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ONSDAG 6. OKTOBER 
10:00 Jakten på nyresteinen 

Vibeke Idsøe [L]
12:00 Jakten på nyresteinen 

Vibeke Idsøe [L]
18:00 Because the Night 
 Diverse [L]
19:00 Flukt 
 Jonas Poher Rasmussen [T]
20:00 Sediments 
 Adrián Silvestre [L]
21:00 Bare 
 Aleksandr M. Vinogradov [T]

TORSDAG 7. OKTOBER 
10:00 Det flyvende teppet 
 Karsten Kiilerich [L]
12:00 Det flyvende teppet 
 Karsten Kiilerich [L]
18:00 …And Other Journeys 

Diverse [L]
18:30 Gendernauts + Genderation 

Monika Treut [T]
20:00 Poppy Field
 Eugen Jebeleanu [L]

FREDAG 8. OKTOBER 
10:00 Eventyr i Arktis 
 Rémi Chayé [L]
12:00 Eventyr i Arktis 
 Rémi Chayé [L]
17:00 Fighting Spirits Diverse [L]
18:30 Prisutdeling Oslo / Fusion
 The Nowhere Inn 
 Bill Benz [T]
20:30 Jan Soldat kortfilmer [T]
21:00 Nico Eline Gehring [L]

LØRDAG 9. OKTOBER 
13:00 Coraline og den hemmelige 

dør Henry Selick [L]
13:00 Norsk kort 1 + 2 Diverse [T]
16:00 Flukt 
 Jonas Poher Rasmussen [L]
17:00 Valentina 
 Cássio Pereira dos Santos [T]
18:30 Potato Dreams of America 

Wes Hurley [L]
19:00 Rebel Dykes Harri Shanahan 

& Siân A. Williams [T]
20:30 Noel Alejandro’s Bedtime  

& Other Stories 
 Noel Alejandro [L]
21:00 Rurangi Max Currie [T]

PROGRAM
OKTOBER
NOVEMBER
2021

FREDAG 1. OKTOBER 
18:00 And Other Journeys 
 Diverse [L]
18:30 Ammonite Francis Lee [T]
20:00 Death and Bowling 
 Lyle Kash [L]
21:30 I Want Your XXX Diverse [T]

LØRDAG 2. OKTOBER
13:00 Verdens største fersken 

Henry Selick [L]
13:00 Endings and Beginnings 

Diverse [T]
15:00 Valentina 
 Cássio Pereira dos Santos [T]
16:00 Death and Bowling 
 Lyle Kash [L]
17:00 Dating Amber David Freyne [T]
18:00 North by Current 
 Angelo Madsen Minax [L]
19:00 Rebel Dykes Harri Shanahan 

& Siân A. Williams [T]
20:30 Good Intentions 
 Andres Villasenor [L]
21:00 Tove Zaida Bergroth [T]

SØNDAG 3. OKTOBER
14:00 Matilda Danny DeVito [L]
15:00 Colors of Tobi 
 Alexa Bakony [T]
16:00 No Straight Lines 
 Vivian Kleiman [L]
17:00 Nico Eline Gehring [T]
18:00 Ma Belle, My Beauty 
 Marion Hill [L]
19:00 The Most Beautiful Boy in 

the World Kristina Lindström 
& Kristian Petri [T]

20:30 Swan Song Todd Stephens [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

MANDAG 4. OKTOBER 
10:00 Hundehotellet Per Åhlin [L]
12:00 Hundehotellet Per Åhlin [L]
18:00 The Firsts Diverse [L]
19:00 Rurangi Max Currie [T]
20:00 Raw! Uncut! Video! 
 R. A. White & A. Clausen [L]
21:00 Poppy Field 
 Eugen Jebeleanu [T]

TIRSDAG 5. OKTOBER 
10:00 Sauen Shaun-filmen: 

Farmageddon Will Becher & 
Richard Phelan [L]

12:00 Sauen Shaun-filmen: 
Farmageddon Will Becher & 
Richard Phelan [L]

18:00 Body & Mind Diverse [L]
19:00 Forgotten Roads 
 Nicol Ruiz Benavides [T]
20:00 Potato Dreams of America 

Wes Hurley [L]
21:00 Taxi Zum Klo Fank Ripploh [T]

SØNDAG 10. OKTOBER 
13:00 Fighting Spirits Diverse [T]
14:00 ParaNorman 
 Sam Fell & Chris Butler [L]
15:00 Publikums ønskereprise [T]
16:00 Because the Night 
 Diverse [L]
17:00 Dating Amber 
 David Freyne [T]
18:00 Publikums ønskereprise [L]
19:00 Ma Belle, My Beauty 
 Marion Hill [T]
20:30 Publikums ønskereprise [L]
21:30 Titane Julia Ducournau [T]

TIRSDAG 12. OKTOBER 
18:00 Filmhistoriekurs:  

Norsk filmhistorie [L]
18:30 Filmsalongen Markens grøde 

Gunnar Sommerfeldt
 Pianoakkompagnement ved 

Kjetil Schjander Luhr [T]
19:15 Goodbye, Dragon Inn 
 Tsai Ming-liang [L]
21:00 A Cinema Prayer 
 Andrej A. Tarkovskij [L]
21:15 Cairo Station 
 Youssef Chahine [T]

ONSDAG 13. OKTOBER 
18:00 De andres liv Florian Henckel 

von Donnersmarck [L]
18:30 Salt of the Earth 
 Herbert J. Biberman [T]
20:45 Alexandria… Why? 
 Youssef Chahine [T]
21:00 Goodbye, Dragon Inn 
 Tsai Ming-liang [L]

TORSDAG 14. OKTOBER 
18:00 Høvdingen Terje Kristiansen 
 Møt Terje Kristiansen i 

samtale med Johanne 
Kielland Servoll [L]

19:00 Saladin Youssef Chahine [T]
21:00 De andres liv Florian Henckel 

von Donnersmarck [L]

FREDAG 15. OKTOBER 
17:30 Åpning Baltiske filmdager
18:00 The Velvet Underground 
 Todd Haynes [L]
18:30 Isaac Jurgis Matulevičius [T]
21:00 Reminiscences of a Journey 

to Lithuania Jonas Mekas [L]
21:00 Gropen Dace Pūce [T]

LØRDAG 16. OKTOBER 
13:00 Dukkeanimasjoner 
 Diverse [L]
13:00 The Castle Lina Lužytė [T]
14:30 Tilstedeværelse Liene Linde 

& Armands Začs [L]
15:00 Phantom Owl Forest 
 Anu Aun [T]
16:00 Hva stille Gerda vet 

Jevgeņijs Paškēvičs [L]
17:00 I skumringen 
 Šarūnas Bartas [T]
18:00 Baltisk kortfilm 1 Det er helt 

greit + Mine kjære lik + 
Afigenna + Første bro [L]

19:30 Jomfruene i Riga 
 Emil Stang Lund [T]
20:00 The Velvet Underground 
 Todd Haynes [L]

SØNDAG 17. OKTOBER 
13:00 Latvisk coyote 
 Ivars Zviedris [L]
14:00 Away Gints Zilbalodis [T]
15:00 Goodbye Soviet Union 
 Laura Randla [L]
15:30 Vi ville forandre verden 
 Aija Bley [T]
17:00 Baltisk kortfilm 2 Ieva +  

Alle mine venner er døde + 
II Streker + Svanejomfruen + 
Blå + Code [L]

17:00 Hoppet Giedrė Žickytė [T]
18:45 The Last Ones 
 Veiko Õunpuu [T]
19:00 Fred Jüssi - The Beauty of 

Being Jaan Tootsen [L]
20:30 A Cinema Prayer 
 Andrej A. Tarkovskij [L]
21:00 The Velvet Underground 
 Todd Haynes [T]

MANDAG 18. OKTOBER 
18:00 The Velvet Underground 
 Todd Haynes [T] 
20:30 The Velvet Underground 
 Todd Haynes [T]
   

TIRSDAG 19. OKTOBER 
18:00 Filmhistoriekurs:  

Norsk filmhistorie [L]
18:00 The Blinding Sea 
 George Tombs 
 Møt regissøren! [T]
19:00 Fant Tancred Ibsen [L]
20:45 Il boom Vittorio De Sica [L]
21:00 The Velvet Underground 
 Todd Haynes [T]

ONSDAG 20. OKTOBER 
18:00 Jeg hater ADHD Erlend E. Mo 
 Samtale om dokumentarfilm-

skaperen Erlend E. Mo [T]
18:30 Ivans barndom 
 Andrej Tarkovskij [L]
20:30 Il boom Vittorio De Sica [L]
21:00 The Velvet Underground  

Todd Haynes [T]

TORSDAG 21. OKTOBER 
18:00 The Real Thing 
 Benoît Felici [T]
18:30 Kan man dø i himmelen? + 

Inden for mine øjne + Dans 
for livet Erlend E. Mo [L]

20:45 Holiday George Cukor [L]
21:00 The Velvet Underground 
 Todd Haynes [T]

FREDAG 22. OKTOBER 
18:00 Reisen til Utopia 
 Erlend E. Mo [L]
18:00 Spaceship Earth 
 Matt Wolf [T]
20:00 Blue Velvet Blues +  

Acid Mothers Reynolds
 Odd Magnus Grimeland & 

Alejandro Maly [L]
20:30 The Building Matilda Mester 

& Tatjana Kononenko [T]

LØRDAG 23. OKTOBER 
13:00 Mormor og de åtte ungene i 

byen Espen Thorstenson [T]
15:00 Chihiro og heksene 
 Hayao Miyazaki [T]
16:00 Palace for the People G. 

Bogdanov & B. Missirkov [L]
18:00 Los Angeles Plays Itself 

Thom Andersen [T]
18:30 Holiday George Cukor [L]
20:30 Ivans barndom 
 Andrej Tarkovskij [L]

SØNDAG 24. OKTOBER 
14:00 Ringeren i Notre Dame Gary 

Trousdale & Kirk Wise [L]
15:30 Absolute Beginners 
 Julien Temple [T]
16:00 Tårnet Mats Grorud [L]
18:00 The Never Ending Factory 

of Duomo Martina Parenti & 
Massimo D’Anolfi [T]

18:30 The Dream that Kicks Film 
Will Eat Itself Diverse [L]

20:00 Inside Prora Nico Weber [T]
20:30 Ivans barndom 
 Andrej Tarkovskij [L]

MANDAG 25. OKTOBER
18:00 Before the Flood 
 Fisher Stevens [T]

TIRSDAG 26. OKTOBER 
18:00 Filmhistoriekurs:  

Norsk filmhistorie [L]
18:30 Sigmund Freud: A Jew 

without God David Teboul [T]
19:00 Gategutter Arne Skouen [L]
20:45 Ivans barndom 
 Andrej Tarkovskij [L]
21:00 Asia Ruthy Pribar [T]

ONSDAG 27. OKTOBER 
18:00 Tarzan and the Treasure 

Liang Zhefu 
 Innledning ved 
 Chris Berry [L] 
18:30 Denial Mick Jackson [T]
20:30 Ivans barndom 
 Andrej Tarkovskij [L]
21:00 Shiva Baby 
 Emma Seligman [T]

TORSDAG 28. OKTOBER 
18:00 A Cinema Prayer 
 Andrej A. Tarkovskij [L]
18:30 The Little Things 
 Michal Aronzon [T]
20:00 Stalker Andrej Tarkovskij [L]
21:00 Asia Ruthy Pribar [T]

FREDAG 29. OKTOBER 
18:00 Forstyrret aften [L]
18:00 Tigers Ronnie Sandahl [T]
21:00 Stalker Andrej Tarkovskij [T]

LØRDAG 30. OKTOBER 
13:00 Kan man dø i himlen? 
 Erlend E. Mo [L]
15:00 Sauen Shaun-filmen: 

Farmageddon Will Becher & 
Richard Phelan [L]

