas 
 stumfilmkonsert, side 17). 

I tillegg til de unike filmopplevelsene, kan du i 
år få en morsom sniktitt i cinematek- kulissene. Tina 
Anckarman, filmarkivar på Nasjonal biblioteket, vil 
med sedvanlig boblende  entusiasme fortelle om 
hvordan det er å finne glemte filmskatter i arkivet 
(Arkiv-detektiven, side 15) og Kjetil Schjander Luhr 
deler hemmeligheter om hvordan han lager ny 
musikk til gammel film (introduksjon til Historien om 
en gut, side 15). 

Psst! Cinematekets dyktige og utrettelige stumfilm-
pianist Kjetil Schjander Luhr vil akkompagnere nesten 
alle forestillingene under festivalen. Han har spilt hos 
oss på Cinemateket i Oslo i 20 år i år! Vi gratulerer 
med jubileet, og takker for alle de fine opplevelsene. 

OSLO
STUMFILM-
FESTIVAL

Endelig kan vi ønske velkommen til tredje utgave av Oslo stumfilmfestival! 

LYDEN AV STUMFILM
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I Studenten fra Praha finner vi alle de sentrale 
trekkene som skulle prege den tyske ekspresjo-
nismen, fra de skjeve kameravinklene, den lekre 
bruken av gotiske kulisser, leken med lys og 
skygge, og ikke minst innføringen av den uheldige 
dobbeltgjengeren.

Balduin er en av de viltre studentene i 
1820-tallets Praha og byens beste fekter. Nå er 
han på konkursens rand etter å ha brukt hvert øre 
på dans, drikk og spill. Hvem kan få meg til å vinne 
lotteriet eller finne en rik arving, spør han den 
 ytterst tvilsomme Scapinelli, som uinvitert opp-
søker ham på stamkneipa. Denne smiler bare lurt 
før han manipulerer Balduin til å være på rett sted 
i det comtesse Margit von Schwarzenberg havner 
i en farlig situasjon bare Balduin kan redde henne 
fra. En gryende romanse oppstår, men Margit er 

allerede forlovet med sin fetter baronen. Senere 
oppsøker Scapinelli Balduin i hans spartanske 
student-leilighet og tilbyr ham 100 000 gullmynter i 
bytte for en liten avtale. Bare retten til å velge seg 
en ting fra hans hybel. Et lett valg for Balduin, som 
ikke aner de fatale konsekvensene av Scapinellis 
over raskende plan.

Regissør og hovedrolleinnehaver Paul 
 Wegener skulle bli en av de store i utviklingen av 
den nye tyske filmen. I sitt samarbeid med mange 
av de viktige film pionerene som Carl Boese, Ernst 
Lubitsch, Henrik Galeen, Rochus Gliese og Paul 
Leni, både som skuespiller og co-regissør, satte 
han sitt tydelige preg på 10- og 20-tallets tyske 
film.

Manus ble skrevet av Hanns Heinz Ewers, 
som på den tiden allerede var en berømt forfatter 

og som senere skulle bli avslørt som tysk spion 
i USA under første verdenskrig. Særlig hadde 
 romanen Alraune vakt oppmerksomhet, en bok 
som kom til å bli filmatisert minst seks ganger, 
men også Studenten fra Praha kom i enda to 
 versjoner, både en stumfilm i 1926 og en lyd-
versjon i 1935. 

Comtesse Margit von Schwarzenberg ble 
spilt av Grete Berger, kjent fra filmer som  
Dr. Mabuse, Der müde Tod, Phantom og Die 
Nibelungen. Hun var gift med Hanns Heinz Ewers 
– eller var hun det? Var det bare et falskspill i 
hans spiongjerning der de sammen reiste på 
falske pass? 

Vi viser filmen i den lengste versjonen som 
finnes i dag, i en restaurert digitalisert utgave fra 
Filmmuseet i München. 

STUDENTEN FRA PRAHA
Der Student von Prag, Tyskland 1913

REGI Stellan Rye & Paul Wegener

MED Paul Wegener, Grete Berger, Lothar Körner, Lyda Salmonova, John Gottowt, Fritz Weidemann

Stum, engelske mellomtekster, DCP, 1t 20min. A: 12 år

VISNINGSDAG TOR 9. SEPT KL. 19:00 MED MUSIKKAKKOMPAGNEMENT AV KJETIL SCHJANDER LUHR OG HÅKON AASE
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OSLO STUM
FILM

FESTIVAL

HISTORIEN 
OM EN GUT

ARKIV -
DETEKTIVEN

EDDER -
KOPPENE

I Stumme filmspor: Norsk spillefilm før 1920 samler Nasjonalbiblioteket det som er bevart 
av 1910-årenes norske spillefilmproduksjon på én blu-ray, både i form av levende bilder 
og stillbilder fra filmer som er gått tapt. Barndomsskildringen Historien om en gut fra 
1919 er den eneste filmen i regi av Peter Lykke-Seest, mannen som dominerte norsk 
spillefilmproduksjon i andre halvdel av tiåret, som er delvis bevart. Før visningen av filmen 
forteller Eirik Frisvold Hanssen fra Nasjonalbiblioteket og Kjetil Schjander Luhr, som har 
laget musikken, om arbeidet med utgivelsen.

Filmdetektiv, arkiv-arkeolog eller gullgraver. Det finnes mange ord for å beskrive en 
filmarkivars oppdagelsesarbeid. Iblant når filmarkivaren åpner en halvt bortglemt filmboks, 
begynner en fascinerende reise. Noen ganger er det åpenlyst allerede når filmremsen 
ligger på spolebordet for første gang på flere tiår, at det i det støvete materialet skjuler 
seg en skatt. Men som oftest blir det klart først når arkivaren har undersøkt og identifisert 
rullen, og oppdager at det er et unikt innhold som forbauser, begeistrer og bergtar.

Bli med Tina Anckarman, filmarkivar på Nasjonalbiblioteket, på skattejakt!

Duyu Dan filmatiserte legenden Edderkoppene fra romanverket Reisen mot vest med tidens 
fremste skuespillere, overdådige kostymer og scenografi og avansert teknikk. Den ble en 
enorm suksess i Kina, noe som igjen førte til at den som første kinesiske film ble satt opp i 
Norge, og slik fikk også Colosseums publikum se munken Tang bli lokket inn i fjellet av syv 
skjønne kvinner, bare for å oppdage at de egentlig er kjøttetende edderkoppdemoner.

I Kina ble filmen regnet som tapt til den norske kopien ble gjenfunnet i 
Nasjonalbibliotekets arkiver i 2013. Tina Anckarman er filmarkivar og vil fortelle  
om Edderkoppenes norske skjebne, om funnet av filmen og  
om mysteriet med de kinesiske skrifttegnene.

Norge 1919

REGI Peter Lykke-Seest

MED Esben Lykke-Seest, Ingi Hedemark, Emil Schibbye

Stum, norske mellomtekster, digital, 1t 20min. 

A: Tillatt for alle

Kina 1927

REGI Duyu Dan

MED Yin Mingzhu, Jiang Meikang, Wu Wenchao, Zhan Jiali

Stum, norske mellomtekster, DCP, 59min. A: 9 år

SØN 12. SEPT KL. 17:30 
MED INNLEDNING AV 
TINA ANCKARMAN

SØN 12. SEPT KL. 15:30
- FOREDRAG AV 
TINA ANCKARMAN

LØR 11. SEPT KL. 15:00 
- FOREDRAG FØR FILMEN. 
MUSIKKAKKOMPAGNEMENT AV 
KJETIL SCHJANDER LUHR
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Italia 1915

REGI Mario Roncoroni

MED Valeria Creti, Giovanni Spano, Cristina Ruspoli

Stum, engelske mellomtekster, DCP, 1t 19min. A: 6 år

FRE 10. SEPT KL. 18:00 MED MUSIKKAKKOMPAGNEMENT AV  
KJETIL SCHJANDER LUHR MED FLERE

Inspirert av Louis Feuillades suksess med Fantômas og Les vampires, 
 produserte det italienske produksjonsselskapet Corona (!) Filibus i 1915, og 
i annonsene de rykket inn i det italienske filmmagasinet La Vita Cinemato-
grafica påsto de at ingen andre kriminalfilmer var som denne. Og det hadde 
de rett i, både den gang og i dag, 106 år senere. For hvor mange filmer  kjenner 
du til der du møter en kvinnelig mesterskurk som flyr rundt i en zeppeliner, 
klekker ut de frekkeste planer, opptrer både som mann og kvinne, og fryktløst 
og barnlig frydefylt lurer hvem det måtte være, myndighetene inkludert?

Når filmen starter møter vi baronesse Troixmond, som leser i avisen at 
det utloves en dusør til den som har tips som kan lede frem til den kriminelle 
mesterhjernen Filibus. Troixmond drar rett til den ansvarlige og forteller at 
hun er en ivrig amatørdetektiv og at hun har kommet frem til at detektiven 
Kutt-Hendy er personen man leter etter. Denne teorien avstedkommer lett 
humring, men de skulle bare visst at dette latterlige kvinnemennesket de har 
rett foran nesetippen sin er Filibus i egen høye og utkledde person! Ved å love 
at hun skal bevise teorien sin, setter hun sin geniale og djevelske plan ut i 
livet, og som vi snart får se er det ingenting vår (anti-)heltinne ikke mestrer!

Vi viser filmen i en flott nyrestaurert utgave, utført av Eye Filmmuseum i 
Amsterdam.

Frankrike 1924

REGI Marcel L'Herbier

MED Georgette Leblanc-Maeterlinck, Jaque Catelain, Philippe Hériat

Stum, engelske mellomtekster, DCP, 2t 15min. A: 9 år

LØR 11. SEPT KL. 18:00 MED MUSIKKAKKOMPAGNEMENT AV KJETIL SCHJANDER LUHR

Regissør og filmteoretiker Marcel L’Herbier så på film som den viktigste 
og mest moderne av alle kunstarter, og var interessert i alt som var nytt – 
fart, teknikk og bevegelse. Han fikk med seg 20-tallets fremste kunstnere 
og arkitekter i produksjonen av L'inhumaine: Mest kjent er kubistmaleren 
Fernand Legér som stod for scenografien, men også arkitekten Robert 
Mallet-Stevens, designeren Pierre Chareau, moteskaperen Paul Poiret og 
filmskaperne Claude Autant-Lara og Alberto Cavalcanti hadde viktige roller i 
utformingen av filmens visuelle stil. 

Som sine kolleger i den franske filmimpresjonismen hadde L'Herbier 
også et ønske om å gjengi subjektivitet filmatisk. Filmene hans skulle 
fremstille karakterenes inntrykk, drømmer og minner gjennom point-of-view 
bilder og utstrakt bruk av optiske virkemidler som dobbelteksponeringer, filtre 
og fokusforskyvninger. Resultatet er imponerende og oppfinnsomt, og snart 
hundre år etter premieren fremstår L'inhumaine fremdeles som et friskt og 
moderne verk.

L'inhumaine, den «umenneskelige» , er en hemmelighetsfull 
operasangerinne. Hun bor i en grandios herskapsbolig og tar jevnlig imot 
høytstående medlemmer av samfunnet. Problemet er imidlertid at hun 
forakter alle mennesker på det sterkeste, noe som gjør henne til en kald og 
kynisk femme fatale.

«Denne regissør har skapt bilder som tar pusten fra en.» – Neue Freie 
Press, Wien 

FILIBUS L’INHUMAINE
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JEANNE 
D'ARC

BARNAS STUMFILM -
KONSERT

CHAPLIN PÅ 
RULLESKØYTER 
+ EVENTYREREN

Carl Theodor Dreyers sakrale mesterverk om bondejenta Jeanne som ble hærfører og 
helgen er en film om skjebne og skyld. Sentrale temaer som hvorvidt hun dømmes politisk 
eller religiøst, forholdet mellom den forfulgte og forfølgerne og aksept av egen skjebne 
fortelles nesten utelukkende gjennom nærbilder – først og fremst av hovedrolleinnehaver 
Falconettis inderlige ansikt – og disse nærbildene er så talende i uttrykket at de gjør 
de mellomliggende tekstene nærmest overflødige. Betegnende har Jeanne d'Arc blitt 
karakterisert som den siste stumfilmen og den første talefilmen.

Velkommen til premierevisning! Alle filmene i denne forestillingen er laget av og med barn. 
Sjangermessig kan de spenne vidt, men de har en ting til felles – de er stumfilmer. Vår 
erfarne husmusiker Kjetil Schjander Luhr improviserer musikken til hver film. Les mer på 
cinematekets nettsider om hvordan man kan delta og sende inn bidrag. 

To Chaplin-kortfilmer med akrobatikk og vill politijakt! Chaplin på rulleskøyter er kanskje 
aller mest kjent for Chaplins elleville opptreden på rulleskøyter. Her finner vi ham i 
rollen som en elendig servitør. Men i lunsjpausene briljerer han stort – på den lokale 
rulleskøytebanen! I Eventyreren spiller Chaplin en fange på rømmen. Etter å ha ristet av 
seg politiet redder han en pike fra å drukne. Men når han kommer hjem til henne, finner 
faren hennes snart ut hvem den heltemodige gjesten egentlig er...

La passion de Jeanne d'Arc

Frankrike 1928

REGI Carl Th. Dreyer

MED Renée Jeanne Falconetti, Eugène Silvain, André Berley, 

Maurice Schutz 

Stum, norske mellomtekster, 35mm, 1t 22min. 

A: Tillatt for alle

Norge 2021

REGI Diverse

Stum, digital, 1t

A: Tillatt for alle

The Rink + The Adventurer

USA 1916 + 1917

REGI Charles Chaplin

MED Charles Chaplin, Edna Purviance, Eric Campbell,  

Henry Bergman, Albert Austin

Stum, engelske mellomtekster, 35mm, 49min.

A: Tillatt for alle

LØR 11. SEPT KL. 13:00 MED 
MUSIKKAKKOMPAGNEMENT AV 
KJETIL SCHJANDER LUHR

SØN 12. SEPT KL. 20:00 MED 
MUSIKKAKKOMPAGNEMENT AV 
KJETIL SCHJANDER LUHR

SØN 12. SEPT KL. 14:00 MED 
MUSIKKAKKOMPAGNEMENT AV 
KJETIL SCHJANDER LUHR

OSLO STUM
FILM

FESTIVAL
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I 2020 feiret Shōchiku 100 år som filmprodusent, 
en feiring Cinemateket hadde lagt mye arbeid i 
å være med på. Selve programmet ble klart og 
satt opp i november/desember i fjor, men så kom 
en ny korona-smittebølge i Oslo og alt ble stengt 
ned. Når vi nå sitter på en rekke sjeldne filmkopier 
 samlet fra flere forskjellige japanske film arkiver, 
ville det vært synd å returnere dem uten at 
publikum hadde fått muligheten til å oppleve dem. 
Derfor velger vi å sette opp hele serien på nytt nå, 
selv om det faktiske jubileet var i fjor.