16:00 Gunda Victor Kossakovsky [T]
17:30 Shiva Baby Emma Seligman [L]
19:00 Alma 
 Kristín Jóhannesdóttir [T]
19:30 Denial Mick Jackson [L]

SØNDAG 31. OKTOBER 
14:00 Stumfilmkonsert Høyere og 

høyere Fred C. Newmeyer & 
Sam Taylor [L]

16:00 Absolute Beginners 
 Julien Temple [L]
17:00 Any Day Now 
 Hamy Ramezan [T]
18:15 Sigmund Freud: A Jew 

without God David Teboul [L]
19:30 Flukt 
 Jonas Poher Rasmussen [T]
20:15 The Little Things 
 Michal Aronzon [L]
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Med atterhald om endringar.  
Sjekk omtalar for meir informasjon.  
Kinosalar:
[T] Tancred (195 plassar)
[L] Lillebil (70 plassar)

TIRSDAG 2. NOVEMBER 
18:00 Filmhistoriekurs:  

Norsk filmhistorie [L]
18:00 Til en ukjent Unni Straume 

Møt Unni Straume i samtale 
med Maria Fosheim Lund [T]

19:00 Jakten Erik Løchen [L]
20:30 Stalker Andrej Tarkovskij [T]
21:00 Repulsion Roman Polanski [L]

ONSDAG 3. NOVEMBER 
18:00 Norsk kort [T]
18:30 The Hidden Life of Trees 
 Jörg Adolph [L]
20:30 Speil Andrej Tarkovskij [T]
21:00 Repulsion Roman Polanski [L]

TORSDAG 4. NOVEMBER 
18:00 Drømspel Unni Straume [L]
18:15 Speil Andrej Tarkovskij [T]
20:00 The Hidden Life of Trees 
 Jörg Adolph [L]
20:30 Solaris Andrej Tarkovskij [T]

FREDAG 5. NOVEMBER 
18:00 Sambizanga 
 Sarah Maldoror [T]
18:30 The Hidden Life of Trees 
 Jörg Adolph [L]
20:30 Cine Marrocos 
 Ricardo Calil [T]
21:00 Nostalghia 
 Andrej Tarkovskij [L]

LØRDAG 6. NOVEMBER 
13:00 Dans for livet + Inden for 

mine øjne Erlend E. Mo [L]
15:00 Hundehotellet Per Åhlin [L]
16:15 White Cube
 Renzo Martens [T]
18:00 Den røde sirkel 
 Jean-Pierre Melville [L]
18:00 African Mirror 
 Mischa Hedinger [T]
20:30 Solaris Andrej Tarkovskij [T]
21:00 Repulsion Roman Polanski [L]

SØNDAG 7. NOVEMBER 
14:00 Eventyr i Arktis 
 Rémi Chayé [L]
16:00 West Side Story Robert Wise 

& Jerome Robbins [L]
18:00 Nostalghia 
 Andrej Tarkovskij [T]
19:00 The Dream that Kicks  

There and Never Again 
Diverse [L]

20:45 Thranes metode 
 Unni Straume [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 9. NOVEMBER 
18:00 Filmhistoriekurs:  

Norsk filmhistorie [L]
18:30 Filmsalongen The Player 

Robert Altman
 Møt Jan Kjærstad i samtale 

med Per Haddal [T]
19:00 Søndagsengler 
 Berit Nesheim [L]
21:00 Offeret Andrej Tarkovskij [L]

ONSDAG 10. NOVEMBER 
18:00 Top Gun Tony Scott [T]
18:30 Musikk for bryllup og 

begravelser Unni Straume [L]
20:30 Offeret Andrej Tarkovskij [T]
20:45 Den røde sirkel 
 Jean-Pierre Melville [L]

TORSDAG 11. NOVEMBER 
18:00 Film og psykoanalyse  

Beau travail Claire Denis
 Foredrag etter filmen ved 

Jeppe Riegels [T] 
18:30 remake.me Unni Straume [L]
20:00 Den røde sirkel 
 Jean-Pierre Melville [L]
21:00 Speil Andrej Tarkovskij [T]

FRE 12. - SØN 21. NOVEMBER
Film fra Sør 
Se eget program på  
www.filmfrasor.no

LØRDAG 13. NOVEMBER 
13:00 Det levende slottet 
 Hayao Miyazaki [L]
13:15 Historien om den gråtende 

kamel Byambasuren Davaa 
& Luigi Falorni [T]

15:30 Aligermaas eventyr 
 Andra Lasmanis [T]

SØNDAG 14. NOVEMBER 
13:00 Nahuel and the Magic Book 

Germán Acuña [T]
13:15 Aligermaas eventyr 
 Andra Lasmanis [L]
15:00 Historien om den gråtende 

kamel Byambasuren Davaa 
& Luigi Falorni [L]

LØRDAG 20. NOVEMBER 
13:00 Aligermaas eventyr 
 Andra Lasmanis [T]
13:30 Historien om den gråtende 

kamel Byambasuren Davaa 
& Luigi Falorni [L]

SØNDAG 28. NOVEMBER 
14:00 Stumfilmkonsert  

Høyere og høyere  
Fred C. Newmeyer &  
Sam Taylor [L]

14:30 Satantango Béla Tarr [T]
16:00 West Side Story  

Robert Wise &  
Jerome Robbins [L]

19:00 The Dream that Kicks 
Nathaniel Dorsky [L]

20:30 The Power of the Dog 
 Jane Campion [L]

MANDAG 29. NOVEMBER 
18:00 The Power of the Dog 
 Jane Campion [T]
18:30 Den tredje mann 
 Carol Reed [L]
20:30 The Power of the Dog 
 Jane Campion [T]
20:45 Fire eventyr med  

Reinette og Mirabelle  
Eric Rohmer [L]

TIRSDAG 30. NOVEMBER 
18:00 Miracle on 34th Street 

George Seaton [T]
18:30 Fire eventyr med  

Reinette og Mirabelle  
Eric Rohmer [L]

20:30 The Power of the Dog 
 Jane Campion [T]
21:00 Den tredje mann 
 Carol Reed [L]

DESEMBER 
Vi skal pusse opp – følg med  
på nettsidene for informasjon  
om hva som skjer!

SØNDAG 21. NOVEMBER 
13:00 Historien om den gråtende 

kamel Byambasuren Davaa 
& Luigi Falorni [L]

13:30 Aligermaas eventyr 
 Andra Lasmanis [T]

TIRSDAG 23. NOVEMBER 
18:00 Filmhistoriekurs:  

Norsk filmhistorie [L]
18:15 The Power of the Dog 
 Jane Campion [T]
19:00 Oslo 31. august  

Joachim Trier [L]
20:45 The Power of the Dog 
 Jane Campion [T]
21:00 Hva vil folk si? Iram Haq [L]

ONSDAG 24. NOVEMBER 
18:00 JA, as long as I can A K 

Dolven & Gaby Hartel [T]
18:00 Girlfriends Claudia Weill [L]
19:30 Andrej Rubljov 
 Andrej Tarkovskij [T]
20:00 The Power of the Dog 
 Jane Campion [L]

TORSDAG 25. NOVEMBER 
18:00 Girlfriends Claudia Weill [T]
18:30 The Power of the Dog 
 Jane Campion [L]
20:00 Andrej Rubljov 
 Andrej Tarkovskij [T]
21:00 The Power of the Dog 
 Jane Campion [L]

FREDAG 26. NOVEMBER 
18:00 The Power of the Dog 
 Jane Campion [L]
18:30 Kunsten å tenke negativt 

Bård Breien 
 Jubileumsvisning! [T]
20:30 Girlfriends Claudia Weill [L]
21:00 Forstyrret filmsalong  

Black Caesar Larry Cohen [T]

LØRDAG 27. NOVEMBER 
13:00 Det flyvende teppet 
 Karsten Kiilerich [L]
14:00 Satantango Béla Tarr [T]
15:00 Jakten på nyresteinen 

Vibeke Idsøe [L]
20:00 Is-slottet Per Blom
 Innledning ved
 Anders Lysne [L]
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PROGRAM
OKTOBER
NOVEMBER
2021

8  MÅNEDENS FILM
10  MÅNEDENS KLASSIKER
12  ANDREJ TARKOVSKIJ
 Stor retrospektiv serie viet den store  

sovjetiske mesteren.  

18  UNNI STRAUME
 Hun er utvilsomt en av Norges mest 

kompromissløse filmskapere.

22  ERLEND E. MO
 En hyllest til den norske 

dokumentarfilmskaperen.

26  FILMSALONGEN
 Per Haddal og gjester snakker om film. 

28  ARKITEKTURFILM OSLO
 Filmer som åpner for diskusjon  

rundt arkitektur og samfunn. 

30  NORDISK FILMHELG
 De nominerte til Nordisk råds filmpris.

32  WUXIA: NORSK POETISK EKSISTENSIALISME 
 Det norske filmtidsskriftet ser nærmere på  

tre filmer om eksistensielle kriser.  

34  FILMHISTORIEKURS
 Film og foredrag – denne gang om norsk 

filmhistorie. 

37  MUSIKALSØNDAG
38  BALTISKE FILMDAGER
 Nye produksjoner fra våre naboland.

40  OSLO / FUSION FILMFESTIVAL
 Norges eneste filmfestival med  

LHBTQIA+-fokus.

42  MIDT I VÅR TID
 Hvordan kan film og kunst bidra til 

samfunnsmessig endring?

45  FILM OG PSYKOANALYSE
46  THE DREAM THAT KICKS
 Avant garde- og kunstfilm.

48  JØDISKE FILMDAGER
 Ny film med jødisk tematikk.

50  CINEMATEKENE
 Samme film på syv norske cinematek. 

52  FORSTYRRET FILMSALONG
 Filmopplevelser du ikke visste at du trengte.

54  YOUSSEF CHAHINE
 Tre verk av Egypts regissørmester.

56  FILM FRA SØR
 Se verden fra en annen vinkel.

58  KHYENTSE NORBU
 Bhutans fremste filmskaper. 

60  HONGKONG
 Stort spesialprogram.

64  SPESIALVISNINGER
67  AMERICAN MOVIE NIGHTS

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

PÅ NETTSIDENE
70  ALFABETISK TITTELOVERSIKT
71  INFORMASJON OG KOLOFON
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HØVDINGEN – MØT  REGISSØREN
THE BLINDING SEA
ERLEND E. MO-RETRO SPEKTIV
TARZAN AND THE TRE ASURE
MØT UNNI STRAUME
SAMBIZANGA – NY RESTAURERT UTGAVE
FILM OG PSYKOANA LYSE

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!
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HØVDINGEN – MØT  REGISSØREN
THE BLINDING SEA
ERLEND E. MO-RETRO SPEKTIV
TARZAN AND THE TRE ASURE
MØT UNNI STRAUME
SAMBIZANGA – NY RESTAURERT UTGAVE
FILM OG PSYKOANA LYSE

OKTOBER
NOVEMBER
2021

TAIWANSK FILM FRA 1965
ONSDAG 27. OKTOBER KL. 18:00 
INNLEDNING VED CHRIS BERRY  

SARAH MALDORORS FILM 
FREDAG 5. NOVEMBER KL. 18:00
MIDT I VÅR TID  
INNLEDNING FØR FILMEN

BEAU TRAVAIL AV CLAIRE DENIS 
TORSDAG 11. NOVEMBER KL. 18:00
FOREDRAG ETTER FILMEN VED JEPPE RIEGELS 

DOKUMENTARFILM OM ROALD AMUNDSEN
TIRSDAG 19. OKTOBER KL. 18:00
SAMTALE MED REGISSØR GEORGE TOMBS 

WUXIA: NORSK POETISK EKSISTENSIALISME
TORSDAG 14. OKTOBER KL. 18:00
TERJE KRISTIANSEN MØTER  
JOHANNE KIELLAND SERVOLL TIL EN SAMTALE 

VISNING AV JEG HATER ADHD 
ONSDAG 20. OKTOBER KL. 18:00
MED ETTERFØLGENDE SAMTALE MELLOM 
LISE LENSE-MØLLER, STEFAN SUNDLÖF OG MORTEN THOMTE 

I SAMTALE MED MARIA FOSHEIM LUND
TIRSDAG 2. NOVEMBER KL. 18:00
PÅ VISNINGEN AV TIL EN UKJENT  
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MÅNEDENS FILM

Dette er den definitive dokumentaren om det 
ikoniske bandet The Velvet Underground, men 
ikke bare det – det er et portrett av kunst- og 
musikkscenen i New York på 60-tallet og et stykke 
kulturhistorie som er mesterlig levendegjort 
gjennom en imponerende bruk av arkivmateriale. 
Resultatet er en film som bobler av kreativitet 
og viser oss hvorfor og hvordan The Velvet 
Underground ble et av de mest innflytelsesrike 
bandene i musikkhistorien.

Regissør er Todd Haynes, kjent for filmer som 
Safe, Far from Heaven, The Velvet Goldmine, I’m 
Not There og Carol, og det er flere ting som gjør 
dette til en musikkdokumentar utenom det vanlige. 
For det første er Haynes like interessert i de 

kreative sidene ved bandet og hvilke musikalske 
impulser og ambisjoner som preget bandet, som 
å gjenfortelle den biografiske historien. For det 
andre er han en visuelt uovertruffen filmskaper 
som lager en film med stemninger, spenninger og 
en fresende energi som gjør den til en nytelse å 
overvære. Filmen er strukturert som en collage, 
med en gjennomgående bruk av split screen 
og ulike lydkilder som sklir sømløst inn og ut av 
fortellingen og gir filmen en tidvis hypnotisk rytme. 
Det er sjelden vi ser en så vellagd og rikholdig 
musikkfilm som dette.

For den filminteresserte er The Velvet 
Underground en visuell fest, intet mindre. Haynes 
har dedikert filmen til Jonas Mekas, som var 

grunnleggeren av Filmmakers' Cinematheque i 
New York og en gudfar i det alternative filmmiljøet 
i byen, og filmen er proppfull av klipp fra filmer 
Mekas, Andy Warhol, Kenneth Anger, Maya 
Deren og mange andre laget.

Men først og fremst er dette selvsagt 
historien om The Velvet Underground, fortalt på 
en uforutsigbar og underholdende måte, krydret 
med morsomme anekdoter om bandene Lou Reed 
hadde forut for Velvet Underground («Vi skiftet 
navn ofte fordi vi var så dårlige at ingen ville 
booke oss to ganger») og om da de gustenbleike 
newyorkerne dro til California for å spille sammen 
med Frank Zappa & the Mothers of Invention: «We 
hated them. They were hippies.»

THE VELVET UNDERGROUND
USA 2021, REGI Todd Haynes

MED Lou Reed, John Cale, Maureen Tucker, Sterling Morrison, Nico, Mary Woronov, Jonathan Richman, Jonas Mekas, 

Amy Taubin, La Monte Young, Doug Yule, Tony Conrad 

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

FRE 15. OKT KL. 18:00 | LØR 16. OKT KL. 20:00 | SØN 17. OKT KL. 21:00 | MAN 18. OKT KL. 18:00
MAN 18. OKT KL. 20:30 | TIR 19. OKT KL. 21:00 | ONS 20. OKT KL. 21:00 | TOR 21. OKT KL. 21:00



9

MÅNEDENS FILM

Tolv år etter sin forrige film, er Jane Campion 
tilbake med The Power of the Dog – en 
mangefasettert, uforutsigbar og strålende 
westernfilm med glimrende rolletolkninger fra 
Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse 
Plemons og nykommeren Kodi Smit-McPhee.

To brødre, Phil og George, driver en gård 
sammen i Montana (vakkert filmet på New 
Zealand av Ari Wegner). Phil (Cumberbatch) er 
en klassisk barsk og uflidd cowboy som gjerne 
vasser i gjørme og som heller bader naken i elva 
enn å bruke husets bad, mens broren George 
(Plemons) er velkledd, mild og vennlig. De deler 
soverom som de alltid har gjort, og er konstant i 
tottene på hverandre. 

En dag stopper de for å spise på restauranten 
Red Mill, som drives av enken Rose (Dunst) 
og den følsomme sønnen hennes Peter 
(Smit-McPhee). Det er Peter som har laget 
papirblomstene som står på bordene. Phil gjør 
narr av gutten for hans feminine måte å være på, 
men George blir igjen etter at Phil og de andre har 
dratt, for å be om unnskyldning til Rose og Peter. 
Dette blir starten på et romantisk forhold mellom 
George og Rose som skal lede til ekteskap. Når 
Rose og Peter flytter inn på ranchen, er det derfor 
duket for et ubehagelig firkantdrama.

Jane Campion, som kanskje fortsatt er mest 
kjent for Gullpalmevinneren The Piano (1993) – 
hvis plot har mange likhetstrekk med The Power 

of the Dog – lar den dirrende dårlige stemningen 
bygge seg langsomt opp så den gufne følelsen av 
at noe snart må gå galt aldri slipper taket.

I tillegg til de nyanserte og gode 
skuespillerprestasjonene og nydelig foto, har The 
Power of the Dog strålende produksjonsdesign 
av Grant Major, kjent for Ringenes herre og 
andre Peter Jackson-filmer, og musikken er ved 
Jonny Greenwood fra Radiohead, som også 
har komponert musikk til flere av Paul Thomas 
Andersons filmer. Resultatet er en vellagd, 
kompleks og stemningsrik film som kan måle seg 
med Jane Campions beste. I september vant hun 
da også Sølvløven i Venezia for beste regi for 
denne filmen.

THE POWER OF THE DOG
Storbritannia/USA/Australia/New Zealand/Canada 2021 REGI Jane Campion

MED Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhe

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 2t 5min. A: 15 år

TIR 23. NOV KL. 18:15 | TIR 23. NOV KL. 20:45 | ONS 24. NOV KL. 20:00 | TOR 25. NOV KL. 18:30 | TOR 25. NOV KL. 21:00
FRE 26. NOV KL. 18:00 | SØN 28. NOV KL. 20:30 | MAN 29. NOV KL. 18:00 | MAN 29. NOV KL. 20:30 | TIR 30. NOV KL. 20:30
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MÅNEDENS KLASSIKER

Ivans barndom var et prosjekt som hadde blitt stoppet 
midtveis i innspillingen på grunn av det ledelsen hos 
produksjonsselskapet Mosfilm anså som mangel 
på kvalitet i det ferdige materialet, og regissøren 
hadde fått sparken. På grunn av den positive 
oppmerksomheten Tarkovskijs eksamensfilm hadde 
fått og det faktum at ingen etablerte regissører ville 
ta i et prosjekt hvor halvparten av budsjettet allerede 
var brukt opp, ble Tarkovskij spurt om å komme inn 
og overta filmen. Filmen skulle baseres på Vladimir 
Bogomolovs berømte bok Ivan, og Bogomolov hadde 
selv vært med på å skrive manus. Dette var en unik 
sjanse for en ung og nyutdannet regissør, men likevel 
stilte Tarkovskij to krav for å ta oppgaven. Alt ferdig 
materiale skulle forkastes (han ville ikke engang se 

på det) og de fleste rollene og stabsfunksjonene 
skulle besettes på nytt.

Tarkovskij brakte inn venn og studiekamerat 
Andrej Mikhalkov-Kontsjalovskij (som senere 
ble en viktig russisk regissør selv, med filmer 
som Onkel Vanja (1970), Siberiade (1979) og 
Runaway Train (1984)) til å bearbeide manus.  
Forandringene de gjorde i manus ble heftig 
motarbeidet av Bogomolov selv, og gjaldt i særlig 
grad Ivans drømmesekvenser, som ikke finnes i 
den originale boken, men som i den ferdige filmen 
gir oss glimt av Ivans fortid og indre liv, og som er 
helt essensielle for filmens poetiske kraft.

Selv i hans første spillefilm finner vi igjen alle 
Tarkovskijs varemerker: Hans stillferdige poesi, 

som gjennomsyrer alt fra billedkomposisjon til 
skuespill. Hans mesterlige måte å hente ut de 
indre ressurser hos sine skuespillere, slik at selv 
et krigsdrama som Ivans barndom blir befolket av 
mennesker, ikke stereotyper. Karakterenes indre 
liv er like viktig som det ytre, drømmer og minner 
blir visualisert og bidrar til en løs narrativ struktur.

Ute i verden ble Ivans barndom en enorm 
suksess, med Gulløven i Venezia 1962 som et 
høydepunkt blant et 30-talls priser. Hjemme ble 
filmen et offer for Nikita Khrustsjovs uttalelse om 
at ingen barn ble brukt slik av Sovjet under andre 
verdenskrig, og den ble derfor kun distribuert og 
vist i et begrenset omfang.

IVANS BARNDOM
Ivanovo detstvo, Sovjetunionen 1962

REGI Andrej Tarkovskij

MED Nikolaj Burljaev, Valentin Zubkov, Evgenij Zjarikov, Stepan Krylov, Nikolai Grinko

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

ONS 20. OKT KL. 18:30 | LØR 23. OKT KL. 20:30 | SØN 24. OKT KL. 20:30
TIR 26. OKT KL. 20:45 | ONS 27. OKT KL. 20:30
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MÅNEDENS KLASSIKER

Endelig kan vi by på et gjensyn med Bela Tarrs 
monumentale filmversjon av Lázló Krasznahorkais 
debutroman Satantango. Sørgelig nok trakk 
Tarr seg tilbake fra aktiv filmskaping etter The 
Turin Horse i 2010, og vier nå sin tid til lære opp 
en kommende generasjon regissører. Men den 
filmarven han etterlot seg fortsetter bare å vokse 
i betydning, og har for lengst plassert mannen i 
selskap med filmhistoriens største navn.

Allerede i åpningen på Almanac of Fall fra 
1985 blir vi presentert for Bela Tarrs holdning til 
hva det jordiske livet dreier seg om, og Pusjkin-
sitatet som indikerer at livet er en evig runddans 
hvor djevelen leder, kunne i enda større grad 
innledet Satantango. Selve strukturen her er som 

en dans, noen skritt frem og noen tilbake, før vi 
vender tilbake til utgangspunktet. 

Som et monument over kommunisttidens 
tro på fellesskapet er handlingen lagt til et 
nedslitt landbrukskollektiv. Slitet, isolasjonen 
og håpløsheten har for lengst tært vekk all 
menneskelig varme og tro på kollektivt samarbeid. 
Alle leter etter veien bort, likegyldige til hvem 
som trampes på eller hva som må gjøres for å 
oppnå dette målet. Men i et tett lite samfunn er 
hemmeligheter mangelvare og fortiden har en lei 
tendens til å hjemsøke en.

Tarr beveger seg frem og tilbake i tid, de 
enkelte episodene overlapper hverandre og 
lar oss se handlingene gjennom forskjellige 

karakterers øyne. Etter hvert trer det frem et bilde 
av et lite samfunn styrt av angst, mistro og en 
nesten sykelig interesse for naboens gjøremål. 
Ubrutte scener kan gå i ti minutter av gangen 
og lar oss få tid til å oppfange det som foregår 
under den ytre handlingen. Mange av disse lange 
tagningene er utsøkt utført, gjerne med dolly eller 
steadicam – det er bevegelse og retning, men 
man kommer ingen steder. 

Det er mye å kreve av et publikum at de skal 
ofre syv og en halv time i selskap med svartsynte 
ungarske bønder, men for den som er villig til å ta 
sjansen, er gevinsten en filmopplevelse for livet.