Studioet Shōchiku film kan føre sin historie 
tilbake til 1895, da som et teater/kabuki-selskap, 
og i 1920 produserte selskapet sin første spillefilm. 
Raskt ble de en stor aktør med sin egen distri-
busjons- og kinokjede. Selv om de sees på som 
en kommersiell og noe konservativ aktør, står de 
likevel bak Japans første moderne film, lydfilm, 
fargefilm, Oscarvinner, verdens lengste filmserie, 

to nye bølger som endret japansk film – og ikke 
minst filmene til Yasujirō Ozu.

En av de viktigste hendelsene i Shōchikus 
historie kom i 1924 da Shirō Kido overtok som 
sjef i selskapet og bestemte at de skulle satse 
på  samtidsfilm med et hovedsakelig kvinnelig 
publikum i tankene, noe som ble en stor suksess 
og førende for deres filmer i mange tiår. Problemet 
kom med introduksjonen av fjernsynet på slutten 
av 50-tallet, noe som gjorde at store deler av 
dette publikummet forble hjemme. Da fikk en 
gruppe dristige unge menn muligheten og svarte 
med å fornye hele den japanske filmen. Den 
største  stjernen var kanskje Nagisa Ōshima og 
her har vi tatt med hans fjerde film, det intense 
og revolusjonerende dramaet Night and Fog in 
Japan (1960), og samme år kom Kijō Yoshida med 
sin utrolig voksne debut Good For Nothing. Disse 
filmene var spydspisser i en ny bølge som fikk 

navnet  Shochiku Nouvelle Vague, kanskje den 
eneste bølgen som har utspilt seg innenfor ett 
enkelt studio.

Etter at de i år 2000 la ned sitt hovedstudio i 
Ōfuna, har Shōchiku trukket seg mer eller mindre 
ut av all direkte filmskaping, men lever i beste 
velgående som produsent. Noe som ble tydelig for 
alle da Japans første Oscar for beste fremmed-
språklige film kom med Departures (2009), hvor 
Shōchikus logo var prominent plassert.

For mer informasjon, les Dick Stegewerns 
artikkel (på engelsk) i Cinematekets katalog for 
oktober-desember 2020, eller på Cinematekets 
nettsider.

SHOCHIKU
FILM

100

ˉ
ÅR MED

Vi markerer det japanske 
filmstudioets store jubileum. 
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SOULS ON  
THE ROAD

THERE WAS  
A FATHER

Souls on the Road er ikke bare Shochikus eldste bevarte film, men den markerer også et 
skille i japansk filmproduksjon. Her har man fjernet seg fra teatertradisjonen som hadde 
preget japansk film så langt, og beveget seg inn i et moderne filmspråk utviklet av storheter 
som Griffith og Sjöström. Vi finner overtoninger, flashbacks, flash forwards, parallelle 
historier, skiftende synsvinkler og raske klipp – alt for å formidle en kompleks og dypt 
moralsk historie.

Filmen er basert på et skuespill av Maksim Gorkij og en tysk moralfabel, og satt til en 
liten fjell-landsby i Hokkaido, hvor klasseforskjellene er enorme. Tre handlingstråder flettes 
sammen, og ikke alle ender godt.

There was a Father ble laget under den andre verdenskrigen. Selve tematikken – 
viktigheten av å være en god far og gjøre sin plikt ved å jobbe så hardt man kan – var nok 
et ekko av det japanske militærregimets propaganda. Men dette er Ozu, som med sitt 
eksepsjonelle blikk for komposisjoner og sin dype menneskeforståelse greier å formidle 
noe langt mer og sterkere enn noen nasjonalistiske fraser. Vi følger forholdet mellom en 
enslig far og hans sønn, fra faren gir opp sin lærergjerning etter en ulykke med en elev, til 
sønnen er voksen og gifteklar.

Rojo no reikon

Japan 1921

REGI Minoru Murata

MED Kaoru Osanai, Haruko Sawamura, Denmei Suzuki

Stum, engelske mellomtekster, 35mm, 1t 31min. A: 6 år

Chichi ariki

Japan 1942

REGI Yasujiro Ozu

MED Chishû Ryû, Shûji Sano, Shin Saburi, Takeshi Sakamoto

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 34min. A: 9 år

SØN 8. AUG KL. 19:00 
- PIANOAKKOMPAGNEMENT VED 
KJETIL SCHJANDER LUHR

TIR 10. AUG KL. 19:00
SØN 15. AUG KL. 18:00
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CROSSROADS DE LOJALE 47 RONIN
Genroku Chushingura, Japan 1941, REGI Kenji Mizoguchi

MED Chojuro Kawarazaki, Yoshizaburo Arashi

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 4t 1min. A: 12 år

En hel bråte med filmatiseringer av Chushingura-legenden har funnet veien 
til kinolerretet. Legenden forteller om en lokal, god lord som blir beseiret av 
en sterk fiende. Seierherren vegrer seg mot å avrette lorden og holder ham 
i stedet i «husarrest». Den gode lordens samuraier settes fri (og blir dermed 
ronin), men de samler seg igjen og går, utifra lojalitet til sin herre, til angrep på 
lordens overmann.

Jûjiro, Japan 1928, REGI Kinugasa Teinosuke

MED Akiko Chihaya, Junosuke Bandô, Yukiko Ogawa, Ippei Sôma

Stum, engelske mellomtekster, 35mm, 1t 21min. A: 9 år 

Regissør Kinugasa Teinosuke, kjent for den fantastiske, ytterst ekspresjonis-
tiske stumfilmen A Page of Madness og den doble Oscarvinneren/Gullpalme-
vinneren Helvetes porter, står bak denne tragiske historien om søskenparet 
Rikiya og Okiku i 1800-tallets Edo. At den melodramatiske historien berører 
er en ting, en annen den  mesterlige måten den blir fortalt på. Et praktfullt 
eksempel på hvilket sofistikert nivå stumfilmen hadde nådd i 1928.

SØN 22. AUG KL. 
18:00 MED PIANO-
AKKOMPAGNEMENT VED 
KJETIL SCHJANDER LUHR

DEL I - SØN 19. SEPT KL. 17:00
DEL I - FRE 24. SEPT KL. 18:00
DEL II - SØN 19. SEPT KL. 19:30
DEL II - FRE 24. SEPT KL. 20:30
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CARMEN COMES HOME

NIGHT AND FOG IN JAPAN

SONATINE

GOOD FOR NOTHING

THE CASTLE OF SAND

FACE

Roku de nashi, Japan 1960, REGI Kijū Yoshida

MED Tsugawa Masahiko, Takachiho Hizuru, Kawazu Yūsuke, Mishima Masao

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 28min. A: 15 år

Da tv kom, bestemte Shōchiku seg for å gi en gruppe unge regiassistenter 
muligheten til å gjøre sine egne filmer, for slik å nå et nytt, ungt publikum. 
Resultatet ble Shōchiku Nouvelle Vague. Allerede i Yoshidas spillefilmdebut 
benytter han ikke-konvensjonell mise-en-scène og flytende, ekspressive 
 kamerabevegelser. Her møter vi middelklasse-ungdommer som av kjedsom-
het havner på skråplanet og ender opp i et dødelig spill av kriminalitet og svik.

Suna no Utsuwa, Japan 1974, REGI Yoshitaro Nomura

MED Tetsurô Tanba, Gô Katô, Kensaku Morita, Yôko Shimada

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 2t 23min. A: 15 år

Her leker Yoshitaro Nomura med den hardkokte krimgenrens vanlige rammer, 
i en film med en helt unik visuell, poetisk stil. Ikke overraskende ble den en 
av de store suksessene i 1974. En eldre mann blir funnet drept ved jernbane-
skinnene rett utenfor Tokyo. Politiet har kun to små spor, mannens dialekt og 
et ord han gjentok i en samtale overhørt i en bar.

Kao, Japan 2000, REGI Junji Sakamoto

MED Naomi Fujiyama, Etsushi Toyokawa, Michiyo Yasuda, Riho Makise

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 2t 4min. A: 15 år

Face er en brutal krimgåte, en humoristisk roadmovie, en mørk avdekning av 
Japans skyggeside og et rørende, feministisk finne-seg-selv-drama på en og 
samme tid. Masako har hele livet levd i skyggen av sin vakre lillesøster. Når 
moren dør, kommer konflikten mellom søstrene til sin brutale konklusjon. På 
rømmen kommer Masako bort i mange underlige situasjoner og tvinges til å 
komme ut av skallet sitt. Men det er umulig å ikke heie på henne.

Karumen kokyo ni kaeru, Japan 1951, REGI Keisuke Kinoshita

MED Hideko Takamine, Shûji Sano, Chishû Ryû

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 26min. A: 9 år

Populære Hideko Takamine spiller Carmen, som jobber i underholdningsbran-
sjen i Tokyo. Sammen med venninnen Maya drar hun hjem til landsbyen hun 
kommer fra og vekker oppsikt med sin annerledeshet. Carmen Comes Home 
(den første japanske fargefilmen) er dels fargesprakende underholdning, dels 
et  treffende samtidsportrett, der kontrasten mellom tradisjoner og ungdom-
melig populærkultur med tydelig amerikansk vridning tematiseres.

Nihon no yoru to kiri, Japan 1960, REGI Nagisa Oshima

MED Fumio Watanabe, Miyuki Kuwano, Masahiko Tsugawa, Akiko Koyama

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 47min. A: 9 år

Høsten 1960 gifter Nozawa og Reiko seg. Nozawa var kommunist under 
studietiden. Reiko, som fortsatt studerer, tilhører den nye venstreradikale 
gruppen. Deres venner, satt sammen av disse to ulike generasjonene, samles 
for å ønske brudeparet lykke til. Men de unge revolusjonære konfronterer 
de partitro kommunistene med fortidens synder. I lange tagninger, teatralsk 
lyssetting og bistre monologer viser Oshima et ytre venstre i bitter konflikt.

Japan 1993, REGI Takeshi Kitano

MED Takeshi Kitano, Aya Kokumai, Tetsu Watanabe, Susumu Terashima

Japansk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 34min. A: 18 år

Sonatine er en av 90-tallets mest innflytelsesrike eksistensielle voldsfilmer, 
og filmen som gjorde at vesten oppdaget Takeshi Kitano. Han leverer her en 
beinhard, nihilistisk beretning om en gruppe gangstere på ufrivillig utflukt i 
det grønne, og tar samtidig et aldri så lite oppgjør med yakuza-genren ved å 
fokusere på menneskene bak revolverne og på kodeksen i det ultra-macho 
miljøet de tilhører.

TOR 12. AUG KL. 18:30
TIR 17. AUG KL. 18:00

ONS 18. AUG KL. 19:00
SØN 22. AUG KL. 20:30

ONS 15. SEPT KL. 21:00
TOR 16. SEPT KL. 19:00

ONS 11. AUG KL. 19:00
FRE 13. AUG KL. 18:00

ONS 25. AUG KL. 21:00
TIR 31. AUG KL. 20:00

FRE 20. AUG KL. 20:15
TIR 24. AUG KL. 21:00
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SHOCHIKU

THE HUMAN 
CONDITION 1 - 
NO GREATER LOVE

THE HUMAN 
CONDITION 2 - 
ROAD TO ETERNITY

THE HUMAN 
CONDITION 3 - 
A SOLDIER'S PRAYER

At Masaki Kobayashi fikk grønt lys av et såpass konservativt studio som Shōchiku til å 
gjøre det enorme prosjektet The Human Condition, hvor både innhold, lengde og budsjett 
var noe helt annet enn hva studioet tidligere hadde begitt seg inn på, er nesten utrolig. 
Gjennom mer enn ni timer følger vi hovedpersonen Kaji i hans desperate forsøk på å bevare 
sin menneskelighet og verdighet i møte med den japanske krigsmaskinen.

For å unngå å bli innkalt til krigstjeneste aksepterer Kaji en post som formann 
i et gruveseskap i okkuperte Manchuria. Han vet de gjør utstrakt bruk av kinesiske 
slavearbeidere, men tror han kan reformere selskapets brutale behandling av dem.

I del to av The Human Condition blir Kaji tvunget til å gå inn i det militære og møter her 
det verste som japansk hierarki og nådeløs disiplin kan by på. Men uansett hvor mange 
vonde opplevelser Kaji går gjennom her, finner også Kobayashi rom for de vare og lyriske 
stundene. Spesielt når kona Michiko trosser alle konvensjoner og oppsøker militærleiren 
hvor Kaji befinner seg og, godt hjulpet av stjernefotograf Yoshio Miyajimas utsøkte sort-
hvitt Cinemascope-bilder, får til et rørende møte med sin kjære. Michiyo Aratama i rollen 
som Michiko gjør her en fantastisk prestasjon og henter ut alle nyanser i noen særdeles 
krevende scener.

I siste del har den før så stolte japanske hæren blitt slått og Kaijs overbevisning utfordres 
stadig mer. Der hvor han i episode én opplever langvarige kvaler etter å ha delt ut en ørefik, 
tvinges han nå til stadig mere ekstreme handlinger for å overleve.

Ved premieren i hjemlandet møtte Kobayashi mye kritikk, da det fortsatt var vanskelig 
å snakke om Japans brutale fremferd som okkupasjonsmakt. Likevel ble filmen en stor 
publikums-treffer både i Japan og i vesten. 

Benytt denne unike muligheten til å se hele The Human Condition på stort lerret – vi 
snakker utvilsomt om en av tidenes beste filmer!

Ningen no jôken

Japan 1959

REGI Masaki Kobayashi

MED Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Chikage Awashima, 

Ineko Arima, Keiji Sada, Sô Yamamura

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 3t 28min. A: 15 år

Ningen no jôken

Japan 1959

REGI Masaki Kobayashi

MED Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Akira Ishihama,  

Kôji Nanbara, Seiji Miyaguchi, Tôru Abe, Masao Mishima

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 3t 1min. A: 15 år

Ningen no jôken

Japan 1961

REGI Masaki Kobayashi

MED Tatsuya Nakadai, Kôji Mitsui, Akitake Kôno, Nobuo 

Nakamura, Yoshio Kosugi, Shinsuke Ashida, Taiji Tonoyama

Japansk tale, engelsk tekst, 35mm, 3t 10min. A: 15 år

TOR 2. SEPT KL. 19:00
TIR 7. SEPT KL. 19:00

ONS 1. SEPT KL. 19:00
SØN 5. SEPT KL. 17:00

FRE 3. SEPT KL. 18:30
ONS 8. SEPT KL. 19:00
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PER HADDAL PRESENTERER

FILMSALONGEN
Filmsalongen er et månedlig konsept der den kjente og respekterte filmjournalisten Per Haddal plukker ut filmer som han holder høyt. Aftenpostens 
hovedkritiker gjennom mer enn 30 år og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden velger en film og kåserer foran visningen, og han forteller gjerne 
om møter med filmfolk over hele kloden. Eller så har han en samtale med norske filmkunstnere. Tidligere har han hatt besøk av Anja Breien, Lise 
Fjeldstad, Laila Mikkelsen, Toralv Maurstad, Vibeke Løkkeberg, Bente Erichsen, Petter Vennerød, Bjørn Sand, Unni Bernhoft, Inni Karine Melby, 
Bent Hamer, Erik Poppe, Sara Johnsen, Liv Ullmann, Ane Dahl Torp, Bjørn Sundquist og Vidar Lønn-Arnesen, for å nevne noen.
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USA/Mexico 1969

REGI George Roy Hill

MED Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 50min. A: 12 år

TIR 14. SEPT KL. 18:30 - INTRODUKSJON AV PER HADDAL

Westernkomedien Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) var viktig for 
to av Hollywoods mest tiltalende stjerner. Og sjelden har westerngenren 
presentert mer sjarmerende skurker: To røvergløgge tog- og bankrøvere som 
opererte i virkeligheten rundt år 1900. Manusforfatteren William Goldman 
vant Oscar for sin lekfulle ombygging av historien.