«A masterpiece.» – J Hoberman

SATANTANGO
Sátántangó, Ungarn 1994

REGI Béla Tarr

MED Miklós Székely, Peter Berling, Mihály Vig, Erzsébet Gaál

Ungarsk tale, engelsk tekst, DCP, 7t 19min (pluss to innlagte pauser). A: 15 år

LØR 27. NOV KL. 14:00 | SØN 28. NOV KL. 14:30



12



1313

Andrej Tarkovskijs dypt personlige og poetiske 
filmer har betydd svært mye: for filmelskere, for 
filmskapere, for filmen som kunstform. Han var en 
filmkunstner som nådde ut med sine filmer, ikke 
bare til et hjemlig publikum, men også et vestlig, 
i en tid da det ikke var en selvfølge. I dag, nesten 
35 år etter sin død, er hans posisjon like sterk, 
og filmene hans fortsetter å bevege, berøre og 
fascinere. Ikke alltid like forståelige, men fulle av 
stemninger, spenninger, rom og muligheter.

Studietiden
Andrej Tarkovskij studerte ved Statens Filmskole i 
Moskva i perioden 1954 til 1960. Der ble han kjent 
med blant andre Andrej Mikhalkov-Kontsjalovskij, 
som delte hans fascinasjon for vestlige filmskapere 
som Buñuel, Bresson og Bergman. Tarkovskij 
fullførte sin eksamensfilm, Dampveivalsen og 
fiolinen, i 1960, en lang kortfilm på 46 minutter, 
som nesten uten dialog forteller historien om 
en liten gutts vennskap med arbeideren som 
asfalterer gårdsplassen hans. I 1962 debuterte 
han som spillefilmregissør med Ivans barndom. 
Tarkovskijs idémessige og estetiske prinsipper 
fremgikk tydelig allerede da. Filmens stil – preget 
av ekspresjonisme – er ikke et resultat av en 
ung filmskapers hang til formelle eksperimenter, 
men et dramatisk og billedlig uttrykk for et barns 

psykologiske tilstand. Mange av bildene drar vi 
kjensel på i de senere filmene Andrej Rubljov 
og Solaris, som eksempelvis vannsymbolikk og 
scener med hester.

Filmer i Sovjet
I årene mellom 1962 og 1979 regisserte Andrej 
Tarkovskij fem store filmer i Sovjetunionen – én 
film hvert tredje eller fjerde år. Et stort antall av 
filmene hans, kanskje i størst grad Andrej Rubljov 
(som man oppfattet som skremmende, obskur og 
uhistorisk), ble lenge holdt tilbake av myndighetene, 
men ble etter hvert vist for et hjemlig såvel som 
et vestlig publikum. Det faktum at han unnslapp 
å bli kneblet og fikk fortsette å lage film tross 
turbulens, kan tyde på at systemet ikke var fullt så 
ensartet som det ofte har blitt fremstilt.  Tarkovskij 
hadde simpelthen venner såvel som fiender, 
som blant andre Eisenstein hadde hatt før ham. 
Kampene som Tarkovskij måtte kjempe, der han 
ofte ble hjulpet av ren flaks og slump, kan føres 
tilbake til lignende cineastiske kamper utkjempet 
i Sovjetunionen på 30- og 40-tallet. Da sto en 
ovenfor det samme åpenbare paradokset: Til tross 
for den strenge kontrollen av sovjetisk kultur, 
fortsatte verker med stor åndelig integritet og 
ærlighet å dukke opp.

Science fiction
Under den vedvarende turbulensen skapt av 
Andrej Rubljov, kunne det se ut som om Tarkovskij 
søkte tilflukt i science fiction med filmen Solaris, 
som for å legge bak seg sine jordiske problemer. 
Likevel uttalte Tarkovskij om filmen: «Ideen jeg 
hadde under innspillingen var å overføre hele 
handlingen til Jorden. Jeg lyktes ikke.» Men 
filmen er vel så mye «moral fiction» som science 
fiction. Tarkovskij lanserte filmen som et svar på 
Kubricks 2001: en romodyssé og påpekte som en 
direkte kritikk av Kubrick det naive i å søke univer-
selle sannheter om omgivelsene uten engang å 
kjenne ens eget indre univers.

En fragmentert selvbiografi
Speil, hans neste film, representerer en fragmen-
tert selvbiografi: «Det er historien om min mor 
og således en del av mitt eget liv,» har Tarkovskij 
uttalt. «Filmen inneholder kun virkelige hendel-
ser. Den er en tilståelse.» Speilet er blitt viet en 
vesentlig plass i filmhistorien, og andre regis-
sører enn Tarkovskij har utforsket dets magi. Ikke 
sjelden har kameraet i et rom søkt speilet for å 
gi sitt subjekt en «dypere dimensjon», en aura av 
besynderlighet. Blankpussede og reflekterende 
overflater dukker opp gjennom hele Speil, med 
en slags taus, nærmest ubevisst tilstedeværelse. 

Andrej Tarkovskij er en av filmhistoriens udiskutabelt største kunstnere.  
Cinemateket setter opp alle Tarkovskijs spillefilmer, i tillegg til at vi viser  

portrettfilmen A Cinema Prayer som hans sønn har laget.

BETRAKTNINGER
I ET SPEIL

ANDREJ TARKOVSKIJ
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1. Ivans barndom

2. Andrej Rubljov 

3. Speil

4. Stalker

5. Nostalghia

6. Offeret
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DREJ TARKOVSKIJDisse overflater og speil synes å avbilde en 

forbindelse mellom fortid og nåtid. Filmen hevder 
nemlig at alt er uforanderlig: «Bordet er det 
samme for bestefaren som for sønnesønnen». 
Et menneskes liv eksisterer, om det i det hele 
tatt eksisterer under overflaten, i kontinuiteten 
fra en generasjon til den neste. Det er viktig å 
understreke hvor sterkt Tarkovskij trodde på 
dette. Huset på landet hvor de tidlige scenene i 
filmen finner sted, er ikke bare modellert etter det 
huset som han selv vokste opp i; det ble bygget 
på nøyaktig den samme jordflekken. Ikke nok med 
det: I og med at det var blitt reist et kollektivbruk 
på stedet, leide Tarkovskij ett år før innspillingen 
også jordene rundt familiens tidligere eiendom, 
slik at han kunne så hvete på åkrene og dermed 
gjenopplive nok et barndomsminne. Det ironiske 
er at etter filmingen var over, ble «huset» revet. All 
film er fiksjon, fantasi. Stadigheten vi søker slipper 
unna oss.

«Bilder, visuelle bilder, er langt bedre til å 
oppnå dette målet enn noen ord, spesielt nå, når 
verden har mistet all mystikk og magi, og tale 
har blitt erstattet av prat, tomt for mening.»

Nostalgi
Med Stalker vendte Tarkovskij tilbake til science 
fiction, men uten å forlate sin vante tematiske 
jord. Filmens moral er at kjernen til alt håp er 

mennesket – ikke en eller annen overnaturlig ek-
sistens. Man kan tolke Stalker dithen at håpet, om 
enn aldri så ubegrunnet, er nødvendig for at men-
nesket i det hele tatt skal kunne leve. Ideen om 
denne nødvendigheten førte  Tarkovskij videre til 
sin neste film Nostalghia. Hvor førte så søket  etter 
troen hen, og i hva er troen  egentlig ut trykket: 
i Gud, i fedrelandet, i hjemmet, i mennesket, i 
savnet etter en barndom? Det finnes tilstrekkelige 
indikasjoner på alle disse tingene; men i stalker-
ens – og Tarkovskijs – nostalgi ligger et sterkt 
savn etter et paradis. Ikke nødvendigvis et tapt 
paradis, men en utopi som ennå kan nås – i dette 
livet eller etter døden. I likhet med  Nostalghia – 
som ble spilt inn i Italia – ble Tarkovskijs siste film 
Offeret innspilt utenfor Sovjetunionen. Den ble 
filmet på Gotland i Sverige, av den store Bergman- 
fotografen Sven Nykvist.

Siste film
Tarkovskijs siste film er en realistisk lignelse, noe 
som kanskje kunne ha pekt i retning av lettere 
tilgjengelighet. Imidlertid blir lignelsens mening 
holdt ertende utenfor rekkevidde, lik en drøm 
som oppleves i den største klarhet, men som for-
damper i det øyeblikket man våkner.  Spørsmålet 
som blir hengende igjen hos tilskueren blir: I 
hvilken grad er ofringen som tittelen navngir 
didaktisk? Er det meningen at vi burde følge den? 

Utenfor lerretet, i intervjuer fra tiden før han døde, 
sendte Tarkovskij ut motstridende signaler. På den 
ene siden erklærte han, som om intet var enklere, 
at evnen til å ofre seg er den av menneskets 
kvaliteter som skiller oss fra dyrene. Han inntok 
også en mer reservert posisjon. «Kunstneren er et 
lidenskapelig menneske, men han oppløser denne 
lidenskapen i formene han skaper. Uansett er det 
å «legge alle ens egne følelser» inn i et kunstverk 
vulgært.»

En mørk avslutning
Det finnes mye mørke og tungsinn i Tarkovskijs 
siste film, som gjerne kan leses som en dramati-
sering av dødsangst. Om regissøren visste at han 
selv var i ferd med å dø da han laget den, forblir 
et åpent spørsmål. Det er mulig. Den engasjerer 
i alle fall kraftfullt med en spesifikk, bearbeidet 
cineastisk metafysikk. Det er intet å utsette 
på Tarkovskijs evne til å skape et menneskelig 
samfunn, og blåse liv i dets borgere med sin egen 
kunstneriske lidenskap.

Karoline Melli

«Et bilde – i motsetning til et symbol – kan ha uendelig mange betydninger.»
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ANDREJ RUBLJOVIVANS BARNDOM
Ivanovo detstvo, Sovjetunionen 1962 REGI Andrej Tarkovskij

MED Nikolaj Burljaev, Valentin Zubkov, Evgenij Zjarikov, Stepan Krylov

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

Ivans barndom var et prosjekt som hadde blitt stoppet midtveis i innspillingen, 
Tarkovskij ble spurt om å komme inn og overta filmen, og sa ja, mot at alt 
ferdig materiale skulle forkastes og de fleste rollene og stabsfunksjonene 
besettes på nytt. Filmen følger foreldreløse Ivan som er kurér ved østfronten 
under andre verdenskrig, og skildrer hans opplevelser med en unik stillferdig 
poesi.

Andrei Rublev, Sovjetunionen 1966

REGI Andrej Tarkovskij

MED Anatolij Solonitsyn, Ivan Lapikov, Nikolai Burljaev

Russisk tale, norsk tekst, DCP, 3t 1min. A: 12 år

Dette er Tarkovskijs legendariske, tre timer lange film i svart-hvitt om 
ikon maleren Andrej Rubljov, som i en kunstnerisk krise forlater det trygge 
 klosteret og begir seg ut i middelalderens Russland. Hypnotisk, mange-
fasettert, visuelt praktfull og fascinerende på så mange og til dels uventede 
måter, er dette Tarkovskij på sitt mest storlagne.

ONS 24. NOV KL. 19:30
TOR 25. NOV KL. 20:00

ONS 20. OKT KL. 18:30
LØR 23. OKT KL. 20:30
SØN 24. OKT KL. 20:30
TIR 26. OKT KL. 20:45
ONS 27. OKT KL. 20:30

SPEIL
Speilet representerer Andrej Tarkovskijs barndom, knust i tusen fragmenter av tidens 
tyngde. Kondensringen fra kaffekruset som langsomt forsvinner. Åkrene utenfor barndoms-
hjemmet som bølger i vinden. Nyhetsfilmen om soldatene som kjemper seg utslitte gjennom 
sumplandet. Alt setter spor og alt har betydning. Ikke bare for personlighetsutviklingen, 
men også senere, når fragmentene skal fortolkes og gjøre hendelsene forståelige. Å lage 
Speil var for Tarkovskij en måte å relatere sine egne minner til større spørsmål, om kjærlig-
het, om minner, om nostalgi og om svik.