Men først og fremst: Veteranen Paul Newman fikk ettertrykkelig vist at 
han kunne spille komedie, mens den ferskere Robert Redford løftet seg opp til 
stjernestatus. Med ett var han et stornavn.

Newmans spesialitet hadde vært ærgjerrige drømmere som mis-
lykkes. Her tar han vel vare på de latterlige sidene ved romantikeren Butch. 
Avslappet og slentrende, egentlig en artig figur. Han vil virke tenksom, mens 
den fåmælte Redford er mildt sarkastisk, den nesten tause og avgjort sterke 
mann vi kjenner fra genren. De to duellerer via dialogene som er knappe, men 
effektive. Stjernene får kameratskapet til å skinne.

George Roy Hill har et avslappet blikk for antiheltene sine. Regien er 
kvikk og hipp i hodet, en velpolert humor som er tydelig mer 1969 enn 1900. 
Den Oscarvinnende sangen «Raindrops Keep Falling on My Head» vil gjerne 
bedåre på tidsriktig 1960-vis. Som filmen ellers. Westerngenrens klisjeer 
og ritualer blir aldri tatt alvorlig. Slutten er fabelaktig. Og suksessen ble 
formidabel.

Per Haddal

Babettes gæstebud, Danmark 1987

REGI Gabriel Axel

MED Stéphane Audran, Jarl Kulle, Bodil Kjer

Dansk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 39min. A: 12 år

TIR 24. AUG KL. 18:30 - INTRODUKSJON AV PER HADDAL

Babettes gjestebud fra 1987 er det første danske opus som fikk Oscar som 
beste fremmeds pråklige film. 

Mesterkokken Babette flykter fra kommunard-oppstanden i Paris 1871 til 
en puritansk avkrok i Norden og blir husholderske for to nøysomme preste-
døtre. Gevinsten fra et stort lotteri bruker hun til å servere et himmelsk måltid 
som ville ha frydet englenes ganer, men skaper åndelig fordøyelsesbesvær 
for enkelte lokale pietister.

Karen Blixens subtile fortelling om kunstens mysterium, med raffinerte 
og finurlige speil virkninger, blir i regissør Gabriel Axels frie tolkning lunere og 
hyggeligere. Usvikelig dansk.

Den myndige Stéphane Audran griper øyeblikkene i tittelrollen. Hun er 
en av sin generasjons fremste franske filmaktører. I samklang med Axel viser 
hun seg på høyden av sin skaperkraft. Duoen lager et festmåltid som setter 
appetitten i høyeste alarmberedskap.

Gjestelisten av danske og franske skue spillere er frodig så det er en 
fryd. Ikke minst den overdådige Jarl Kulle som den verdensvante general 
Löwenhielm, som blir kjentmannen i det kulinariske, den eneste som forstår 
hva som foregår. Gjennom det hele gjøres diskret bruk av en kristenkulturell 
dypstruktur.

Kultivert hygge, kulinarisk øyenslyst, med  adskillig ettertenksomhet om 
hvordan livets gleder ikke bør eller skal fornektes. Det har vitaliserende kraft.

Per Haddal

BABETTES 
GJESTEBUD

BUTCH CASSIDY AND 
THE SUNDANCE KID
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WONG 
KAR
WAI
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Quentin Tarantino sa i sin tid at Chungking 
Express fikk ham til å gråte. Ikke fordi den er 
trist, men fordi han syntes det er så rørende å 
elske en film så høyt. Tarantino har noe av æren 
for at Chungking Express ble det internasjonale 
 gjennombruddet til Wong Kar Wai, da han kjøpte 
 filmen for distribusjon i USA. Dette var den tredje 
filmen til Wong Kar Wai, og en film han gjorde 
for å få et avbrekk fra det tunge arbeidet med 
stor filmen Ashes of Time, et påkostet sverdkamp-
drama som siden skulle floppe fullstendig, og som 
ironisk nok er en av de Wong Kar Wai-filmen som 
færrest har sett. Lavbudsjetts filmen  Chungking 
Express, derimot, som tok tre måneder fra 
unnfangelse til premiere, gjorde Wong Kar Wai 
verdensberømt over natta. Han ble raskt identifi-
sert som en av de mest originale og forfriskende 
stemmene i filmen på 90-tallet, og som et av de 
største talentene i asiatisk film på lang tid.

Wong Kar Wai utdannet seg som grafisk 
designer og fikk jobb som produksjonsassistent i 
en tv-kanal, før han begynte å skrive manus til en 
rekke kommersielle Hong Kong-filmer på 80-tallet. 
Han debuterte i 1988 med filmen As Tears Go By, 
som ble en hyggelig suksess hjemme, og som ble 
vist i et av sideprogrammene på filmfestivalen i 
Cannes. As Tears Go By, en film fra Hong Kongs 
underverden med klare paralleller til Martin 
 Scorseses Mean Streets, var en slags svenne-
prøve for Wong. En film der han fikk bevise at han 
kunne lage film. Hans mest konvensjonelle film, 
og den første og eneste som var filmet etter et 
ordentlig manus.

Heretter skulle Wong velge en annen metode, 
og jobbe på en mer intuitiv, improvisert måte. Han 
fortsatte å skrive manus for andre, men på sine 
egne filmer jobbet han kun med skisser. Allerede 
med den neste filmen, Days of Being Wild (1991), 
skjønner vi hvor Wong er på vei: Mot en mer 
 poetisk, dvelende og stemningsbasert type film. 
En type film der handlingen ikke er så viktig. I 
 stedet handler det om stemninger og situasjoner, 
om små flyktige øyeblikk og mer eller mindre 
 pussige tildragelser. Ingen store, episke historier.

  

Kampsport og kjærlighetssorg
Arbeidet med storfilmen Ashes of Time, som 
skulle bli noe så usannsynlig som en poetisk 
kampsport- film, var en påkjenning for Wong  Kar 
Wai. På et eller annet tidspunkt møtte han veggen. 
Han trengte å gjøre noe annet. Komme seg ut av 
klipperommet. Resultatet ble Chungking Express, 
filmen han spilte inn på 23 dager, uten noe annet 
manuskript enn det han skrev hver kveld etter 
endt innspillingsdag. Likevel ble dette filmen som 
skulle definere ham mer enn noen annen. 

«Den typiske situasjonen i en film av Wong 
Kar Wai,» skriver den britiske kritikeren Tony 
Rayns, «er en sex-scene der en av partene ikke 
er til stede.» I Chungking Express, er det kun én 
sex-scene (og den er ikke viktig), men hele filmen 
handler om mennesker som har blitt forlatt, og 
som lurer på om den de har blitt forlatt av, noen 
gang kommer tilbake. 

Den visuelle stilen til Wong Kar Wai er helt 
spesiell. Sammen med fotografen, australske 
Christopher Doyle, skaper han et visuelt uttrykk 
som er fullstendig genuint og særdeles iøyne-
fallende. I 1994, da Chungking Express, ble laget, 
sa man at det var en form for «MTV-estetikk»: 
Sterke farger, slående tablåer, skeive kamera-
vinkler, utstrakt bruk av visuelle effekter som 
stop-motion, slow-motion etc., og en særdeles 
dominerende bruk av pop-musikk. Men filmene 
til Wong Kar Wai er alt annet enn overfladiske, 
og den høye «hiphetsfaktoren» som de uunn-
gåelig har, overdøver ikke det faktum at han lager 
seriøse, og svært sjelden ironiske, filmer. De er 
elegante og sofistikerte og samtidig tiltalende som 
iørefallende poplåter.

Den lettere manierte visuelle stilen som 
vi ser aller tydeligst i Chungking Express og 
opp følgeren Fallen Angels (1995), har siden blitt 
 imitert og kopiert i så stor grad at Wong Kar 
Wai selv valgte å bevege seg i en annen og mer 
 dempet retning i de påfølgende filmene. «Det er 
så mange andre regissører som «gjør» Wong Kar 
Wai for tida,» sa Wong mens han jobbet med In 
the Mood for Love i 2000, «at det har blitt nødven-
dig for meg å gjøre noe annet».

Et modnere uttrykk
Allerede med Happy Together (1997) så vi hvilken 
vei Wong Kar Wai skulle bevege seg i heretter; 
mot en roligere, modnere og mer kontemplativ 
stil. Happy Together var nesten som en drøm 
av en film; en usigelig vakker filmatisk tango fra 
 Argentina, med skuespillerne Tony Leung og 
Leslie Cheung i den overraskende konstellasjonen 
som homofilt par, og med musikk av Astor Piazzola 
og Frank Zappa i en vakker og forfriskende 
 blanding. Wong Kar Wai vant regiprisen i Cannes 
for denne filmen.

Hans neste film, In the Mood for Love (2000), 
er for mange høydepunktet i karrieren hans. Dette 
var også en ny internasjonal triumf for Wong, 
med et førtitalls priser fra filmfestivaler over hele 
verden, og en ekstremt entusiastisk mottakelse 
fra både publikum og kritikere. 

In the Mood for Love var den andre filmen 
i en trilogi som ellers består av Days of Being 
Wild og den vakre, særpregede science 
fiction- filmen 2046, som kom i 2004. Wong jobbet 
med In the Mood for Love og 2046 parallelt, 
der 2046 egentlig var tenkt som en billig og kjapp 
produksjon som skulle holde liv i selskapet hans 
etter Happy Together, som kostet langt mer enn 
planlagt. Men Wong brukte hele fire år på å lage 
filmen som ble hans mest ambisiøse siden Ashes 
of Time.  Resultatet er en påkostet og ekstremt 
stilfull film som nok en gang kunne skilte med et 
særdeles inspirert og variert soundtrack og som 
vant en lang rekke priser for regi, foto, musikk, 
produksjonsdesign og skuespill.

Wong Kar Wai gjorde sin  engelskspråklige 
debut i 2007 med My Blueberry Nights, og laget 
 siden The Grandmaster i 2013. I vår serie fokuse-
rer vi imidlertid på de fem titlene som foreligger i 
nyrestaurerte og digitaliserte utgaver.

Jan Langlo

Et gjensyn med filmene til Hong Kong-regissøren Wong Kar Wai.
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HAPPY 
TOGETHER
Dette er uten tvil en av de vakreste filmene fra 90-tallet. Av flere grunner: den enkle, men 
rørende og delikate historien, Christopher Doyles nesten smertefullt vakre foto, og Astor 
Piazzolas melanolsk forførende tango.

Wong Kar Wai dro til Argentina for å spille inn Happy Together, som handler om et 
homofilt par, Ho og Lai, som går fra hverandre etter en krangel på vei til de berømte Iguaza-
fallene. Lai får etterhvert jobb på en tango-bar i Buenos Aires, hvor han en dag får se Ho 
i armene på en rik amerikaner. De gjør et nytt forsøk sammen, men det viser seg å være 
dødfødt, så de går igjen hver sin vei.

Chun gwong cha sit

Hong Kong/Japan/Sør-Korea 1997

REGI Wong Kar Wai

MED Tony Leung, Leslie Cheung, Chen Chang

Mandarin, kantonesisk og spansk tale, norsk tekst.

DCP, 1t 36min. A: 15 år

CHUNGKING EXPRESS

IN THE MOOD FOR LOVE 2046

FALLEN ANGELS
Chung Hing sam lam, Hong Kong 1996

REGI Wong Kar Wai

MED Brigitte Lin, Faye Wong, Tony Chiu-Wai Leung

Kantonesisk og mandarin tale, norsk tekst, DCP, 1t 42min. A: 15 år

To kjærlighetssyke politimenn ender stadig opp på gatekjøkkenet «Midnight 
Express». Faye, den unge kvinnen som jobber på gatekjøkkenet, forelsker 
seg i en av dem og begynner å snoke rundt i leiligheten hans når han ikke er 
hjemme. Chungking Express var mellomfilmen som ble en kjempesuksess og 
gjorde Wong Kar Wai verdensberømt over natten.

Hua yang nian hua, Hongkong/Frankrike 2000

REGI Wong Kar Wai

MED Tony Leung, Chiu Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan,  Lai Chen

Kantonesisk og fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 38min. A: Tillatt for alle

I Hong Kong i 1962 møtes herr Chow og fru Chen over flyttelasset, idet 
de tilfeldigvis flytter inn i samme leilighetskompleks, sammen med sine 
respektive ektefeller. Det hviler en aura av ensomhet over de to, som begge 
har opplevd å blitt bedratt av sine ektefeller. Men felles skjebne blir etter 
hvert mer enn bare trøst; og en intens tiltrekning oppstår mellom dem. 

Kina 2004

REGI Wong Kar Wai

MED Tony Leung, Chiu Wai, Gong Li, Maggie Cheung 

Kantonesisk og mandarin tale, norsk tekst, DCP, 2t. A: 6 år

En forfatter skriver på en bok om 2046, både et år i fremtiden og nummeret 
på et hotellrom. I romanen tar et mystisk tog en sjelden gang av til året 2046. 
Alle på toget har samme mål; å gjenfinne tapte minner. Det sies om 2046 at 
ingenting forandrer seg der, men ingen kan si med sikkerhet om det er sant,  
for ingen har noensinne returnert derfra. Bortsett fra mannen på rom nr. 2046.

Do lok tin si, Hong Kong 1997

REGI Wong Kar Wai

MED Leon Lai, Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro

Kantonesisk og mandarin tale, norsk tekst, DCP, 1t 39min. A: 15 år

Fallen Angels er laget i kjølvannet av Chungking Express, og har mye til felles 
med forgjengeren: Miljøet (Hong Kong), de kjærlighetssyke karakterene og – 
ikke minst – den ekstremt lekre og lettere frenetiske estetikken med utstrakt 
bruk av vidvinkel og motion blur. Filmen handler om leiemorderen Wong og 
hans unge kvinnelige medhjelper, som er vilt og håpløst forelsket i ham. 

SØN 1. AUG KL. 18:30
TIR 3. AUG KL. 18:30
TOR 5. AUG KL. 21:00

TIR 21. SEPT KL. 21:00
ONS 22. SEPT KL. 21:00
SØN 26. SEPT KL. 21:00

FRE 17. SEPT KL. 21:00
TOR 23. SEPT KL. 21:00
ONS 29. SEPT KL. 21:00

ONS 4. AUG KL. 20:30
FRE 6. AUG KL. 21:00
SØN 8. AUG KL. 20:30

TIR 10. AUG KL. 21:00
ONS 11. AUG KL. 21:00
FRE 13. AUG KL. 21:00
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Hvem skulle trodd det, at disse sentimentale 
dramaene, sett på som «kvinnefilmer» og «tåre-
perser» da de kom på 50-tallet, skulle bli gjenstand 
for mer beundring i ettertid enn de fleste andre 
amerikanske filmer fra samme periode? Lenge 
så det ut som om disse filmene ville forsvinne på 
den amerikanske filmhistoriens store skraphaug, 
blant andre ubetydelige sjangerfilmer uten 
kunstneriske kvaliteter. Men slik ble det ikke. På 
70-tallet ble Douglas Sirks filmer gjenoppdaget av 
film historikere og filmskapere – en av de første var 
den tyske regissøren R.W. Fassbinder. «Noen av 
verdens vakreste filmer,» sa han, «var blant dem». 
Det han så i filmer som All That Heaven Allows, 
Written on the Wind og Imitation of Life, var 
hvordan Sirk skildret menneskelige følelser på en 
ærlig og direkte måte. «Sirk laget filmer med blod, 
med tårer, med vold, hat, død og filmer med liv. Sirk 
har sagt at du ikke kan lage filmer om noe, kun med 
noe; med mennesker, med lys, med blomster, med 
speil, med blod – med alle disse vanvittige tingene 
som gjør livet interessant.»

Fassbinder var ikke alene i denne fanklubben; 
regissører som Martin Scorsese, John Waters og 
Pedro Almodovar er noen av de andre. Nesten alt 
Todd Haynes har laget er inspirert av Douglas Sirk, 
og hans film Far from Heaven (2002) er ikke bare 
en hyllest til Douglas Sirk, den er et uttalt forsøk 
på å lage en moderne Douglas Sirk-film. «Sirk was 
a major, major influence, especially on my early 
films,» har Kathryn Bigelow sagt.

Melodrama
Melodrama er i hverdagstalen som oftest et nega-
tivt ladet uttrykk. Hvis en person er melodramatisk, 
betyr det at personen overdriver og tar for hardt i. 
Hvis vi kritiserer en film for å være for melodrama-
tisk, mener vi at den bruker for store fakter og at 
den overkommuniserer de dramatiske og følelses-
messige vendepunktene i historien. 

Melodrama var opprinnelig en folkelig teater-
sjanger på 1700-tallet som kombinerte komedie 
og tragedie, kjent for handlingsforløp med intriger, 
plutselige overraskelser, katastrofer og tragedier, 

og med helter som blir reddet i siste sekund. Dette 
var en populær teaterform som lånte temaer fra 
moralfortellinger, eventyr og sanger, men også 
inspirert av pantomime og vaudeville, med mange 
sceniske effekter (lys, kostymer, kulisser, rekvisit-
ter) og musikk. 

Den tidlige amerikanske filmen hadde mye til 
felles med denne teatersjangeren, både i form av 
elleville actioneventyr med heftige handlingsforløp 
med vold, spenning og halsbrekkende stunts som 
gjerne involverte helter fanget i gruvesjakter og 
kvinner bundet fast til togskinner, og i form av mer 
finstemte og sentimentale dramaer om ulykkelige 
skjebner, slik vi så det i mange av filmene til den 
store regissøren D.W. Griffith: «It is a tale of temple 
bells, sounding at sunset before the image of 
Buddha, it is a tale of love and lovers, it is a tale of 
tears.» (Broken Blossoms, 1919).  

Broken Blossoms handler om en ung jente 
som lever en miserabel tilværelse sammen med 
en voldelig far i et av de mer tvilsomme  strøkene 
av London. Denne historien om en ulykkelig 

Douglas Sirks fargesterke melodramaer fra 50-tallet er  
blant filmhistoriens vakreste filmer. De fortsetter å inspirere  

nye generasjoner av filmskapere.

FILMER AV DOUGLAS SIRK

FLAMMENDE
DESPERASJON

FARGER OG STILLE
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tvangstrøye, med undertrykkende eller tyranniske 
foreldre, og et samfunn som preges av fordommer 
og intoleranse, er typisk for mange av filmene vi 
regner som melodramaer – mange av dem handler 
om frihetslengsel, om personer som prøver å 
sprenge seg ut av de trange rammene de lever 
innenfor. I King Vidors innflytelsesrike film Stella 
Dallas fra 1937 møter vi Barbara Stanwyck i tittel-
rollen som en kvinne fra arbeiderklassen som gifter 
seg med en rik mann, og som opplever at klasse-
reisen blir vanskelig, og at hun ikke klarer å riste av 
seg arbeiderklassebakgrunnen sin. Stella er villig 
til å gjøre hva som helst for at datteren Laurel skal 
få et bedre og rikere liv enn hun selv fikk – selv om 
det innebærer selvutslettelse for henne. 

50-tallets melodrama
Klassisk melodrama på film forbindes i dag 
med Sirk, men også regissører som Vincente 
 Minnelli (The Bad and the Beautiful, Some Came 
 Running) og Nicolas Ray (kjent for melodramaer 
med mannlige, heller enn kvinnelige, helter, som 
Rotløs ungdom og Bigger than Life). Filmene deres 
utspiller seg typisk blant vellykkede mennesker 
i velstående familier – personer som på et over-
fladisk plan har lykkes i livene sine. Men det disse 
filmene egentlig gjør, er å vise oss baksiden av den 
amerikanske drømmen: Rigiditeten i det strenge 
sosiale systemet, og familien som et sosialt og 
følelsesmessig fengsel. 

Melodrama er ikke en filmsjanger på linje med 
westernfilmen eller musikalen, men en samlebe-

tegnelse. Akkurat som film noir, som heller ikke er 
en sjanger, men heller en stilretning i amerikansk 
film fra 40- og 50-tallet, så var ikke melodrama 
en definert sjanger som filmskapere og publikum 
hadde et aktivt forhold til. Det er i stedet et begrep 
som har kommet i ettertid, spesielt på 70-tallet, 
da en rekke filmforskere begynte å se på disse 
filmene på nytt. Thomas Elsaesser, som skrev det 
toneangivende essayet «Tales of Sound and Fury: 
Observations on the Family Melodrama» i 1972, 
pekte på en rekke fellestrekk ved disse filmene, 
og hevdet at vi kan snakke om «familie-melo-
dramaet» som en sjanger som uttrykker noen 
av spenningene og mot setningene som ligger 
under den plettfrie overflaten i det amerikanske 
middelklasse samfunnet. Melodramaet represen-
terer «en bevegelse fra ytre, ekstern handling til 
en større internalisering av  drama gjennom mer 
komplekse former for  symbolsk representasjon.» 
Det betyr at disse filmene har økt fokus på indre 
drama heller enn ytre handling, og at dramaet 
formidles symbolsk, ved hjelp av filmatiske virke-
midler som lyssetting, bildekomposisjon, kostymer, 
musikk etc. Dette representerer et brudd med den 
 klassiske, handlingsorienterte Hollywood-filmen, 
med karakterer i konstant bevegelse, ikke bare 
i filmen, men i hver scene og oftest i hvert bilde. 
Klassisk amerikansk film baserer seg på et elemen-
tært prinsipp, mener Elsaesser: Øyet tiltrekkes av 
bevegelse, og bevegelse er den enkleste måten 
å fange tilskuerens interesse. Filmer som baserer 
seg på rein fysisk handling, som musikalene, 
 westernfilmene og gangsterfilmene på 30- og 

40-tallet, har enkel karakter motivasjon og liten 
psykologisk dybde – i stedet baserer filmene seg på 
energi, driv og besettelse. «Denne ubønnhørlige og 
nådeløse forbrenningsmotoren av fysisk og psykisk 
energi,» skriver Elsaesser, «viser tegn til å bremse 
opp på 50- og 60-tallet. Her får den ville energien 
og vitaliteten en ny form for psykologisk dybde, og 
begynner å skildre indre personlighetskriser og 
sosiale tilpasnings problemer med en større sosial 
signifikans.»

Tyskland
Douglas Sirk ble født Hans Detlef Sierck i Hamburg 
i 1897 av danske foreldre. Han studerte jus, filosofi 
og kunsthistorie i München og Hamburg, og opp-
daget tidlig teater og film. Han likte filmer med den 
danske skuespillerinnen Asta Nielsen («dramaer 
med oppsvulmede følelser») og klassisk drama. På 
20-tallet etablerte han seg som teaterregissør, med 
Shakespeare, Molière, Ibsen, Sofokles og Brecht 
på repertoaret. Etter at nazistene kom til makten, 
innså Sirk at det var lettere å jobbe innenfor film 
enn teater, og han begynte derfor å jobbe for 
det tyske filmstudioet UFA. Han debuterte med 
komedien April! April! i 1934, og lagde så en rekke 
filmer i rask rekkefølge – blant dem en filmatise-
ring av Ibsens Samfunnets støtter (1935), og store 
suksesser som Schlussakkord (1936) og Zu neuen 
Ufern (1937). Sirk var en av favorittregissørene til 
 Goebbels, og han kunne hatt en lysende karriere 
som regissør i nazi-Tyskland. Men det var ikke 
planen. Sirk var gift med en jødisk kvinne, og hun 
måtte flykte fra Tyskland. Selv om nazistene var 

Jane Wyman og Rock Hudson i  

All that Heaven Allows
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så begeistret for Sirk at de ville legge til rette for 
at han kunne sende penger til henne i utlandet, 
begynte Sirk å planlegge sin egen flukt. Under 
på skudd av å sjekke locations til sin neste film, 
fikk han tillatelse av myndighetene til å reise til 
 Tenerife. Derfra flyktet han til Roma, hvor han møtte 
kona si, og sammen reiste de til USA via Nederland. 

USA
I USA forandret Hans Detlef Sierck navn til Douglas 
Sirk. Han lagde sin første film Hitler’s Madman i 
1943, og deretter lagde han film i høyt tempo. Da 
han lagde filmen som regnes som den første av de 
store Sirk-melodramaene, Magnificent Obsession i 
1954, så var det faktisk den nittende filmen han 
 regisserte i USA. Magnificent Obsession, med 
Rock Hudson og Jane Wyman, ble en kjempe-
suksess, og gjorde Rock Hudson til superstjerne. 
Denne filmen ble et kommersielt gjennombrudd for 
Douglas Sirk, og definerte retningen for den siste 
delen av karrieren hans, hvor berømte filmer som 
All that Heaven Allows (1955), Written on the Wind 
(1956), The Tarnished Angels (1957), A Time to Love 
and a Time to Die (1958) og Imitation of Life (1959) 
kom som perler på en snor. Selv om den siste 
filmen ble en av hans største suksesser, valgte Sirk 
å gi seg mens leken var god. Han flyttet tilbake til 
Europa og lagde ikke flere filmer etter det.  

Revurdering av filmene
Selv om de var store publikumssuksesser, var 
mottakelsen av Douglas Sirks filmer stort sett 
negativ da de kom på 50-tallet. De ble sett på som 

sentimentale kvinnefilmer. Da Sirk forlot USA i 
1959, var det likevel enkelte som begynte å se 
disse filmene som noe mer enn billig såpeopera 
og tåreperser. I april 1959 skrev Jean-Luc Godard 
en artikkel i filmmagasinet Cahiers du cinéma, 
utformet som et kjærlighetsbrev til Sirk, basert på 
hans filmatisering av Erich Maria Remarques bok A 
Time to Love and a Time to Die (1958). Men det var 
en annen artikkel i Cahiers du cinéma som skulle 
bli enda viktigere; åtte år seinere (i 1967) trykte de 
artikkelen «Den blinde mannen og speilet – eller 
Douglas Sirks umulige filmer». I dette nummeret 
trykte de også et intervju med Sirk. En annen kjent 
filmskribent og teoretiker, Andrew Sarris, som på 
slutten av 60-tallet jobbet med å utvikle den såkalte 
«auteur-teorien», innlemmet også Sirk i rekken av 
innflytelsesrike Hollywood-auteurer i sin bok The 
American Cinema. 

Viktigst var likevel boka Conversations with 
Sirk (også gitt ut som Sirk on Sirk) av Jon Halliday 
fra 1971. Her framstår Sirk som en reflektert og 
intellektuell filmkunstner med et svært bevisst syn 
på hvordan han har utformet filmene sine. Etter 
dette begynte det å dukke opp retrospektive serier 
på filmfestivaler og cinemateker, og Sirks status 
som regissør begynte å vokse. Filmene hans ble 
oppdaget av stadig nye tilskuere, blant dem en 
rekke regissører som skulle bli toneangivende. 

I 1971 skrev også R.W. Fassbinder sitt 
 entusiastiske essay om Sirk, og året etter, i 
1972, fikk Sirk for alvor fanget den akademiske 
interessen da Thomas Elsaesser skrev sitt høyst 
innflytelsesrike essay. 

Ironisk distanse
Sirk-forskerne på 70-tallet så på Sirks filmer som 
ironiske i sine stilistiske og dramatiske over drivelser. 
De så filmene som subversive i forhold til det borger-
lige miljøet og de amerikanske verdiene som filmene 
skildret, og Sirk ble derfor sett på som en kritiker 
av den amerikanske drømmen og de amerikanske 
kjerneverdiene. De store følelsene og dramatiske 
vendepunktene i filmene kan bli møtt med ironi, 
latter, mistro og lignende «uønskede» reaksjoner, 
og dette gjør at tilskueren inntar en distansert og 
kritisk distanse til filmene. Men samtidig har filmene 
visuelle og filmatiske kvaliteter som gjør dem til 
sofistikerte, estetiske nytelser. Vi ser bevisst etter 
de stilistiske utskeielsene, og får en ironisk, men 
høyst reell, fryd i å meske oss med de fargesterke og 
slående tablåene med de  vidunderlige technicolor- 
fargene. Det er skrevet mye om måten Douglas Sirk 
bruker bildekomposisjon og lyssetting til å formidle 
eller forsterke det følelsesmessige dramaet på. Helt 
bevisst bruker han farger – for eksempel fargen på 
klær – og virkemidler som lyssetting, kameravinkler 
og scenografi til å formidle sinnsstemningen til 
karakterene. Det visuelle regnes som like viktig, og 
kanskje viktigere, enn det karakterene sier i dialo-
gen. Følelser formidles gjennom det fysiske rommet 
– et hjem som er ment å være praktfullt og perfekt, 
fremstår som et fengsel for personen som er fanget i 
det. «Kameravinklene er regissørens tanker,» sa Sirk 
selv. «Lyssettingen er hans filosofi.» 