En film som appellerer til hjertet, intellektet og den estetiske sansen.

Tserkalo, Sovjetunionen 1974

REGI Andrej Tarkovskij

MED Margarita Terechowa, L. Tarkovskaja, Philip Jankovskij

Russisk tale, norsk tekst, DCP, 1t 47min. A: 12 år

SOLARIS
Solaris tar oss med til en romstasjon i bane rundt planeten Solaris, hvor en viten skapelig 
ekspedisjon har strandet på grunn av at tre av vitenskapsmennene har havnet i en 
emosjonell krise. Psykolog Kris Kelvin reiser til romstasjonen med oppdrag om å evaluere 
situasjonen, men blir rammet av det samme mystiske fenomenet som de andre. 

Solyaris, Sovjetunionen 1972

REGI Andrej Tarkovskij

MED Natalija Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Järvet

Russisk og tysk tale, norsk tekst

DCP, 2t 47min. A: 12 år

TOR 4. NOV KL. 20:30
LØR 6. NOV KL. 20:30

TOR 28. OKT KL. 20:00
FRE 29. OKT KL. 21:00
TIR 2. NOV KL. 20:30
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STALKER NOSTALGHIA
Nostalghia, Sovjetunionen/Italia 1983 REGI Andrej Tarkovskij

MED Oleg Jankovskij, Domiziana Giordano, Erland Josephson

Italiensk og russisk tale, svensk tekst, 35mm, 2t 10min. A: 12 år

På 1700-tallet ble den usedvanlig begavede russiske musikeren Maximilian 
Beryózovskij sendt til Italia for å studere musikk og komposisjon. Ute av 
stand til å glemme sitt fedreland, og til tross for at han visste hvilken ufrihet 
som ventet, så valgte han å vende tilbake. Kort tid etter tok han sitt eget liv. 
Vi møter poeten Gorchakov på sin reise rundt i Italia på leting etter spor av 
Beryózovskij, og kanskje viktigere, etter en balanse i sin egen tilværelse.

Sovjetunionen 1979 REGI Andrej Tarkovskij

MED Aleksandr Kaidanovskij, Anatolij Solonitsin, Nikolai Grinko

Russisk tale, norsk tekst, DCP, 2t 42min. A: 15 år

Stalker kan tolkes som en allegori over forholdet mellom kunst, vitenskap og 
tro. Det har oppstått et mystisk område hvor naturlovene er satt ut av kraft. Det 
antydes at området er et resultat av en kjernefysisk katastrofe, eller  muligens 
et resultat av et besøk fra verdensrommet. Inn i dette farlige området følger vi 
en forfatter og en vitenskapsmann. Med seg har de en «stalker»; en veiviser 
som kjenner kunsten å bevege seg gjennom det farlige landskapet. 

TOR 28. OKT KL. 20:00
FRE 29. OKT KL. 21:00
TIR 2. NOV KL. 20:30

FRE 5. NOV KL. 21:00
SØN 7. NOV KL. 18:00

OFFERET

A CINEMA 
PRAYER

Tarkovskijs siste film Offeret fikk juryens store spesialpris ved Cannes-festivalen våren 
1986. I desember samme år døde Tarkovskij i sitt «ufrivillige» vest-europeiske eksil, knapt 54 
år gammel.

Vi møter kulturjournalisten Aleksander og hans familie på bursdagen hans. Mot 
 kvelden føres Aleksander inn i et mareritt. Krigen har brutt ut, verden står foran sin under-
gang. Aleksander ber til Gud og trygler ham om å bringe verden tilbake til sin førkrigs-
tilstand. Dersom Gud bønnhører Aleksander vil han forlate sin familie, avskjære seg fra sin 
elskede sønn og avstå fra alt som binder ham til verden. Neste morgen finner Aleksander 
verden i sin beste orden igjen og må følgelig bringe sin offergrave.

Denne nye dokumentaren om Andrej Tarkovskij er regissert av Tarkovskijs sønn, som har 
tatt utgangspunkt i timevis med lydmateriale der faren forteller om sitt eget arbeid. Noe 
av tankegodset er velkjent, for eksempel Tarkovskijs ideer om filmmediets behandling av 
tid og hans interesse for minner. For alle som er opptatt av den russiske mesteren er det 
gjennomgående fascinerende å høre ham prate. 

Offret, Sverige/Frankrike/Storbritannia 1986

REGI Andrej Tarkovskij

MED Erland Josephson, Susan Fleetwood, Allan Edwall, 

 Filippa Franzen, Valerie Mairesse

Svensk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 26min. A: 12 år

Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer

Italia/Russland/Sverige 2019

REGI Andrej A. Tarkovskij

Russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 9 år

TIR 9. NOV KL. 21:00
ONS 10. NOV KL. 20:30

TIR 12. OKT KL. 21:00
SØN 17. OKT KL. 20:30
TOR 28. OKT KL. 18:00
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UNNI 
STRAUMES

Etter mange år som dokumentarfilmskaper debu-
terte Unni Straume i 1990 som spillefilmregissør 
med den poetiske og meget personlige Til en ukjent. 
Den er så personlig at det er Straume selv som gir 
stemme til hovedrolleinnehaver Hilde Aarøs indre 
monologer, i møtet med den søkende komponisten 
som hun haiker med, spilt av Harald Heide-Steen jr. 
i en uvanlig seriøs rolle. Til en ukjent er en vakker, 
melankolsk og dypt alvorlig reisefilm, som tydelig 
bar bud om at en ny og meget spennende stemme 
hadde kommet til i norsk film. 

Oppfølgeren Drømspel, løselig basert på 
skuespillet med samme navn av August Strindberg, 
skulle sementere Straumes status som film-
kunstner, med premiere under Un certain regard i 
Cannes i 1994, en rekke priser og festivalvisninger, 
samt gode anmeldelser. Men norske filmer med 
høye kunstneriske ambisjoner slet med å finne 
sitt publikum her hjemme på midten av 1990-tallet. 
Kanskje det var derfor hennes neste film var et 
intimt kjærlighetsdrama i farger? 

Likevel er det ikke vanskelig å se Straumes 
signatur også i Thranes metode. Som hun selv 
forklarer i en samtale med forfatter Øystein Lønn og 
psykolog Finn Skårderud (gjengitt som et forord til 
bokutgaven av filmens manus): «Jeg valgte å lage 
alt i studio, og der ville jeg skape et eget univers 
hvor alt utenfor allikevel er til stede. Mitt viktigste 
valg var at ansiktene skulle være landskapet. Det 
er de tette nærbildene som driver denne filmen. 
Men da kan heller ikke noen falskhet skjules.» Et 
splittet norsk anmelderkorps gjorde ikke Thranes 
metode noen tjeneste og Straumes film ble nok en 
gang langt bedre mottatt i utlandet enn her hjemme. 
Det beste beviset på filmens kvaliteter kom nok da 
Museum of Modern Art i New York kjøpte den inn til 
sin samling. Av norske filmer hadde kun Ni liv (1957) 
og Veiviseren (1987) blitt denne store æren til del.

Der Thranes metode var en lavbudsjettsfilm, 
fikk hun med Musikk for bryllup og begravelser 
et langt romsligere budsjett å leke seg med. I 
hovedrollen finner vi en glitrende Lena Endre, 
og Straume har sagt at filmen ble skrevet med 

henne i tankene. Filmen var en sjelden norsk fugl i 
hovedprogrammene i Venezia og Sundance, men 
nok en gang var de norske kritikerne usikre på hva 
de skulle mene om Straume og hennes måte å lage 
film på. Noen sa at filmen var for enkel, andre at 
den var for komplisert, noen sa statisk, andre sa 
utadvendt. Dermed skulle det gå tolv år til neste 
film fra Straume – tolv år med avbrutte prosjekter 
og refuserte manus, men også en ny karriere som 
professor i regi ved Den norske filmskolen. Med et 
grep uten sidestykke i norsk film tok i 2014 Straume 
et dypdykk inn i sin egen karriere og kom med 
film-mosaikken remake.me. Et delvis nostalgisk 
blikk på egen karriere og en utforskning av hva 
som har formet henne som filmskaper. Hvor kom 
ideene, landskapene og personene fra? Full av 
klipp fra tidligere filmer, men også nyere ting foto-
grafert av henne selv. Var dette Straumes avskjed 
med sitt publikum, eller kan vi fortsatt håpe på at 
noen av hennes mange prosjekter kan bli fullført?

Kjell R. Jenssen

Det er på høy tid med et tilbakeblikk på filmene  
til en av Norges mest kompromissløse filmkunstnere.  

FILMATISKE 
LANDSKAP
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REMAKE.ME
I remake.me møter vi ikke bare en filmskaper som viser frem høydepunkter fra sitt lange 
filmliv, men en grublende regissør som plukker fra hverandre tidligere verk og utfordrer 
seg selv til å finne røde tråder i egne produksjoner. Både kortfilmer, dokumentarer og 
spillefilmer bidrar med materiale, bundet sammen av nåtidsbilder fotografert av regissøren 
selv, enten ved klippebordet eller på reise tilbake til tidligere innspillingssteder. remake.me 
er en mosaikk som til slutt utgjør et bilde av et kunstnerskap i poesiens tjeneste, ypperlig 
tonesatt av Nils Petter Molvær, som fortjent fikk Amanda for beste filmmusikk.

Norge 2014

REGI Unni Straume

MED Unni Straume, Harald Heide Steen jr., Lena Endre,  

Liv Ullmann, Bjørn Sundquist, Petronella Barker

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

TOR 11. NOV KL. 18:30

TIL EN UKJENT

THRANES METODE

DRØMSPEL

MUSIKK FOR BRYLLUP OG BEGRAVELSER

Norge 1994, REGI Unni Straume

MED Ingvild Holm, Bjørn Willberg Andersen, Bjørn Sundquist, Liv Ullmann

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 30min. A: 9 år

Strindbergs kompliserte og høyt elskede stykke, ble utgangspunktet for 
Straumes andre spillefilm, med nydelig svart-hvitt foto av Harald Paalgard 
(som han fortjent fikk flere priser for). Her møter vi hinduguden Indras datter 
Agnes, som er sendt til jorden for å lære om menneskenes skjebne. Hun gifter 
seg, får barn og ser hvordan livet farer med de fleste.

Norge 2002

REGI Unni Straume

MED Lena Endre, Goran Bregovic, Bjørn Floberg, Kristoffer Joner

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 37min. A: 12 år

Etter en vanskelig tid, preget av sønnens tragiske død og skilsmissen fra 
arkitekten Peter, begynner forfatteren Sara å komme seg til hektene. Hun bor 
i en stor modernistisk villa ved sjøen, og leier ut underetasjen til Bogdan, en 
serbisk musiker. Men han må gå gjennom hennes kjøkken og soverom for å 
komme seg dit, og det samme må musikerne i bandet hans.

Norge 1990, REGI Unni Straume

MED Hilde Aarø, Harald Heide Steen jr., Toril Brevik, Even Rasmussen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 20min. A: 9 år

En ung kvinne er på reise gjennom Norge, men hvor er hun egentlig på vei? 
Hennes ferd utløser en parallell reise bakover i tid, til en barndom fylt av 
mennesker, møter og minner. Den hvileløse vandringen får en eksistensiell 
klangbunn. Denne meditative og estetiske utforskningen gir stor plass til 
sanselig nytelse, og Straumes debutfilm inviterer til sammenlikninger med 
både Tarkovskij, Angelopolous og Bergman.

Norge 1998, REGI Unni Straume

MED Bjørn Sundquist, Petronella Barker, Nils Ole Oftebro, Tito Pannaggi

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 25min. A: Tillatt for alle

Thrane flytter inn i ny leilighet og legger med en gang merke til en ung, vakker 
kvinne, Mol. Han ser henne komme hver dag fra stranden – og skjønner at 
her blir han boende lenge. Thranes metode er Unni Straumes stemningsfulle 
filmatisering av Øystein Lønns roman.