Jan Langlo

Scene i Leave  

Her to Heaven

Lauren Bacall i Written on the Wind

Imitation of Life
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OF LIFE

WRITTEN ON  
THE WIND

Imitation of Life var den siste filmen Sirk gjorde i Hollywood, og hans aller mest kjente. Lana 
Turner spiller Lora Meredith, en aspirerende skuespillerinne som bor i New York sammen 
med sin datter. På stranden på Coney Island møter hun en annen alenemor, en farget ung 
kvinne som også har en datter. De blir venner og Lora ansetter Annie som hushjelp. Både 
mødre og døtre utvikler nære forhold, men etterhvert, når Lora får suksess som skuespiller, 
får hun mindre og mindre tid til datteren sin. Noe hun selvsagt kommer til å angre på. 
Imitation of Life  handler blant annet om de rasemessige spenningene i USA på 50-tallet, og 
behandler temaet på en ærlig, nesten naken, måte.

Written on the Wind handler om en styrtrik oljemillionærfamilie fra Texas, med to arvinger, 
sønnen Kyle og datteren Marylee. Kyle er selv-destruktiv og hard på flaska, Marylee er 
en notorisk nymfoman. Faren har mer tro på Mitch Wayne, Kyles beste venn og Marylees 
ulykkelige forelskelse, som er en langt mer stødig person enn de vinglete søsknene. Vi 
øyner et lite håp for Kyle når han gifter seg med Lucy, slutter å drikke og får orden på livet 
sitt. Men det er som de sier: En tørrlagt alkoholiker er som en tikkende bombe...

Written on the Wind er filmet i ekstremt knæsje farger, tidvis på grensen til kitsch, men 
ofte med en slags ekspresjonistisk uhygge. Det er en ekstremt lekker film, men også en 
velpoengtert satire som radbrekker «gode» amerikanske verdier.

USA 1959

REGI Douglas Sirk

MED Lana Turner, John Gavin, Sandra Dee

Engelsk tale, utekstet, 35mm, 2t 5min. A: 12 år

USA 1956

REGI Douglas Sirk

MED Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack,   

Dorothy Malone 

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 39min. A: 12 år

THE FIRST LEGION ALL THAT HEAVEN ALLOWS

ONS 22. SEPT KL. 18:00
TIR 28. SEPT KL. 20:30

TIR 3. AUG KL. 18:00
TOR 5. AUG KL. 18:00
FRE 6. AUG KL. 18:00

USA 1955, REGI Douglas Sirk

MED Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Conrad Nagel

Engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 29min. A: 12 år

I dette nydelige, renskårne og nesten bedragerisk enkle melodramaet møter 
vi Jane Wyman som den velstående enken Cary, som blir møtt med skepsis 
og fordommer når hun innleder et forhold til sin yngre gartner Ron.

Kameravinkler, bildekomposisjon, farger og lyssetting er med overlegg 
stilfullt og utstudert – og det er kontrasten mellom de idylliske bildene og den 
stille desperasjonen i dramaet som utspiller seg som gjør filmen så fantastisk.

USA 1951, REGI Douglas Sirk

MED Charles Boyer, William Demarest, Lyle Bettger, Walter Hampden

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 26min. A: Tillatt for alle

The First Legion er ikke blant Douglas Sirks mest kjente filmer, men den 
regnes som et av hans første mesterverk. Filmen handler om skadeskutte 
og desillusjonerte mennesker som opplever at en vellykket karriere og et 
godt materielt liv ikke er noen garanti mot ensomhet og desperasjon. «The 
transcendent climax is as moving a moment of grace as has ever been put on 
film.» – Lincoln Center

TIR 31. AUG KL. 18:00
FRE 10. SEPT KL. 18:30
ONS 15. SEPT KL. 18:00

TIR 10. AUG KL. 18:00
ONS 11. AUG KL. 18:00
FRE 13. AUG KL. 20:00
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Bent Hamer er utdannet ved universitetet i 
Stockholm og på Stockholms filmskole, men 
selv sier han at det er kortfilmene som var 
filmopplæringen hans. Her brukte han tid på å 
utvikle sitt eget filmspråk, hvor den lett absurde 
humoren står sentralt. Klassisk i så måte er Bare 
kødd (1995), hvor noen ubehagelige unge gutter 
bestemmer seg for å tulle med en gammel dame 
(glitrende spilt av Edith Carlmar), bare for å erfare 
at det er noen som er bedre enn dem til å kødde. 
Humoren og den uventede vendingen filmen tar 
skulle bli noe av et varemerke for spillefilmene 
hans.

Om å bryte rutiner
Hamers snedige antydninger til samfunnskritikk 
tar form av en mild ironisering over  byråkrati-
sering  en hos statlige virksomheter, hvor 
institusjonene utvikler tilsynelatende 
rasjonelle styringsmekanismer uten å innse 
hvor absurde disse kan virke fra utsiden. 
Dette kan sees i sin ytterste konsekvens hos 
rasjonaliseringsekspertene i Salmer fra kjøkkenet, 
men ligger under som en rød tråd i alle hans 
filmer. Vi finner NSB i O’Horten og justervesenet 
i 1001 gram, men Hamers kritikk gjøres med en 
behersket underfundighet som gjerne speiles 
av karakterene han befolker filmene med, en 
brokete forsamling mennesker hvis liv ofte er blitt 
kontrollert gjennom tryggheten rutinen kan gi. 
Når så denne rutinen motvillig må brytes, enten 
det nå er introduksjonen av en ukjent sønn, en 
observatør i kjøkkenet, elskerinnens konfrontasjon 
med kona eller bare det å gå av med pensjon, 
blir livet uforutsigbart og tar gjerne helt nye 
vendinger. Aner vi her Hamers stille antydning om 
et livssyn, en forsiktig påpekning av farene ved å 
bli en frivillig fange av rutinen mens livet passerer 
forbi?

Full kontroll
At man hos Hamer finner en såpass entydig stil 
og stemme, kommer som et naturlig resultat av 
hans fulle kontroll over egne produksjoner. Der 
vi i Norge de siste tiårene har sett fremveksten 
av det klassiske produksjonstriangelet, hvor 
manusforfatter, produsent og regissør gjør hver 
sin del av jobben, med det resultat at filmen 
gjerne blir et kompromiss mellom tre sterke 
viljer, fyller Hamer alle disse tre rollene selv. Som 
grunnlegger og eier av produksjonsselskapet 
BulBul Film (flere av kortfilmene ble produsert 
av hans forrige selskap – Odyssé Film) går det 
mye tid til å skaffe finansiering, noe som gjør 
at Hamers filmproduksjon blir noe sparsom, 
gjennomsnittlig tar det tre år mellom hver film. 
Unntaket var Factotum, hvor Hamer ønsket å spille 
inn Bukowskis roman i USA på originalspråket, så 
der allierte han seg med Jim Stark – produsent for 
blant andre Jim Jarmush og Gregg Araki. Likevel 
ble det såpass tungt å skaffe penger i USA at man 
måtte se til norske og andre europeiske/japanske 
kilder for å få filmen realisert, med det resultat at 
også Factotum regnes som en norsk film.

En annen utfordring kom her av at han skulle 
forholde seg til en annens visjon, i dette tilfellet 
Charles Bukowski og hans inngående beskrivelse 
av livet på utsiden av det store felleskapet. Filmen 
er hovedsakelig basert på boka ved sammen 
navn, som Jim Stark skaffet rettighetene til når 
deres opprinnelige førstevalg, Post Office, ikke 
var ledig (samt episoder hentet fra tre andre 
Bukowski-bøker). Men det skulle ikke bli siste 
gang Hamer vendte seg mot en etablert forfatter 
for inspirasjon, i både Hjem til jul (noveller av Levi 
Henriksen) og hans nye film, The Middle Man 
(Lars Saabye Christensen), gjør han det samme. 
Likevel har Hamer en evne til å gjøre stoffet til 
sitt eget, til å balansere forfatterens stemme mot 
sin egen. En Hamer-film er en Hamer-film uansett 
utgangspunkt.

Musikalske tema
Hvordan Hamer bruker musikk i sine filmer, er 
også noe man bør merke seg, fra Fläskkvartetten 
i Eggs og En dag til i solen, til Kristin Ambjørnsen 
i Factotum, Hans Mathisen i Salmer fra kjøkkenet 
og Kaada i resten av filmografien. Det er alltid 
passende, alltid stemningsskapende og aldri for 
mye. Små melodiske tema brukes til å underbygge 
karakterene og historien, og det er ingen redsel 
for stillhet. Et godt eksempel på hvordan Hamer 
tenker musikk finner vi i En dag til i solen, hvor 
vuggevisen «Blåmann, Blåmann» får en helt ny 
og langt mørkere betydning når sjømannskollega 
William bruker den til å rede grunnen for et 
overgrep på hovedpersonen Almar, og sangen må 
ha satt seg i underbevisstheten til Almar når han 
så senere tyr til den når han skal demonstrere 
norsk sang for sin kjære. Et annet eksempel er 
Kaadas nydelige tema i åpningen av O’Horten, 
hvor vi farer over en snødekt Hardangervidde med 
kamera i front på Bergenstoget – en kortfilm eller 
musikkvideo i seg selv. Kristin Ambjørnsen fikk 
Kanonprisen ved Kosmorama i 2006 for sin musikk 
til Factotum, hvor særlig sangen «Slow Day» er et 
ypperlig eksempel på en vellykket melodisetting 
til et dikt, i dette tilfellet «Wind the Clock» av 
Bukowski (fra samlingen What Matters Most is 
How Well You Walk Through the Fire). En perfekt 
oppsummering av Factotums gjennomgående 
tematisering av hverdagens repetisjon og 
kjedsomhet, hvor løsningen kun finnes i alkoholen. 
Så gjenstår det å høre hvordan en mer klassisk 
Hollywood-komponist passer til Hamers univers, 
når Jonathan Goldsmith skal sette musikk til The 
Middle Man.

Kjell R. Jenssen

Siden tidlig på 90-tallet har Bent Hamer etablert seg  
som en av våre mest kritikerroste og prisvinnende regissører.  

Vi setter opp alle spillefilmene hans, flere i nyrestaurerte utgaver.
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EGGS

EN DAG TIL  
I SOLEN

SALMER FRA 
KJØKKENET

Etter suksessen med Eggs, gikk det noen år mens Hamer forberedte sin neste film; En 
dag til i solen. Her forlater vi et gråtungt Norge for den spanske solkysten, uten at det 
melankolske likevel helt slipper taket. Den unge matrosen Almar forlater skipet for å få 
reparert sin bestefars lommeur, men blir akterutseilt i en liten spansk kystby. For Almar er 
dette en helt ny verden, der han gjør nye bekjentskaper og dramatiske erfaringer.

I hovedrollen som Almar plukket Hamer den helt ferske Eric Magnusson. Som hans 
romantiske interesse kapret Hamer Ingrid Rubio, prisvinner fra Carlos Sauras Taxi (1996). I 
birollene finner vi kjente navn som Francisco Rabal (kjent fra filmer av Buñuel, Antonioni, 
Zurlini og Friedkin), Pilar Bardem og Nicholas Hope.

Etter en grundig kartlegging av den svenske husmorens adferd på kjøkkenet beslutter 
svenskenes Hemmens Forskningsinstitut å se utover sine egne geografiske og 
kjønnsrollebestemte grenser. Ved å sende 18 observatører til det norske stedet Landstad, 
med sitt overskudd av ugifte menn, skal de nå studere enslige menns kjøkkenrutiner. For 
best mulig å kunne dekke døgnets 24 timer vil de 18 observatørene bo i hver sin lille runde 
campingvogn utenfor sine respektive husstander. Det er viktig at de kan komme og gå som 
de vil, og de må under ingen omstendighet snakkes til eller inkluderes i kjøkkenets gjøremål 
og rutiner. Byråkratiske Folke er en av de 18. Han setter seg på plass i kjøkkenet til den 
eldre ungkaren Isak, men Folkes rolle som observatør blir snart utfordret.

Norge 1995

REGI Bent Hamer

MED Sverre Hansen, Kjell Stormoen, Leif Andrée, Juni Dahr

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 26min. A: Tillatt for alle

Norge 1998

REGI Bent Hamer

MED Eric Magnusson, Ingrid Rubio, Nicholas Hope,  

Francisco Rabal, Louis Cuenca, Pilar Bardem, Leif Andrée

Norsk, engelsk og spansk tale, utekstet, DCP, 1t 35min. 

A: 12 år

Norge 2003

REGI Bent Hamer

MED Joachim Calmeyer, Tomas Norström, Bjørn Floberg,  

Sverre Anker Ousdal

Norsk og svensk tale, utekstet, DCP, 1t 32min. 

A: Tillatt for alle

BE
N

T 
HA

M
ER

Bent Hamer spillefilmdebuterte med denne pussige perlen av en film, et nærstudium av 
hverdagslig eksentrisitet, familielivets farer og alderdommens monotoni. Til tonene av 
Nitimens kjenningsmelodi «Memories of You», tas vi med til et lite hus i utkant-Norge, der 
de to brødrene Far og Moe har bodd sammen i en halv evighet. Tilværelsen og tosomheten 
er under full kontroll, helt til den dagen Fars milkshakedrikkende og eggesamlende svenske 
sønn dukker opp.

Hamer etablerer en realistisk og humoristisk grunntone som vris på etter hvert 
som en rekke selsomme hendelser finner sted. I hovedrollene finner vi to norske 
skuespillerveteraner, som begge fikk en Amandapris for innsatsen. 

TOR 16. SEPT KL. 20:00
TOR 23. SEPT KL. 18:00

TOR 2. SEPT KL. 18:00 - MØT BENT HAMER!
ONS 29. SEPT KL. 20:00

ONS 8. SEPT KL. 18:00
ONS 22. SEPT KL. 20:00



37

FACTOTUM

1001 GRAM
Vitenskapskvinnen Marie er i slutten av trettiårene og arbeider sammen med sin far i 
masseavdelingen hos det norske Justervesenet. Da hun får i oppdrag å reise til Paris for 
kontrollveiing av vårt nasjonale kilo, møter hun franske Jacques på et seminar om kiloens 
framtid. Sammen finner Marie og Jacques ut at de gamle kroppsmålene som fot, tomme og 
favn fortsatt har gyldighet, og gryende kjærlighet oppstår.

Norge/USA/Tyskland/Frankrike 2005

REGI Bent Hamer

MED Matt Dillon, Lili Taylor, Marisa Tomei, Didier Flamand, 

Fisher Stevens, Adrienne Shelly

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 33min. A: 15 år

Norge/Tyskland 2014 

REGI Bent Hamer

MED Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, Hildegun Riise,  

Stein Winge, Per Christian Ellefsen

Norsk, fransk og engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 33min. 

A: Tillatt for alle

O' HORTEN HJEM TIL JUL
Norge 2010, REGI Bent Hamer

MED Trond Fausa Aurvåg, Fridtjov Såheim, Henriette Steenstrup

Norsk og engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 30min. A: 12 år

Hjem til jul baserer seg i stor grad på en prisvinnende novellesamling av Levi 
Henriksen og er en rekke små historier holdt sammen av en rammefortelling 
fra krigen i Jugoslavia. Rammen er usedvanlig mørk til Hamer å være, men 
hans særpregede humor gjennomsyrer resten av filmen. Alle vi møter står 
ovenfor vanskelige og potensielt livsendrende valg, valg som definerer dem 
som mennesker: Tar de de enkle løsningene eller våger de å gjøre det rette?

Norge/Tyskland/Frankrike/Danmark 2007, REGI Bent Hamer

MED Bård Owe, Espen Skjønberg, Ghita Nørby, Henny Moan

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 30min, A. Tillatt for alle

O' Horten er en melankolsk komedie om lokfører Odd Hortens besværlige 
dager og netter på vei fra et langt yrkesliv til pensjonisttilværelsen. Gjennom 
varmt humoristiske og absurde situasjoner blir vi kjent med den temmelig 
forknytte Horten, og portrettet av ham blir en inntagende skildring av pensjo-
nisten som mister retningssansen – og finner den igjen.

LØR 25. SEPT KL. 17:00
SØN 26. SEPT KL. 18:00

TIR 28. SEPT KL. 18:00
ONS 29. SEPT KL. 18:00

BEN
T HAM

ER

Etter tre filmer ville Hamer ut i verden og grep fatt i en av sine favorittforfattere – Charles 
Bukowski. Factotum betyr altmuligmann, en person som kan håndtere en mengde 
forskjellige oppgaver. Og det er nettopp en slik person Bukowski selv ble nødt til å bli, for å 
kunne dyrke sitt eget forfatterskap. Hank Chinaski, Bukowskis alter ego, tar de strøjobbene 
han kommer over, jobber som ikke kommer i for stor konflikt med hans virkelige interesser: 
å kunne skrive eller leve et fritt og rimelig hedonistisk liv.

Kombinasjonen av Hamers underfundige humor og Bukowskis eksesser, gjør dette til 
en strålende film, episodisk uten å være kaotisk, leken, men med en harmdirrende finger 
rettet mot den moralske overlegenheten hovedpersonen møter.

TIR 14. SEPT KL. 21:00
FRE 17. SEPT KL. 19:00

TIR 21. SEPT KL. 20:45
TOR 30. SEPT KL. 20:00
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 27. - 29. AUGUST

RAVENHEART

Ravenheart satser nok en gang på å kunne avholde en 
fysisk festival og by dere en langhelg med skrekk, science 
fiction, fantasy og alt midt imellom! På programmet finner 
du en horror-komedie fra Kasakhstan, en sjokk-komedie fra 
Brussels nedslitte strøk, her er reiser i tid og rom fra Italia, 
besatte meksikanske hekser, skrekk og noir-film – samt flere 
andre rykende ferske dokumentarer, kortfilmer og spillefilmer. 

Vi feirer tyveårsjubileet til Christopher Nolans Memento 
og inviterer til gjensyn med Jonathan Demmes delikate 
Nattsvermeren, i anledning trettiårsdagen. 

Vi elsker film, kino og felleskapet som følger med! Derfor 
er det veldig viktig for oss å avholde festivalen. Vi gleder oss 
til å se deg som leser dette på årets Ravenheart. Gjenopplev 
en klassiker. Få en ny favorittfilm. Slå deg ned i kafeen mellom 
slagene og ta en skål med gamle venner eller få deg nye. Bli 
med på konkurranser. Diskuter programmet og kom deg på 
kino!

Velkommen til Ravenheart og velkommen i flokken!

Adam, Aladdin, Kay og Andreas
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CROSS THE LINE

THE OLD WAYS

ALIEN ON STAGE

MOTHER SCHMUCKERS

SWEETIE, YOU WON'T BELIEVE IT

JIM BUTTON AND THE WILD 13

Fils de plouc, Belgia 2021, REGI Harpo Guit & Lenny Guit

MED Maxi Delmelle, Harpo Guit, Claire Bodson

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 10min. A: 18 år

Idiotbrødrene Issachar og Zebulon bor sammen med sin prostituerte mor i 
Brussels verste strøk. Så blir familiehunden kidnappet. Jakten på «vofsen» 
 fører brødrene til maktsyke politimenn, kriminelle ungdomsgjenger, mislykke-
de filmskapere og belgiske sexklubber! Året sjokkfilm fra Sundance er en film 
fra et parallelt univers der Jean-Luc Godard regisserte Dum og dummere.

Jim Knopf und die Wilde 13, Tyskland 2020, REGI Dennis Gansel

MED Solomon Gordon, Henning Baum, Rick Kavanian, Uwe Ochsenknecht

Tysk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 49min. A: 6 år

I årets film om Jim Gullknapp og lokomotivføreren Lukas vender vi tilbake 
til Michael Endes grenseløse fantasiverden, i et nytt eventyr fylt av pirater, 
havfruer og tapte hemmeligheter! Dette er en film for hele familien, og byr på 
årets mest fantasifulle, visuelle og kreative sekvenser. Regissør Dennis  Gansel 
lar derimot aldri det tekniske komme i veien for historiens hjerte og sjel.

No matarás, Spania 2020, REGI David Victori

MED Mario Casas, Milena Smit, Elisabeth Larena, Fernando Valdivielso

Spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 36min. A: 18 år

Etter farens død bestemmer Dani seg for å leve livet, og feirer med en tur på 
byen. Han møter Mila som er spontan, vill og søt. De finner tonen sammen. 
Han blir med henne hjem, men det er da ting tar en brå vending.

Dette er en høyenergisk thriller i stil med Scorcese, Hitchcock og Noé. Vi 
får knapt en pause, og regissør Victori overlater ingenting til tilfeldighetene.

USA 2021, REGI Christopher Alender

MED Brigitte Kali Canales, Andrea Cortés, Julia Vera, Sal Lopez

Spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 30min. A: 18 år

En amerikansk journalist blir kidnappet på den meksikanske landsbygda mens 
hun jobber med en reportasje om lokal folketro. Raskt oppdager hun at hun 
ikke er et gissel, men bærer på en eldgammel ondskap.

Skaperne av The Mortuary Collection leverer her en stilsikker og 
 stemningsfull skrekkfilm. The Old Ways har gjort gjort furore på skrekkfilm-
festivalene verden over og måtte selvfølgelig være med på årets Ravenheart!

Storbritannia 2020, REGI Lucy Harvey & Danielle Kummer

MED Jason Hill, Lydia Hayward, Jacqui Roe, Susan Baird, Carolyn White

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 23min. A: 9 år

I utkanten av London bor en gruppe bussjåfører som alle er medlem av 
en amatørteatergruppe. Det er på tide med årets oppsetning og isteden-
for å  sette opp en revy, får en av dem ideen om å gjøre et teaterstykke av 
 klassikeren Alien. Dette blir alt annet enn enkelt, men det er det venner og 
puben er til for! Dette er festivalens store «feelgood»-film som sjarmerte 
publikum i senk på årets SXSW!

FRE 27. AUG KL. 21:45

LØR 28. AUG KL. 22:00

TOR 26. AUG KL. 17:00

LØR 28. AUG KL. 17:30

LØR 28. AUG KL. 15:30

SØN 29. AUG KL. 16:00

Zhanym, ty ne poverish, Kasakhstan 2020, REGI Yernar Nurgaliyev

MED Daniar Alshinov, Yerkebulan Daijrov, Asel Kaliyeva

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 25min. A: 18 år

Dastan og vennene trenger en timeout og drar på fisketur i den 
 kasakhstanske ødemarka. Noen pils senere kan våre helter endelig senke 
skuldrene, men stresset kommer kraftig tilbake i det de snubler over et opp-
gjør mellom de lokale heltene i  «bøgda». Denne action-horrorkomedien er et 
brutalt, underholdende, spenstig og friskt pust. For å oppsummere er Sweetie, 
You Won’t Believe It en film der Borat møter Deliverance møter Hangover!
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HVITE-
RUSSISKE

FILMDAGER

PROTESTSØSTRE

STRIP AND WAR

25

GÅ OG SE

Russland/Belarus 2016

REGI Andrej Kutsila

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 56min. A: 15 år

I dokumentarfilmen 25 møter vi de unge belaruserne Kristina, Ilya, Yana, 
Alexander og Dima som alle er født i 1991, året da landet ble grunnlagt. Andrej 
Kutsila er en av de mest berømte belarusiske regissørene og har sanket inn 
priser på filmfestivaler som IDFA og Cannes. 

Idi i smotri, Sovjetunionen 1985, REGI Elem Klimov

MED Aleksej Kravchenko, Olga Mironova, Vladas Bagdonas

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 22min. A: 15 år

Gå og se er hard kost for publikum. Filmen er en krass og realistisk skildring av 
krigen mellom Sovjet og Tyskland. På slagmarken graver 13 år gamle Flori frem 
et gevær som gjør det mulig for ham å tilslutte seg partisanene. Vi følger den 
unge guttens vei gjennom krigens grusomheter. 

Belarus 2020, REGI Boris Nikolaichik

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 45min. A: 15 år

Siden august 2020 har mer enn 33 000 mennesker blitt arrestert i Belarus av 
politiske årsaker, og minst 7 000 av dem er kvinner. Her møter vi åtte av dem. 
Hvordan er det å bli arrestert, på grunn av forklaringen til en person du aldri har 
møtt? Hvordan er det å tilbringe livet i et fengsel sammen med tilfeldige andre 
mennesker, som på et eller annet tidspunkt blir som søstre for deg?

Belarus/Polen 2019, REGI Andrej Kutsila

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 8min. A: 15 år

Utenfor Minsk finner vi en usannsynlig familiekonstellasjon: En pensjonert 
oberstløytnant som henger igjen i et sovjetisk tankesett og unge Anatol som 
tjener til livets opphold som stripper. Ved hjelp av forskjeller i verdensbilde 
og karakterer som driver frem komiske situasjoner, gir Strip and War oss et 
underholdende innblikk i et kontrastfylt land preget av indre og ytre spenninger. 

FRE 3. SEPT KL. 21:00
- DISKUSJON OM 
FEMINISME I BELARUS 
ETTER FILMEN

LØR 4. SEPT KL. 19:30 
- SAMTALE MED 
 REGISSØR ANDREJ 
KUTSILA ETTER FILMEN

FRE 3. SEPT KL. 19:00
- SAMTALE MED 
 REGISSØREN ETTER 
FILMEN

LØR 4. SEPT KL. 16:00
- DISKUSJON FØR 
FILMEN

Sommeren 2020 ble det avholdt presidentvalg 
i Belarus. Mange belarusere mente at valg-
resultatet var forfalsket og gikk ut i gatene for å 
demonstrere. Folket sa tydelig i fra at de ønsket 
endringer og demokrati, og at de ville beskytte 
stemmeretten sin. De fredelige protestene ble 
slått hardt ned på.

Oppvåkningen av det belarusiske 
sivilsamfunnet skjedde plutselig og det gjaldt 
belarusere i Norge også. Voldelig undertrykkelse 
av våre landsmenn, venner og familiemedlemmer 
i august 2020 har forent den belarusiske 
diasporaen i Norge. Kampen for frihet og 
demokrati har også gjort folk i verden rundt 
interessert i Belarus.

Belarusisk forening i Norge Razam ønsker å 
invitere til en offentlig debatt om frihetskampen 
i Belarus og spre kunnskap om Belarus og den 
politiske utviklingen i landet.

Belarusisk forening i Norge Razam

I samarbeid med Belarusisk forening i 
Norge Razam viser vi fire filmer fra Belarus.
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Rock Noir er Cinematekets egen rock ‘n’ roll-kino,  
der Truls Mollerin i hver programperiode byr på nøye utvalgte titler.

ROCK NOIR

USA 1981, REGI Kathryn Bigelow & Monty Montgomery

MED Willem Dafoe, J. Don Ferguson, Robert Gordon

Engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 25min. A: 15 år

FRE 10. SEPT KL. 20:30

THE LOVELESS

The Loveless er den stilfulle spillefilmdebuten 
til den anerkjente regissøren Kathryn Bigelow 
og David Lynchs fremtidige produsent; Monty 
Montgomery. I tillegg er dette skuespillerdebuten 
til den anerkjente skuespilleren Willem Dafoe og 
musikkartisten Robert Gordon. 

Filmen er et portrett av Amerika og har 
likhetstrekk med både Kenneth Angers Scorpio 
Rising og Edward  Hoppers malerkunst, i tillegg til 
at Kathryn Bigelow var veldig inspirert av Douglas 
Sirks stemningsfulle filmer.

I en liten sørstatsby oppstår det gnisninger 
når Willem Dafoe og motorsykkelgjengen hans 
får motortrøbbel og må stoppe der på vei til 
Daytona-racet. Med Amerikas kommunisttrussel 
som bakteppe, brygger det opp til en aggressiv 
konflikt mellom gjengen og lokalbefolkningen. Det 
hele ender i et uunngåelig generasjons-standoff. 
Filmen, som burde vært en kultklassiker, er en 
vellykket vri på rebellfilmene fra 1950-tallet. 
 Filmopplevelsen og spenningen som bygger seg 
opp i sørstatsbyen, heves ytterligere med musikk-

sporene fra jukeboxen, levert av neo-rockabilly-
legenden Robert Gordon, som spiller karakteren 
Davis. Vi viser filmen i en sjelden 35mm-kopi. 
Merk deg at vi denne kvelden (kl. 18.30) også 
viser Douglas Sirks Written on the Wind, som The 
Loveless er direkte inspirert av.
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CINEMATEKENE

De sju norske cinematekene samarbeider hver uke om felles visninger  
av digitaliserte klassikere eller nye perler. 

DAZED AND 
CONFUSED

USA 1993

REGI Richard Linklater

MED Jason London, Wiley Wiggins, Matthew McConaughey, 

 Parker Posey, Milla Jovovich, Ben Affleck

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 42min. A: 15 år

TIR 17. AUG KL. 20:45
ONS 18. AUG KL. 18:30
TOR 19. AUG KL. 18:00

ELEFANTMANNEN
The Elephant Man, USA 1980, REGI David Lynch

MED Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 4min. A: 15 år

Dette er den uendelig triste historien om Joseph Merrick. Han behandles 
som et monster og vises frem som en sirkusattraksjon, helt til en velmenende 
lege finner ut at det skjuler seg et fintfølende og artikulert menneske bak det 
skrekkinngytende, heslige utseendet.

CAPE FEAR
USA 1962, REGI J. Lee Thompson

MED Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 46min. A: 15 år

Max Cady slipper ut av fengsel etter å ha sonet åtte år for voldtekt. På 
utspekulert og manipulerende vis jobber eksfangen seg inn mot Sam Bowden, 
et sentralt vitne i rettsaken, og hans familie. Filmen har mange Hitchcock-aktige 
elementer, for regissør J. Lee Thompson var uttalt inspirert av mesteren. 