«Dette er stramt ledet og meget velinstruert jazz – på film!» – Jon Selås, VG

TIR 2. NOV KL. 18:00 
- SAMTALE MELLOM 
UNNI STRAUME 
OG MARIA FOSHEIM 
LUND

SØN 7. NOV KL. 20:45

TOR 4. NOV KL. 18:00

ONS 10. NOV KL. 18:30
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Lille    
mamma

En film av Céline Sciamma

VVVVV
«For en fantastisk film – en rørende filmjuvel om minner, vennskap og slekters gang» 

The Guardian

KO M M E R  PÅ  K I N O  2 9 .  O KTO B E R
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Etter å ha vært innom ungdomsredaksjonene 
i både NRK og Danmarks Radio på 1990-tallet, 
markerte Erlend E. Mo seg utover 2000-tallet med 
sine vare dokumentarfilmer. Alle hans beste filmer 
– vi viser fem av dem her – handler om følelser og 
relasjoner. De skildrer utfordringer og urettferdig-
het, men på en poetisk, respektfull og ikke minst 
håpefull måte. Erlend og kameraet fulgte sine 
hovedpersoner med stor kjærlighet, slik at han 
– og dermed også vi – kom nær dem. I det som 
skulle bli hans siste film, Reisen til Utopia, kommer 
vi også tett på Erlend E. Mo selv. 

Erlend var en viktig person i det norske 
 dokumentarmiljøet, ikke minst gjennom sitt arbeid 
på Den norske filmskolen. Samtidig var han basert 
i Danmark og en respektert filmskaper våre nabo-
er følte at var like mye deres egen. Det er mange 
som savner ham. 

Hege Jaer

Serien er et samarbeid med regissør/ 
førsteamanuensis Morten Thomte og filmklipper/
dramaturg Stefan Sundlöf, som sammen med 
produsent Lise Lense-Møller deltar i  samtalen på 
åpningsvisningen 20. oktober.
Her er deres ord om Erlend:

«Rundt 1990 tok Erlend dokumentarfilmutdannelse 
i Volda i Vest-Norge. Jeg hadde gitt en forelesning 
for studentene der om «musikk og bilde», men 
jeg hverken kjente eller ble kjent med noen av 
dem. En stund senere dukket det en VHS-kassett 
 (datidens medium) i postkassen med et brev: 
Kjære Morten Thomte. Du kjenner ikke meg, men 
jeg var på forelesningen din. Jeg har laget en liten 
film – og den er det ingen som skjønner noe av. 
Ikke lærerne og ikke mine medstudenter. Men jeg 
håper, etter å ha hørt deg forelese og sett det du 
har gjort på tv, at du kanskje kan finne noe positivt 
i den og gi meg en tilbakemelding.  
Det var en ganske abstrakt film med musikk av 
den estiske komponisten Arvo Pärt. Jeg husker 
jeg tenkte at den nok var sær og litt melankolsk, 
men jeg så jo at han hadde fortellervilje og talent 
– og svarte vennlig. 

Et par måneder senere dukket det opp en ny 
film på VHS i postkassen. En ny film med musikk av 
Arvo Pärt og med samme budskap: Det er ingen her 
som… Jeg ga igjen oppmuntrende kommentarer. 

Noen måneder senere var han kommet inn 
på et halvannet år langt regi/producer-kurs i 
Oslo som NRK arrangerte og hvor jeg var en av 
 lærerne. – Å, er det deg? Er det du som...? Der-
etter fulgte et, bokstavelig talt, livslangt vennskap 
med mange forgreninger. Et vennskap jeg aldri 
ville vært foruten.»  

Morten Thomte

«Som regissör och kollega hade Erlend en all-
deles speciell empatisk känslighet, något som inte 
bara syns i hans filmer utan också präglade den 
kreativa processen vi hade i klipprummet. 

Man kastades ofta mellan eufori och för-
tvivlan och tillbaka till eufori igen.

Men där fanns alltid ett stort generöst rum 
där inga tankar eller idéer var för dumma för att 
nämnas eller utforskas. 

Arbetsdagen startades alltid en halvtimme 
innan utsatt tid, då vi träffades på kafé. Där var 
det förbjudet att prata jobb. Detta var stunden 
att prata om allt från livet, filosofi, litteratur och 
vardagens banaliteter. Helst med dräpande svart 
humor. 

Han hade en nyfikenhet och sårbarhet som 
var en fantastisk tillgång i hans arbete men som 
inte alltid är så lätt att bära i själva livet.

Erlend brukade säga att en människa aldrig 
bara är en människa, utan att vi alla består av en 
stor väv av samband och historier vi skapar till-
sammans med de människor vi möter genom livet. 

I min mening gäller detta i synnerhet för 
Erlend själv. Genom sina filmer och den person 
han var berörde han så många människor omkring 
sig – många fler än jag tror han själv förstod.»

Stefan Sundlöf

I januar i år døde den norske filmskaperen Erlend E. Mo, bare 53 år gammel. I 
høst inviterer vi publikum og bransjekollegaer til en hyllest av en dokumentarist 
som viste i bilder det som er vanskelig å sette ord på. 

MANNEN MED
DOKUMENTAR- 
HJERTET



24

DANS FOR LIVET

JEG HATER ADHD

INDEN FOR MINE ØJNE

REISEN TIL UTOPIA

Danmark 2006, REGI Erlend E. Mo

MED Catherine Honoré Pedersen, Katja Siemoneit

Dansk tale, engelsk tekst, DCP, 19min. A: Tillatt for alle

Katja på 16 år og Cathrine på 18 år har et helt unikt forhold til musikk, til 
 naturen og til det å sanse. De er nemlig blinde. Men de har utviklet sansene 
sine godt og bruker dem på en måte som få andre gjør. I denne filmen får 
du et innblikk i hvordan de to jentene tolker, sanser og opplever verden – en 
verden som er minst like rik som verdenen til en som kan se, men som likevel 
er annerledes.

Danmark/Norge 2019, REGI Erlend E. Mo

Dansk og norsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 29min. A: Tillatt for alle

I det som skulle bli hans siste film, dokumenterer Erlend E. Mo reisen som han 
og familien hans legger ut på når de forlater den norske landsbygda og flytter 
til Danmark for å bli innbyggere i økolandsbyen Permatopia. Den klimavennli-
ge tilværelsen skal vise seg å by på mange utfordringer, og det var ikke uten 
ubehag Erlend E. Mo satte i gang med flyttingen og filmen, men det vitner om 
sannhetssøkeren i ham, at han likevel gjorde det. 

Norge/Sverige/Danmark 2015, REGI Erlend E. Mo

MED Vilde Ellegaard Westeng, Geir A. Husby 

Norsk tale, utekstet, DCP, 29min. A: Tillatt for alle

12 år gamle Vilde er rå på halling og drømmer om å bli den første kvinnelige 
norges mesteren i hallingdans. Hun har et nært forhold til bestefaren sin og de 
deler alt. Han har lært henne hvor viktig det er med familie og venner, og at 
man skal være glad i seg selv. Når bestefaren blir syk, blir båndet mellom dem 
enda sterkere. Vilde tenker at hvis hun kan vise ham hvor glad hun er i ham, 
og i livet selv, så vil bestefar klare seg lenger enn legene tror.

Jeg hader ADHD - Børn i en diagnosetid, Danmark/Norge 2013

REGI Erlend E. Mo

Dansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 27min. A: Tillatt for alle

Stadig flere barn og unge blir diagnostisert med ADHD, og medisineres gjerne 
for det. Men hjelper det, eller skaper det også andre problemer? Marino, 
Victor og Martine har en hverdag der deres frustrasjon, uro og sårbarhet 
skaper mange sosiale utfordringer. Gjennom dette rørende og innsiktsfulle 
portrettet ser vi hva som skjer når de slutter med medikamenter.

TOR 21. OKT KL. 18:30
LØR 6. NOV KL. 13:00 - 
MØT VILDE ELLEGAARD 
WESTENG

ONS 20. OKT KL. 18:00 
- ETTERFULGT AV 
SAMTALE MED LISE 
LENSE-MØLLER, STEFAN 
SUNDLÖF OG MORTEN 
THOMTE, MODERATOR 
EIRIN GJØRV

TOR 21. OKT KL. 18:30
LØR 6. NOV KL. 13:00

FRE 22. OKT KL. 18:00

KAN MAN DØ  
I HIMLEN?
Jonathan er elleve år gammel, og han tenker mer over ting enn de fleste. Da han var åtte år, 
begikk faren hans selvmord. For familien kom dette som lyn fra klar himmel. Faren snakket 
nemlig aldri om problemene sine. Kort tid etter farens bortgang blir Jonathan rammet av 
kreft. Med stort mot, humor og energi legger filmen ut på en reise med Jonathan og hans 
lille familie.

Dette er en viktig film i Erlend E. Mos karriere. Den viser også tydelig hvem han var 
som filmforteller, og hans talent for å fange mennesker og følelser i bilder.

Danmark 2005

REGI Erlend E. Mo

MED Rasmus Sandberg, Susanne Sandberg, Tue Sandberg, 

 Jonathan Sandberg

Dansk tale, engelsk tekst, DCP, 58min. A: 6 år

TOR 21. OKT KL. 18:30
LØR 30. OKT KL. 13:00
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en film av MARIA SCHRADER
Drømmemannen

KAN MAN FORELSKE SEG I EN ROBOT? 

© 2021, LETTERBOX FILMPRODUKTION, SÜDWESTRUNDFUNK

Et tankefullt, sjarmerende og 
morsomt blikk på kjærlighet

The list

En attraktiv, smart og 
underfundig film som 

går rett til hjertet!
Empire
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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 1992

REGI Robert Altman

MED Tim Robbins, Greta Scacchi, Fred Ward, Whoopi Goldberg

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 4min. A: 12 år

TIR 9. NOV KL. 18:30 - MØT JAN KJÆRSTAD I SAMTALE MED PER HADDAL

Hvem sender mordtrusler til en studio-ansatt som siler manus? Tre forbitrede 
manusforfattere i Hollywood mistenkes. Og mordet skjer.

The Player humrer frem en svart komisk satire over filmbyen, med 
masse vis av intelligente nikk til filmer og personer. Pluss en kjernereplikk: 
«Hva om vi kvittet oss med forfatterne?» 

Forholdet mellom produksjonsselskaper og kunstnere, hvoriblant 
 forfattere, har ofte vært anstrengt. Hva er Jan Kjærstads tanker om det? Hans 
Homo Falsus ble filmatisert som Det perfekte mord og trilogien om Jonas 
Wergeland er blitt tv-serien Erobreren. Uten at han skrev filmmanusene.

Kjærstad har valgt Robert Altmans mesterstykke som samtaleemne – 
også for fortellerteknikken som vi kan finne noen paralleller til i hans romaner, 
som jeg leser dem. Altmans teknikk: En mosaikk av øyeblikk, akkompagnert av 
et myldrende lydbilde.

Altman ble beste regissør på Cannes-festivalen 1993, Tim Robbins beste 
skuespiller. Mange andre priser ble det. Men ingen Oscar!! Man tenker sitt.

Jeg vil sitere litt fra et stort intervju jeg gjorde med Altman i Cannes.
Men først og fremst: Samtalen med Kjærstad, en av våre aller  fremste 

forfattere, i høst med romanen En tid for å leve. Han er en usedvanlig 
 observant og innsiktsfull kinogjenger (les essayet: «Filmens som sted – filmen 
som bilde».) Hva tenker han om slektskapet og avstanden mellom litteratur og 
film? Om filmkunsten? Sammen med mye annet!