TOR 12. AUG KL. 18:00
SØN 15. AUG KL. 16:00
TOR 19. AUG KL. 20:30

SØN 8. AUG KL. 18:00
TOR 12. AUG KL. 20:30
FRE 13. AUG KL. 18:30

Året er 1976, stedet er Austin, Texas, og det er siste dag før sommerferien. I løpet av de neste 
24 timene møter vi ungdom fra alle sosiale grupperinger og tar del i deres feiring av starten 
på en ny sommer. Filmen følger ikke noe disiplinert plot, men er i stedet et varmt og troverdig 
øyeblikksportrett, tydelig inspirert av Linklaters egen ungdom. Dazed and Confused er 
dessuten smekkfull av unge, lovende skuespillere, og lydlagt med et tidsriktig soundtrack.

DRESSED 
TO KILL

USA 1980

REGI Brian De Palma

MED Angie Dickinson, Nancy Allen, Michael Caine,  

Keith Gordon

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 44min. A: 15 år

SØN 15. AUG KL. 21:00
TIR 17. AUG KL. 18:30
ONS 18. AUG KL. 20:45

Etter særegne sjangerøvelser som Carrie og The Fury, ble Brian De Palma enda mer raffinert 
i sitt formspråk med sin forførende sjokk-thriller Dressed to Kill. Filmen er en av de mest 
ur-depalma'ske i mesterens karriere, og står seg som et kroneksempel på rendyrket, visuell 
filmskaping.
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ROMEO 
& JULIE

VREDENS 
DRUER

STRANGERS 
ON A TRAIN

Romeo + Juliet, USA 1996

REGI Baz Luhrmann

MED Leonardo DiCaprio, Claire Danes, John Leguizamo,  

Paul Sorvino

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t, A: 12 år

Grapes of Wrath, USA 1940

REGI John Ford

MED Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 9min. A: 12 år

USA 1951

REGI Alfred Hitchcock

MED Farley Granger, Ruth Roman, Robert Walker,  

Leo G. Carroll

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 41min. A: 

TIR 3. AUG KL. 21:00
ONS 4. AUG KL. 18:00
TOR 5. AUG KL. 18:30

TIR 28. SEPT KL. 21:00
ONS 29. SEPT KL. 18:30
TOR 30. SEPT KL. 21:00

SØN 1. AUG KL. 19:00
TIR 3. AUG KL. 20:00
TOR 5. AUG KL. 20:00

Baz Luhrmanns elleville filmatisering av det berømte stykket vakte både avsky og 
begeistring da den kom i 1996, som en fullstendig annerledes og leken måte å gjøre 
Shakespeare på – med hektisk klipperytme, rastløst kamera, et øredøvende soundtrack og 
fargesterke tablåer. 

Vredens druer utspiller seg under depresjonstiden i USA, da familier ble drevet fra sine 
gårder av bankene og søkte vestover etter ny lykke. Familien Joad forsøker å holde sammen 
når deres eksistens trues, og gjennom deres historie settes den lille mann opp mot det 
hensynsløse kapitalistiske systemet. 

Guy Haines forventes å drepe faren til en mann som på sin side har bevist at han er kapabel 
til drap. Hvordan havnet han i denne situasjonen? Åpenbart ved hjelp av Hitchcocks sans 
for diabolske plot, men også Patricia Highsmiths roman og det fortreffelige manuset av 
Raymond Chandler.
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PÅ VEI 
MOT LIVET

Les quatre cents coups, Frankrike 1959

REGI François Truffaut

MED Jean-Pierre Leaud, Albert Rémy, Patrick Offray,  

Guy Decomble

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 39min. A: 15 år

Filmen om unge Antoine Doinels prøvelser var med å markere starten på den nye franske 
bølgen. Til tross for filmens alvorlige tema, er tonen lett og stilen lekende. Truffaut dveler 
ikke unødig ved sine bitre barndomsminner, men skildrer de mørke sidene med humor, de 
lyse med vemod.

CI
N
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THE CHESS GAME 
OF THE WIND

Østerrike 1997

REGI Michael Haneke

MED Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Frank Giering

Tysk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 49min. A: 15 år

Shatranj-e baad, Iran 1976

REGI Mohammad Reza Aslani

MED Shohreh Aghdashloo, Shahram Golchin,  

Mohamad Ali Keshavarz

Persisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 40min. A: 12 år

TOR 23. SEPT KL. 20:00
SØN 26. SEPT KL. 20:00
TIR 28. SEPT KL. 18:30

ONS 4. AUG KL. 21:00
FRE 6. AUG KL. 20:00
TIR 10. AUG KL. 20:30

Tonen for Funny Games settes allerede i anslaget, hvor vi ser en familie på vei til landstedet 
sitt. Musikken veksler sjokkaktig mellom klassisk og ekstremt aggressiv speed-metal. Vel 
framme får familien uventet besøk av to unge gutter. Det blir starten på et mareritt hvor 
familien terroriseres av de to fremmede. Den ene henvender seg stadig til kamera for å liksom 
invitere oss med på den syke selskapsleken, noe som gjør det hele enda mer ondskapsfullt.

I et herskapshus i Iran under Qajar-dynastiet gjør en arvekonflikt stemningen anspent. Den 
avdødes datter begynner å bli paranoid – rundt henne befinner det seg grådige menn som alle 
mener de har krav på arven. På kjølig vis flyttes sjakkbrikkene og makten rundt på brettet, i et 
klaustrofobisk spill der ingen bør stole på hverandre.

Det er interessant å se The Chess Game of the Wind som en forløper til senere iransk 
film, men fortellingen skaper også assosiasjoner til europeiske filmskapere fra samme 
periode, så vel som Shakespeare, gotisk skrekk og asiatisk film om føydale familiebånd.

ONS 18. AUG KL. 21:15
TOR 19. AUG KL. 21:00
SØN 22. AUG KL. 18:30
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THE RIDER

1900

OLDBOY

USA 2017

REGI Chloé Zhao

MED Brady Jandreau, Lilly Jandreau, Tim Jandreau,  

Lane Scott, Cat  Clifford

Engelsk tale, svensk tekst, DCP, 1t 44min. A: 12 år

Novecento, Italia 1976

REGI Bernardo Bertolucci

MED Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda

Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 5t 17min. A: 18 år

Sør-Korea 2003

REGI Park Chan-wook

MED Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Gang Hye-jung

Koreansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 59min. A: 18 år

FRE 20. AUG KL. 18:00
TIR 24. AUG KL. 18:00
ONS 25. AUG KL. 18:30

TOR 9. SEPT KL. 18:00
LØR 11. SEPT KL. 16:00
TIR 14. SEPT KL. 20:30

DEL I - LØR 21. AUG KL. 17:30
DEL II - LØR 21. AUG KL. 20:30
DEL I - ONS 1. SEPT KL. 18:00
DEL II - ONS 1. SEPT KL. 21:00

Brady er en begavet ung rodeorytter som har vokst opp med hester. Han vet instinktivt 
hvordan man skal være sammen med dyrene, temme dem og ri dem: Det sitter i kroppen. 
Men når vi møter ham i starten av filmen har han nettopp fått en alvorlig hjerneskade etter 
et fall og ulykken endrer livet hans totalt. The Rider er et vakkert og eksistensielt drama 
signert oscar-vinner Chloé Zhao (Nomadland).

I 1900 skildres framveksten av det moderne Italia fra arbeiderklassens første nølende opprør 
mot en føydal samfunnsform, fram til den annen verdenskrig munner ut i seier over fascismen. 
Bertolucci tar utgangspunkt i det myldrende livet på et gods like etter århundreskiftet, der to 
guttebarn blir født.

Park Chan-wook vant Grand Prix i Cannes for Oldboy, et brutalt, banebrytende og 
briljant hevndrama som utfordrer både intellekt og sanseapparat. Foto og lyssetting, 
så vel som musikken – en blodig blanding av vals, tango og tekno – bidrar til filmens 
overskuddsestetikk.

CIN
EM

ATEKEN
E
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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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Storbritannia 1975-2020

REGI John Smith

Engelsk tale, utekstet. 16mm & video, 1t 20min. A: 12 år

SØN 12. SEPT KL. 18:00

A selection of work from one of Britain's most distinguished experimentalists. 
When the logic of his structural precision begins to seem familiar, Smith’s dark 
wit diverts the viewer into unexpected and unruly networks of meaning and 
absurdity. 

Associations, 1975, 16mm, 7min
Images from magazines accompany a spoken text taken from Word Associati-
ons and Linguistic Theory by the American psycholinguist Herbert H. Clark. 

Girl Chewing Gum, 1976, 16mm, 12min
A commanding voice over appears to direct the action in a busy London street. 

Om, 1986, 16mm, 4min
A journey from one concrete stereotype to its diametric opposite.

The Black Tower, 1987, 16mm, 26min
A man is haunted by a tower which, he believes, is following him around 
London. 

Dungeness, 1987, 16mm, 4min
A series of abstract rhythms.

Citadel, 2020, video, 16min
Filmed from the artist’s window during lockdown.

JOHN SMITH:  
SIX FILMS

Sveits 2018

REGI Daniel Zimmermann

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

SØN 15. AUG KL. 18:30

Walden is named after the book by American transcendentalist writer Henry 
David Thoreau.

In an Austrian forest a fir tree is felled and processed into planks. By train, 
truck, boat and finally by hand, the material is transported to a mysterious 
destination in the Brazilian rainforest. 

Composed of just 13 rotating shots, this is a formally impressive rumi-
nation on subjects such as globalization and nature, and reverses the usual 
raw  material trade route. With a constant slow scan the film creates space 
to reflect in-depth upon different socio-political realities. This film could be 
said to belong to the current «slow» movement in its production values and 
contains echoes of the work of James Benning and and his structuralist 
contemporaries.

Daniel Zimmermann (Swiss, born 1966) is a visual artist, dramaturge and 
filmdirector. Originally trained as wood sculptor, he works on film, installation 
and performance art. His works are based on a fictional actionism located 
between visual and performance art.

WALDEN
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FILMOPPLEVELSER DU IKKE VISSTE AT DU TRENGTE!
Kay Olsen og Haakon Thunestvedt har et stort hjerte for den merkelige, sære, morsomme, brutale, spekulative og unike filmen. 
Forstyrret filmsalong er din veileder inn i en verden der filmer prøver og ikke minst feiler, der budsjetter ikke nødvendigvis eksisterer, 
der handling er en unnskyldning for grov vold. De lover filmer som kommer til å vekke følelser i deg, kanskje spesielt i mellomgulvet… 

FORSTYRRET FILMSALONG

Norge 1983, REGI Herodes Falsk

MED Jahn Teigen, Herodes Falsk, Tom Mathisen, Øivind Blunck, Sajeed 

 Anjum, Kjersti Døvigen, Ali Majeed, Marius Müller, Sverre Anker Ousdal

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 38min. A: 12 år

FRE 24. SEPT KL. 21:00

I fjor tok vi avskjed med en av våre største popstjerner, men Jahn Teigen var 
kjent for mer enn glasnost, optimisme og en mulig vokalistkarriere i Genesis. 
Sammen med Herodes Falsk og Tom Mathisen var han en del av Prima Vera 
som kappet med KLM om å være Norges svar på Monty Python. I likhet med 
sine britiske kolleger ga de seg også i kast med film og legender. Resultatet 
er kveldens film som trekker mange veksler på BBC-anarkistenes historie om 
jakten på den hellige gralen, men som likevel byr på sin egen unike galskap. 
Her opplever vi Olav Digre (Teigen), som senere skal bli kjent som Olav den 
Hellige, i alle livsfasene fra fødsel til endelikt.

Til tross for store utfordringer klarte Prima Vera å få offentlig  finansiering 
etter gjentatte manusutkast som ble fort refusert i det de ankom de be-
vilgende myndigheters kontor. Selv om resultatet ikke ble i nærheten like 
anarkistisk som gjengen hadde håpet på, er filmen milevis unna de  vanlige 
trauste verkene som norsk film leverte ut til publikum på samme tid. Mye kan 
nok tilskrives produsent John M. Jacobsen, en av de få norske  produsentene 
som virkelig har turt å satse og noen år etter åpnet penge sekken for Falsk og 
Mathisen til klassikeren Showbiz! Gå ikke glipp av denne etter hvert klassiske 
komedien som viser Prima Vera i deres grønne glanstid!

PRIMA VERAS SAGA  
OM OLAV DEN HELLIGE

USA 1999, REGI Antonia Bird

MED Guy Pearce, Robert Carlyle, David Arquette, Jeffery Jones,  

Jeremy Davies

Engelsk tale, svensk tekst, 35mm, 1t 41min. A: 18 år

FRE 20. AUG KL. 21:00

Etter å ha blitt stemplet som en feiging blir kaptein John Boyd sendt til en 
forblåst vaktstasjon ved foten av Sierra Nevada-fjellene. En kveld sjangler 
en forkommet nybygger inn på stasjonen og forteller en grusom historie om 
et værfast følge som ender som kannibaler. Boyd og de andre soldatene 
beslutter å lete etter andre overlevende.

Etter å ha vært nærmest glemt i over tyve år er Ravenous endelig 
anerkjent som en av de store horrorfilmene fra nittitallet. Det var en svært 
turbulent produksjon, men resultatet er en av de fremste filmene innen sub-
sjangeren kannibalwestern. Filmmusikken utmerker seg her gjennom sam-
arbeidet med Peter Greenaways faste komponist Michael Nyman og Damon 
Albarn fra Blur og Gorillaz. Deres blanding av klassisk symfoni musikk, folke-
musikk fra apalache-fjellene og indianske folketoner samt Ennio  Morricone, 
løfter filmen. Samspillet mellom Guy Pearce og Robert Carlyle er usedvanlig 
dynamisk og støttes opp av sterke biroller levert av David  Arquette og Jeffery 
Jones. Gjenoppdag eller bli kjent for første gang med denne blodige og 
 humoristiske perlen, selvfølgelig på 35mm! 

RAVENOUS
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Norge 2011, REGI Joachim Trier

MED Anders Danielsen Lie, Ingrid Olava, Iselin Steiro

Norsk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 35min. A: 15 år

TIR 31. AUG KL. 19:00 OG KL. 21:00

Det har etter hvert blitt en tradisjon for Cinemateket å vise Oslo, 31. august av 
Joachim Trier på denne eksakte datoen.

Med Oslo som bakteppe for et eksistensialistisk drama, tar Joachim Trier 
oss med på en enkel og samtidig kompleks skildring av et menneske som er i 
ferd med å gi opp, men som kanskje finner en grunn for å leve videre likevel. 
Eller kanskje ikke. Med et lekent og svært bevisst filmspråk skildres et av-
gjørende døgn i Anders' liv, som også kan oppleves som et helt liv.

Filmen utgjør andre kapittel i Triers Oslo-trilogi, tre filmer om utenfor-
skap, som startet med Reprise (2006) og nå avrundes med Verdens verste 
 menneske som kommer på kino i oktober.
 