Per Haddal

Norge 1921

REGI Gunnar Sommerfeldt

MED Amund Rydland, Karen Poulsen, Ragna Wettergreen

Stum, norske mellomtekster, DCP, 1t 57min. A: Tillatt for alle

TIR 12. OKT KL. 18:30 - MØT MALER UNNI ASKELAND I SAMTALE MED PER HADDAL.  
PIANOAKKOMPAGNEMENT VED KJETIL SCHJANDER LUHR.

Vi feirer at Knut Hamsun ble tildelt nobelprisen for hundre år siden for 
romanen Markens grøde som ble utgitt i 1917. Den kanskje beste norske 
stumfilmen, nettopp Markens grøde, kom allerede i 1921.

Hamsun har inspirert uendelig mange andre utøvere i ulike kunstarter. 
I 2020 hadde ti bildende kunstnere en utstilling i Oslo med Hamsun-motiver. 
Den frodige maleren Unni Askeland har anvendt Markens grøde-filmen som 
utgangspunkt. Hun kommer for å fortelle om sine arbeider; visuelle tolkninger 
av nobelprisvinnerens roman i filmutgave. Feiringen innbefatter levende 
 akkompagnement fra Cinematekets egen stumfilmpianist Kjetil Schjander Luhr.

En ambisiøs dansk duo, regissør Gunnar Sommerfeldt og fotograf George 
Schnéevoigt, tok opp filmen med norske skuespillere i Hamsuns Nordland. 
Det ga et drag av det autentiske pluss praktfulle naturscenerier.

Duoen forteller ganske ubundet om nybrottsmannen Isak fra Sellanrå 
som med seigt slit skaper seg gård og hjem i ødemarken. Og hans hustru 
Inger plages av sitt hareskår. Det er enda et tegn på utenforskapet som 
Hamsun skildrer med lyrisk nerve og episk driv.

Sommerfeldt maktet å levere en ganske selvstendig tolkning av romanen. 
Selvsagt preges filmen av 1920-tallets filmatiske stilvaner, men glir ikke helt 
over i konvensjonell nasjonalromantikk fra datiden. Lenge var Markens 
grøde ansett som tapt, men ulike funn gjorde det mulig å restaurere den. Via 
 Hamsuns romankunst ga den danske duoen norsk filmkunst et ekstra løft.

Per Haddal

MARKENS GRØDE THE PLAYER
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JAKTEN PÅ 
IDENTITET

Arkitekturfilm Oslo skal være det viktigste møte-
stedet for arkitekturfilm i Norge, og legge til rette 
for og fremme diskusjoner rundt arkitektur og 
samfunn. Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten 
i 2016 vært en arena for å diskutere arkitektur 
både som byutvikling og kunst, og en døråpner 
til samtalen for dem som liker å se film på kino. 
Arkitekturfilm Oslo er organisert av ROM for kunst 
og arkitektur.

Årets Arkitekturfilm Oslo ønsker å diskutere 
på hvilken måte historie er knyttet til identitet 
og hvordan dette fremgår i det vi bygger. Tidene 
forandrer seg alltid. Menneskene og systemer 
for organisering av menneskene forandrer seg 
 raskere enn de fysiske omgivelsene. I dag for-
andrer vi oss raskere enn noen gang. Arkitektur 
er også et verktøy for etablering av identitet og 
tilhørighet, som begge bidrar til robust steds-

utvikling. Hva skjer når rom og sted ikke henger 
med tiden? På hvilken måte er vår identitet knyttet 
til rom og sted? Hvilken historie skal vi fortelle om 
selv? Disse spørsmålene belyses på ulike måter 
gjennom programmets filmer. Her er noen av dem.

Den sjette utgaven av Norges første arkitekturfilmfestival går av stabelen 21. til 24. oktober.
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THE REAL THING
Archi-faux, Frankrike 2018, REGI Benoît Felici

Kinesisk, engelsk og fransk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 7min. A: Tillatt for alle

Arkitekturen er full av replikaer. Det ligger i fagets egenart. The Real Thing er 
en ettertenksom film av Benoît Felici om menneskene som bebor og bruker 
replikaer. I filmen besøkes blant annet replikaer av Paris, Taj Mahal, Venezia 
og Vatikanet. Disse bygningene er ikke bare kopier, men fremstår i filmen 
som refleksjoner av særskilte verdensbilder. Det er på ingen måte grunn til å 
hovere. Også vår arkitektur er full av etterligninger og kopier. 

TOR 21. OKT KL. 18:00 - 
INNLEDNING FØR FILMEN

LOS ANGELES PLAYS ITSELF
USA 2003, REGI Thom Andersen

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 49min. A: 15 år

Los Angeles Plays Itself er et videoessay av Thom Andersen, der han  ut  forsker 
hvordan Los Angeles har blitt presentert i filmer. Videoessayet  utforsker også 
Los Angeles' tidlige historie i film, ofte som en stand in for andre byer. Filmen 
består nesten utelukkende av klipp fra andre filmer og ble i utgangspunktet 
ikke utgitt kommersielt. Filmskaper Andersens påstår gjennom denne for-
telling at Hollywoods innflytelse overskygger byen Los Angeles.

LØR 23. OKT KL. 18:00 - 
INNLEDNING FØR FILMEN

SPACESHIP EARTH
USA 2020, REGI Matt Wolf

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 53min. A: Tillatt for alle

Ved hjelp av arkivopptak og intervjuer dokumenterer Spaceship Earth 
 historien om eksperimentet fra 1991, hvor åtte personer tilbragte to år 
sammen i en kopi av jordens økosystem, kalt Biosphere 2. Med eksperimentet 
ønsket gruppen å se om det var mulig å etablere menneskelig eksistens på 
andre planeter. Like viktig for filmen er hvordan den belyser hvordan gruppen 
mest av alt slet med mellommenneskelige og økologiske problemer innenfor 
eksperimentets rammer. 

FRE 22. OKT KL. 18:00 - 
INNLEDNING FØR FILMEN

THE NEVER ENDING FACTORY OF DUOMO
L'infinita fabbrica del Duomo, Italia 2015

REGI Martina Parenti & Massimo D'Anolfi

Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 14min. A: Tillatt for alle

The Never Ending Factory of Duomo handler om Milanos domkirke, påbegynt 
1386. Filmen forteller historien fra katedralens tilblivelse og om det vedvarende 
vedlikeholdsarbeidet opp gjennom århundrene. Vi følger arbeidet som be varingen 
av katedralen krever: fra utvinning av marmor til marmorgården, de historiske 
arkivene og katedralen selv. Filmen viser katedralen som et hellig monument som 
lever med tidens rytmer og som overskrider det menneskelige arbeid.

SØN 24. OKT KL. 18:00 - 
INNLEDNING FØR FILMEN

INSIDE PRORA
Tyskland 2020, REGI Nico Weber

Tysk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 40min. A: Tillatt for alle

Prora er den nest største arkitektoniske arven etter det tredje riket, og den 
lengste bygningen i verden. Den har blitt kalt monsteret ved sjøen, var badeby 
for arbeidere under nazi-regimet, militære brakker under kommunismen, for 
så å bli forlatt. Nå skal stedet forvandles til hotell og turistleiligheter. Inside 
Prora er et filmatisk essay om en uvanlig arkitektonisk struktur som er et 
kraftfullt symbol på hvordan Europas ideologier har tatt grep de siste hundre 
årene. 

SØN 24. OKT KL. 20:00 - 
INNLEDNING FØR FILMEN

THE BUILDING
Budynok, Tyskland/Ukraina 2019

REGI Matilda Mester & Tatjana Kononenko

Engelsk tekst, DCP, 1t 33min. A: Tillatt for alle

The Building omhandler det ikoniske Derzhprom/Gosprom-komplekset i 
Kharkiv i Ukraina, som er en av de mest ikoniske bygningene i sovjetisk 
historie. Da den ble bygget på 1920-tallet skulle den fremstå som et eksempel 
på sosialismens skyskraperideal. Den kubistisk-konstruktivistiske komplekset 
inspirerte flere filmskapere, blant annet Dziga Vertov og Sergej Eisenstein. 

FRE 22. OKT KL. 20:30 - 
INNLEDNING FØR FILMEN
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Se filmene som kjemper om å bli  
årets vinner av Nordisk råds filmpris.

Det er variasjon i både tematikk, sjanger og form blant årets 
nominerte filmer. Gunda og Flukt, fra henholdsvis Norge og  
Danmark, er dokumentariske, fortalt på helt ulike måter, mens  
filmene fra Finland og Sverige begge er basert på sanne historier. 
Islandske Alma tok det fem år å ferdigstille! Felles for alle er 
deres forankring i nordisk kultur og aktuelle samfunnsmessige 
problemstillinger og deres høye kunstneriske kvaliteter, dette er fem 
overbevisende og helstøpte verk.

Hver film blir nominert av en lokal jury i hjemlandet. Lederen i de 
lokale juryene utgjør den nordiske juryen og utpeker til slutt vinneren. 
Filmen som vinner den store prisen offentliggjøres under Nordisk råds 
sesjon i København tirsdag 2. november.

Under Nordisk filmhelg kan du se alle filmene og gjøre deg opp 
din egen mening. Filmene vises med foredrag, samtaler og spennende 
gjester, og mellom forestillingene serverer vi forfriskninger.

Detaljert program finner du på cinemateket.no. Velkommen!

Nordisk filmhelg arrangeres i samarbeid med Nordisk Film & TV fond, 
de nordiske ambassadene og Norsk Psykoanalytisk forening.
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GUNDA

LØR 30. OKT KL. 16:00

TIGERS
Åpningsfilmen på Nordisk filmhelg er et kruttsterkt drama om en glødende engasjert 
ung mann i en verden der alt, og alle, har en prislapp. Martin er et av de mest lovende 
fotballtalentene Sverige har sett. I en alder av 16 går hans livslange drøm i oppfyllelse. Han 
blir kjøpt opp av den italienske toppklubben Inter Milan. Men drømmen har en høy pris i 
form av oppofrelse, press og framfor alt ensomhet. Med et kritisk blikk på den profesjonelle 
sportens verden forteller Ronnie Sandahl her den sanne historien om Martin Bengtsson.

Tigrar, Sverige/Italia/Danmark 2021

REGI Ronnie Sandahl

MED Erik Enge, Frida Gustavsson, Johannes Bah Kuhnke

Svensk, engelsk og italiensk tale, engelsk tekst  

DCP, 1t 46min. A: 15 år

ALMA
Island 2021, REGI Kristín Jóhannesdóttir

MED Snæfríður Ingvarsdóttir, Hilmir Snær Guðnason, Kristbjörg Kjeld, 

Emmanuelle Riva

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

På en psykiatrisk institusjon soner Alma drapet på kjæresten sin, en 
forbrytelse hun ikke kan huske å ha begått. Men når hun oppdager at
kjæresten lever, bestemmer hun seg for å faktisk drepe ham.

Alma er en intens film, satt til iskaldt og til tider brutalt landskap.

LØR 30. OKT KL. 19:00

FLUKT
Flee, Danmark/Norge 2020, REGI Jonas Poher Rasmussen

Dansk og dari tale, norsk tekst, DCP, 1t 29min. A: 12 år

36-årige Amin er velutdannet, suksessfull og lever det perfekte liv. På over-
flaten. Det er når kjæresten Kasper frir at angsten tar tak, angsten for å 
slippe noen helt inn. For ikke engang Amirs fremtidige ektemann kjenner hele 
historien, og for å kunne leve fullt og helt er han nødt til å åpne opp. For første 
gang gjengir Amin sin dramatiske reise som barneflyktning, og han gjør det 
foran kamera. Flukt fortelles hovedsakelig med animasjon og vever sammen et 
teppe av bilder og minner som forteller en dypt berørende og original historie.