OSLO 31. AUGUST
Norge 1959, REGI Edith Carlmar

MED Liv Ullmann, Atle Merton, Rolf Søder, Nanna Stenersen

Norsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 35min. A: 9 år

ONS 25. AUG KL. 18:00 INNLEDNING FØR FILMEN

I perioden 1949-1959 regisserte Edith Carlmar, Norges første kvinnelige 
filmregissør, hele ti spillefilmer. Ung flukt  var hennes siste spillefilm og 
foregår på en fraflyttet seter, langt ute i skauen. Her har det unge paret Gerd 
og Anders innlosjert seg etter å ha rømt fra byen i en tjuvlånt bil. Anders tror 
han på denne måten kan sikre seg Gerd, og hindre at hun havner i et kriminelt 
miljø. Men å holde på den dansende, cola-drikkende og tyggegummityggende 
Gerd blir litt av en utfordring for den mindre erfarne Anders. I rollen som Gerd 
finner vi tyve år gamle Liv Ullmann, i det som var hennes første hovedrolle 
på film. Hun gjør en fantastisk tolkning av den humørsyke og typete 
tenåringsjenta.

Ung flukt ble plukket ut til Berlin-festivalens klassikerprogram i 2019, og 
ble presentert i en nyrestaurert kopi for et entusiastisk publikum. Dette er den 
første norske filmen som har blitt vist i et retrospektivt program på en av de 
store filmfestivalene i utlandet, og visningen i Berlin viste at Ung flukt  tåler 
å bli sammenlignet med mer kjente utenlandske filmer som Sommeren med 
Monika. Vi har valgt ut filmen til å være det norske bidraget i prosjektet A 
Season of Classic Films, der over 50 korte og lange filmer gjøres tilgjengelig 
for filmpublikum verden over. 

UNG FLUKT

SPESIALVISNINGER
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MUSIKALSØNDAG
Hva passer vel bedre en søndag ettermiddag  
enn et gjensyn med en klassisk musikalfilm?
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Storbritannia 1968

REGI Carol Reed

MED Ron Moody, Oliver Reed, Harry Secombe, Shani Wallis, Mark Lester

Engelsk tale, svensk tekst, 35mm, 2t 33min. A: 9 år

SØN 1. AUG KL. 16:00 | SØN 8. AUG KL. 16:00

Basert på den populære sceneversjonen som kom i 1960 (og som gikk seks år 
i London) med musikk av Lionel Bart, er dette en spennende, rørende og ikke 
minst storslått filmversjon, i nydelig Cinema scope.

I London på 1830-tallet bor foreldreløse Oliver på et barnehjem. En dag 
blir han solgt til eieren av et begravelsesbyrå. Oliver stikker av og møter noen 
andre barn som tar ham med seg «hjem». Barna bor sammen med Fagin som 
driver med lyssky forretninger og lærer ungene opp til bli lommetyver. Olivers 
nye tilværelse byr på tilhørighet og vennskap, men etter hvert også mer alvor-
lig kriminalitet, når den farlige raneren Bill Sykes fatter interesse for ham.

Oliver! er både spennende og hjertevarm, og fullstappet med flotte 
sanger, som «Food, Glorious Food», «Consider Yourself», «As Long as He 
Needs Me», «You've Got to Pick a Pocket or Two» og «Where Is Love?». Den 
ble en stor suksess da den kom på kino i 1968 og dro med seg en rekke priser, 
inkludert seks Oscars (etter å ha blitt nominert til hele elleve). 

OLIVER!
USA 1980

REGI Robert Greenwald

MED Olivia Newton-John, Gene Kelly, Michael Beck 

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 36min. A: 6 år

SØN 5. SEPT KL. 16:00 | SØN 12. SEPT KL. 16:00 | SØN 26. SEPT KL. 16:00

Få med deg denne utskjelte festen av en film – på stort lerret! Siden 
 premieren i 1980 har Xanadu gått fra å bli omtalt som en av tidenes dårligste 
filmer til å bli en kultfilm. Den blir nok aldri oppjustert til et mesterverk, men 
stadig flere lar seg fengsle av den, ikke minst fordi den etter 41 år ikke ligner 
på noe annet enn seg selv, og på sitt beste er en leken og luftig postmoderne 
musikal-potpurri.

Sonny Malone tjener til livets opphold ved å male enorme plakat-
versjoner av platecovre. En dag ser han at kvinnen på et av covrene er den 
samme rulle skøytende åpenbaringen han nylig møtte. I et forsøk på å finne 
henne igjen, drar Sonny til den forlatte bygningen som også er avbildet på 
 coveret. Der finner han Kira, som viser seg å være en muse, sendt på opp-
drag til jorden. Når Sonny, Kira og den eldre foretningsmannen Danny blir en 
trio, er det starten på et unikt prosjekt: rulleskøytenattklubben Xanadu.

Produsentene bak Xanadu håpet den skulle bli den nye Saturday Night 
Fever eller Grease, men en blanding av hastverk og feilvurderinger preget 
produksjonen. Da filmen kom på kino, var anmelderne nådeløse. Men 
film musikken ble en suksess, og låter som «Magic» samt «I'm Alive» og 
 «Xanadu» toppet listene verden over.

XANADU
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FOR SMÅ 
 FILMELSKERE

BARNAS CINEMATEK

Lørdager kl. 13.00 og kl. 15.00 og søndager kl. 14.00 viser Barnas Cinematek nye titler og gamle 
klassikere for barn i ulike aldre, fra barnehagebarn til tolvåringer. Noen ganger har vi også 
aktiviteter før eller etter filmen. Hvis dere tenker at det blir flere besøk til Barnas Cinematek 
i løpet av året, kan det lønne seg med et medlemskort (kr. 50). Da får dere kjøpt to billetter til 
rabattert pris (kr. 20) per forestilling og mottar barneprogrammet rett i postkassa. Les mer om 
filmer og aktiviteter på cinemateket.no/barnascinematek.

Visste du at Cinemateket også viser film for barn?

Barnas Cinematek sender ut eget  
nyhetsbrev hver uke. Få oversikt  
over  program og aktiviteter.  
Påmelding via nettsiden.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET  
TIL BARNAS CINEMATEK
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Barnas Cinematek elsker sommerfilmer, og  mandag til 
fredag i uke 32 blir det familieforestillinger hver dag kl. 
10.00 og kl. 12.00. Vi byr på en miks av gode  klassikere 
og spenstig animasjon fra Norden og Europa. På 
 programmet står Lærer Frosk, Flukten fra hønse-
gården, Tottori!  Sommeren vi var alene, Apestjernen 
og Pippi på de syv hav.

FORLENG FERIEFØLELSEN 
PÅ SOMMERKINO!

FILMPERLER FOR DE MINSTE
Barnas Cinematek er et fint sted å gi barna sin aller 
første kinoopplevelse, og i hvert program plukker vi ut 
filmperler som er spesielt godt egnet for de minste. I 
august og september byr vi blant annet på Apestjer-
nen og Tigre & tatoveringer – to filmer som på hvert 
sitt vis handler om barn som har hjerte varme og litt 
annerledes voksenpersoner i livet sitt: Jonna har en 
gorillamamma og Mai har en kul tatovert onkel.

OSLO STUMFILMFESTIVAL

SOMMERKINO 9.-13. AUGUST

BARNAS 
STUMFILM-
KONSERT
Velkommen til en festforestilling med stumfilmer 
laget av og med barn. Vår faste stumfilmmusiker 
Kjetil Schjander Luhr frem fører levende pianomusikk 
til alle filmene! Les mer om hvordan man kan delta 
og sende inn bidrag på www.cinemateket.no.
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DETTE SKJER OGSÅ PÅ CINEMATEKET FREMOVER
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Les mer om arrangementene og forestillingene på cinemateket.no 

TROLL I ESKE
Overraskelse!
Søndag 1. august kl. 21:00 og søndag 5. september kl. 21:00

Shochiku 100 år

FOREDRAG
Førsteamanuensis Dick Stegewerns ved UiO om det japanske studioets 
hundreårige historie.
Onsdag 18. august kl. 18:00

HVOR BLE DET AV 
FILMMUSEET?
Kortfilmer og diskusjon.
Torsdag 19. august kl. 18:30

Premiere!

SVEIN KOJAN - EN 
TUSENKUNSTNER
Ny norsk dokumentarfilm av Trygve Hagen.
Lørdag 21. august kl. 18:00

Gratis visning!

KULTURNATT
What Do we See When We Look at the Sky? av Alexandre Koberidze
Fredag 17. september kl. 20:00
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 25 40
 1900 45
 2046 26
 1001 GRAM 37
A ALIEN ON STAGE 39
 ALL THAT HEAVEN ALLOWS 32
 ARKIV-DETEKTIVEN 15
 ATLANTIS 8
B BABETTES GJESTEBUD 23
 BARNAS STUMFILMKONSERT 17
 BUTCH CASSIDY AND SUNDANCE KID 23
C CAPE FEAR 42
 CARMEN COMES HOME 20
 CASTLE OF SAND, THE  20
 CHAPLIN PÅ RULLESKØYTER 17
 CHESS GAME OF THE WIND, THE  44
 CHUNGKING EXPRESS 26
 CROSS THE LINE 39
 CROSSROADS 19
D DAZED AND CONFUSED 42
 DE LOJALE 47 RONIN  19
 DEN STORE ILLUSJONEN 10
 DRESSED TO KILL 42
E EDDERKOPPENE 15
 EGGS 36
 ELEFANTMANNEN 42
 EN DAG TIL I SOLEN 36
 EVENTYREREN 17
F FACE 20
 FACTOTUM 37
 FALLEN ANGELS 26
 FILIBUS 16
 FIRST LEGION, THE 32
 FUNNY GAMES 44
G GOOD FOR NOTHING 20
 GÅ OG SE! 40
H HAPPY TOGETHER 26

 HISTORIEN OM EN GUT 15
 HJEM TIL JUL 37
 HUMAN CONDITION  

- A SOLDIER'S PRAYER, THE  21
 HUMAN CONDITION  

- NO GREATER LOVE, THE  21
 HUMAN CONDITION  

- ROAD TO ETERNITY, THE  21
I IMITATION OF LIFE 32
 IN THE MOOD FOR LOVE 26
J JEANNE D'ARC 17
 JIM BUTTON AND THE WILD 13 39
 JOHN SMITH - SIX FILMS 47
L L'INHUMAINE 16
 LOVELESS, THE 41
M MOTHER SCHMUCKERS 39
N NIGHT AND FOG IN JAPAN 20
O OG TRANENE FLYR 11
 O'HORTEN 37
 OLD WAYS, THE  39
 OLDBOY 45
 OLIVER! 51
 OSLO 31. AUGUST 49
P PRIMA VERAS SAGA  

OM OLAV DEN HELLIGE 48
 PROTESTSØSTRE 40
 PÅ VEI MOT LIVET 44
R RAVENOUS 48
 RIDER, THE  45
 ROMEO & JULIE 43
S SALMER FRA KJØKKENET 36
 SONATINE 20
 SOULS ON THE ROAD 19
 STRANGERS ON A TRAIN 43
 STRIP AND WAR 40
 STUDENTEN FRA PRAHA 14
 SVEIN KOJAN - EN TUSENKUNSTNER 51
 SWEETIE, YOU WON'T BELIEVE IT 39

T THERE WAS A FATHER 19
 TROLL I ESKE 51
U UNG FLUKT 49
 VREDENS DRUER 43
W WALDEN 47
 WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK  

AT THE SKY? 9
 WRITTEN ON THE WIND 32
X XANADU 51
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PRISAR OG PRAKTISK 
INFORMASJON
Du må ikkje være medlem for å sjå film på 
Cinemateket. Men eit medlemskap gir deg 
fordelar.

MEDLEMSFORDELAR
• redusert billettpris, også på arrangement med 

annan pris enn ordinær pris
•  du kan kjøpe to billettar til medlemspris per 

forestilling 
•  få programkatalogen i postkassa
•  rabatt på filmfestivalar på Cinemateket

MEDLEMSKORT
Cinemateket
Medlemskort for eit halvt år: kr 100
Medlemskort for eit heilt år: kr 200

Barnas Cinematek
Medlemskort for eit halvt år: kr 50
Medlemskort for eit heilt år: kr 100

Medlemskortet kan kun kjøpast og fornyast i 
billettluka. Det kan også ladast for lengre periodar 
om ønskeleg. 

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 arkivkopiar og spesialimporterte 
filmar som ofte ikkje er teksta. Det kan skje 
endringar, og derfor kan filmen ha annan tekst 
enn det som er oppgitt i katalogen. 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

BILLETTAR
Cinemateket
Medlem: kr 50 (kr 20 på barneforestillingar) 
Ordinær: kr 80

Barnas cinematek
Medlem: kr 20
Ordinær: kr 50

Ungdomsrabatt
Billett: kr 50 

Enkelte visningar har spesialprisar. 

ÅPNINGSTIDER BILLETTLUKE
Man  kl. 09.00 – 15.00
Tir - fre kl. 09.00 – 21.00
Lør  kl. 12.00 – 18.00
Søn   kl. 13.00 – 21.00

Billettbestilling: cinemateket.no
Ingen telefonbestilling. 

TELEFON SENTRALBORD 22 47 45 00
TELEFON BILLETTLUKE 22 47 45 89
EPOST: cinemateket@nfi.no
NETT: www.cinemateket.no
FACEBOOK: Cinemateket i Oslo
TWITTER: cinemateket
INSTAGRAM: cinemateketioslo

CINEMATEKET
Norsk filminstitutt
Filmens Hus, Dronningens gate 16
Postboks 482 Sentrum, N-0105 Oslo

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

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

ANDRE SKRIBENTAR
Tina Anckarman, Per Haddal, Kay Olsen, Greg 
Pope, Dick Stegewerns

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

ILLUSTRASJON KATALOGOMSLAG
Kim Hiorthøy

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

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

TRYKK
Zoom Grafisk, 6000 eksemplarer    

TAKK TIL
Eléonore Arnould – Institut français / Per Haddal 
/ Eirik Frisvold Hanssen, Tina Anckarman, 
Jørgen Ward Söderström, Arild Jørgensen, Tore 
Myklebust – Nasjonalbiblioteket / Nia Baxter, 
Jack Bell, Mark Truesdale, Kate Coventry – Park 
Circus / Kay Olsen / Johan Ericsson – Svenska 
Filminstitutet / Johannes Glaumann, Melina 
Meraki, Nils Eklund – NonStop Entertainment 
/ Dick Stegewerns – UiO / Japan Foundation  / 
Shochiku / Nille Stormoen, Anne M. Nygaard, 
Svend B. Jensen – Arthaus / Adam Losurdo, 
Aladdin Alisic – Ravenheart / Claudia Engelhardt 
– Filmmuseum München / Bent Hamer / Carmen 
Accaputo – Cineteca di Bologna / Elena Orel 
– Mosfilm / Dorian Magagnin – Cercamon / 
Laurence Berbon – Tamasa / Marleen Labijt, 
Paulina Reizi – Eye / Razam



REGISSERT AV

SKREVET AV
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«FOR EN VIDUNDERLIG, HJERTESKJÆRENDE, LIVSBEJAENDE FILMPERLE DETTE ER» 

MARK KERMODE, THE GUARDIAN

PÅ KINO FRA 13. AUGUST

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