SØN 31. OKT KL. 19:30

ANY DAY NOW
Ensilumi, Finland 2020, REGI Hamy Ramezan

MED Shahab Hosseini, Shabnam Gorbani, Aran-Sina Keshvari

Finsk, persisk og engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 22min. A:  9 år

13 år gamle Ramin Mehdipour fra Iran og hans familie bor på et 
flyktningmottak i Finland. Like etter at skoleferien har begynt, mottar familien 
den forferdelige nyheten om at asylsøknaden deres er avvist. Familien prøver 
å være positive og leve som normalt, til tross for engstelsen og faren for 
deportering. Når det nye skoleåret starter for Ramin, blir hvert øyeblikk og 
hvert vennskap mer dyrebart enn noen gang før.

SØN 31. OKT KL. 17:00

FRE 29. OKT KL. 18:00

Norge/USA/Storbritannia 2020, REGI Victor Kossakovsky

Uten tale, DCP, 1t 33min. A: Tillatt for alle

Der hans tidligere dokumentar Aquarela var en påminnelse om menneskets 
sårbare eksistens på jorda, bruker Victor Kossakovsky Gunda til å minne oss 
om at vi deler planeten vår med milliarder av andre dyr. Gjennom møter med 
ei purke (Gunda, som har gitt navn til filmen), to snarrådige kyr og en enbeint 
kylling omkalibrerer Kossakovsky vårt moralske univers og minner oss om 
livets iboende verdi og det mystiske ved alle dyrs bevissthet, også vår egen.
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WUXIA

NORSK
POETISK

Terje Kristiansens Høvdingen (1984), Per Bloms 
Is-slottet (1987) og Unni Straumes Til en ukjent 
(1990) er alle filmer som synes å ha unnsluppet 
1980-tallets nihilistiske dekadanse. I stedet deler 
de en uredd og fargerik omfavnelse av følelser 
som ikke alltid har vært like godt tatt imot i norsk 
filmoffentlighet. Det er filmer som tar høy kunstne-
risk risiko i en periode hvor mye av fokuset ellers i 
norsk film er på kommersialisering. Med ulik grad 
av alvor og humor gjør de poetiske utforskninger 
av eksistensielle kriser på tvers av kjønn og 
generasjoner.

Siden lanseringen for nesten ti år siden har 
omdreiningspunktet i Wuxia vært filmen som 
kunstnerisk uttrykk og kulturfenomen, og tekstene 

har handlet om alle former for bevegelige bilder. 
Navnet på tidsskriftet [ù.ɕjǎ] (oo-sha) er lånt fra 
et reisende begrep: En kinesisk litterær sjanger 
hvor ensomme helter kjemper det godes kamp, 
som etter hvert fikk betydning for filmhistorien 
og kan ses rester av i Star Wars' jedi-krigere og 
hackerne i The Matrix. For oss er Wuxia et uttrykk 
for den metaforiske kampen mot det etablerte og 
normative, noe som gjenspeiles i de filmene vi 
ønsker å trekke frem.

Wuxia-redaksjonen

Filmtidsskriftet Wuxia har gått fra papir til digitalt og gjenoppstår i år som nettidsskrift for filmkritikk. 
Vi markerer dette med en liten visningsserie hvor vi har plukket ut tre filmer fra den norske 

filmhistorien som alle fortjener å møte et nytt publikum og nye generasjoner.
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HØVDINGEN
«En samlivsaction så blodfull at den får all annen norsk film til å virke så anemisk at det 
bør bli tale om øyeblikkelig blodoverføring» skrev Aftenpostens anmelder Per Haddal ved 
premieren i 1984. Hva hadde skjedd med mannsrollen etter et tiår med kvinnefrigjøring? Når 
konjukturene skiftet og den myke mannen man hadde begynt å snakke om på 1970-tallet 
møtte det nyliberalistiske og kompetitive 80-tallet? Terje Kristiansen spiller selv og 
personifiserer 40-årskrisa i en mann som både møter seg selv i døra og forsøker å sage seg 
gjennom den med motorsag, det hele lyrisk fotografert av Paul René Roestad.

Norge 1984

REGI Terje Kristiansen

MED Terje Kristiansen, Vibeke Løkkeberg, Eva von Hanno, 

Klaus Hagerup, Arne Hestenes

Norsk tale, utekstet, 35mm, 2t 1min. A: 12 år

TOR 14. OKT KL. 18:00 
- MØT TERJE KRISTIANSEN I 
 SAMTALE MED JOHANNE  KIELLAND 
SERVOLL FØR VISNINGEN

IS-SLOTTET
To unge jenter på terskelen til puberteten opplever en intens, uuttalt dragning mot 
hverandre i Per Bloms lavmælt eteriske filmatisering av Tarjei Vesaas' roman fra 1963.

En kveld da elleve-årige Unn og Siss møtes, kastes de inn i en sterk 
følelseskonfrontasjon. Dagen etter klarer ikke Unn å møte Siss igjen. I stedet begir hun seg 
alene inn i det kalde, ensomme vinterlandskapet. Med puberteten som et poetisk prisme for 
eksistensiell uro, inviterer Is-slottet tilskueren inn i estetiske rom av uutgrunnelig melankoli, 
hvor menneskelig sårbarhet utforskes i grenselandet mellom virkelighet og hallusinasjon.

Norge 1987

REGI Per Blom

MED Line Storesund, Hilde Nyeggen Martinsen, Vidar Sandem

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 28min. A: 12 år

LØR 27. NOV KL. 20:00 
- INNLEDNING FØR FILMEN 
VED ANDERS LYSNE

TIL EN 
UKJENT
En ung kvinne er på reise gjennom Norge, men hvor er hun egentlig på vei? Hennes ferd 
utløser en parallell reise bakover i tid, til en barndom fylt av ulike mennesker, møter og 
minner. Den hvileløse vandringen får en eksistensiell klangbunn, i det kvinnens jeg-
stemme forsøker å finne svar på hvilken plass alle minnefragmentene hennes skal ha, og 
hva de betyr. Underveis får kvinnen haik med en komponist, og møtet fører til stadig nye 
tankerekker, som gjenspeiler seg i kameraets konstante bevegelse.

Denne meditative og estetiske utforskningen gir stor plass til sanselig nytelse, og 
Straumes debutfilm inviterer til sammenlikninger med både Tarkovskij, Angelopolous og 
Bergman.

Norge 1990

REGI Unni Straume

MED Hilde Aarø, Harald Heide Steen jr., Toril Brevik, Even 

Rasmussen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 20min. A: 9 år

TIR 2. NOV KL. 18:00 
- SAMTALE MELLOM UNNI STRAUME 
OG MARIA FOSHEIM LUND 
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FILM-
HISTORIE
KURS

I høst fokuserer vi
på den norske filmhistorien.

I samarbeid med Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo 
arrangerer vi filmhistoriske foredrag, med 
påfølgende visninger av relevante filmer. 

Professor Ove Solum er ansvarlig for høstens 
kurs, og det vil bli lagt vekt på både estetiske 
og sosiale problemstillinger, der blant 
annet den særnorske kommunale film- og 
kinomodellens vekst og fall vil bli diskutert. 

Filmene og filmskaperne vil imidlertid stå i 
sentrum for oppmerksomheten, og kurset 
starter med et av høydepunktene fra 
stumfilmperioden; Markens grøde fra 1921, 
med regi av Gunnar Sommerfeldt. Deretter 
følger en rekke betydningsfulle norske filmer, 
som hver og en forteller noe om filmenes 
samtid og om filmproduksjonens vilkår i 
Norge, fra den første pionervirksomheten og 
fram til i dag. De norske filmene, som andre 
kunstneriske uttrykksformer, har alltid vært og 
er i dialog med en internasjonal filmkultur, en 
vekselvirkning som også vil bli sett nærmere 
på gjennom foredragene.
 
Foredragene er gratis, men det må tas ut 
billett i billettluka. Det er vanlig billettsalg til 
de påfølgende filmvisningene.

TIRSDAG 2. NOVEMBER
KL. 18:00 FOREDRAG:  

«INTERNASJONALE IMPULSER  
OG NYE BØLGER»

KL. 19:00 JAKTEN 

TIRSDAG 9. NOVEMBER 
KL. 18:00 FOREDRAG:  

«BARN-VOKSEN-FILM»
KL. 19:00 SØNDAGSENGLER 

TIRSDAG 23. NOVEMBER
KL. 18:00 FOREDRAG:  

«NYE TENDENSER I NORSK FILM»
KL. 19:00 OSLO 31. AUGUST 
KL. 21:00 HVA VIL FOLK SI

PROGRAM:
TIRSDAG 12. OKTOBER 
KL. 18:00 FOREDRAG: «STUMFILMEN  

OG DEN LITTERÆRE FILMEN» 
KL. 19:00 MARKENS GRØDE 

TIRSDAG 19. OKTOBER 
KL. 18:00 FOREDRAG: «KOMMUNALE  

FILMPRODUKSJONER.  
GULLALDER?» 

KL. 19:00 FANT 

TIRSDAG 26. OKTOBER
KL. 18:00 FOREDRAG:  

«INTERNASJONALE IMPULSER; 
NEOREALISME PÅ NORSK» 

KL. 19:00 GATEGUTTER 
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MARKENS 
GRØDE

FANT

GATEGUTTER

Denne stumfilmen er en milepæl i norsk filmhistorie. Knut Hamsun hadde fått nobelprisen 
i litteratur i 1920, og romanen som brakte ham prisen ble overført til filmduken året etter. 
Dette var den første norske filmatiseringen av et litterært storverk. Historien om Isak som 
kommer ingensteds fra og bygger en gård og et bygdesamfunn, hadde allerede fått en stor 
og fascinert leserskare. Filmen var en sensasjon ved premieren, også som første film med 
originalkomponert musikk. Markens grøde var i mange år regnet som tapt, men etter ulike 
funn ble det mulig å restaurere den.

Unge Josefa rømmer for å finne sin elskede, fiskeren Oskar, og havner ombord i Fenriks 
skøyte. Fenrik har stukket av fra sin frodige søster Mathilde. Nå tvinger han Josefa med 
seg på fantelivet. Han lærer henne opp til å selge de tingene han lager, og pryler henne når 
hun ikke vil stjele.

Fant (1937) bygger på Gabriel Scotts roman om fantene som fartet langs kysten for 
mange år siden og regnes som selve gjennombruddet for norsk film, og står ennå som 
en av de store norske filmklassikerne. Historien om konflikten mellom farende fant og 
fastboende sørlendinger gjorde også Alfred Maurstad til filmstjerne av – etter norske 
forhold – uante proporsjoner.

Arne Skouen er et av de store navnene i norsk etterkrigsfilm. Hans Gategutter er en av de 
store norske klassikerne, med sin autentiske og ektefølte miljøskildring fra 20-tallets Oslo. 
Likhetstrekkene med den italienske neorealismen er klare: Filmen er tatt opp på location 
på Grünerløkka, har en relativt løs narrativ struktur, og forteller en finstemt historie om 
samholdet i en guttegjeng. Hovedpersonen Karsten dras mellom gata og livet der på den 
ene siden, og moren og hennes strenge moral på den andre. Alvoret kommer inn med streik 
og streikebryting, og Karsten ser at han står overfor et valg og at han hører til i en større 
sammenheng enn han har visst til da. Den lettere dokumentariske stilen får fram en naturlig 
skildring av den røffe virkeligheten og gir Gategutter et preg av sann realisme.

Norge 1921

REGI Gunnar Sommerfeldt

MED Amund Rydland, Karen Poulsen, Ragna Wettergreen

Stum, norske mellomtekster 

DCP, 1t 57min. A: Tillatt for alle

Norge 1937

REGI Tancred Ibsen

MED Lars Tvinde, Alfred Maurstad, Guri Stormoen,  

Sonja Wigert, Oscar Egede-Nissen

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

Norge 1949

REGI Arne Skouen & Ulf Greber

MED Tom Tellefsen, Ivar Thorkildsen, Pål Bang-Hansen,  

Svein Byhring 

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 17min. A: Tillatt for alle

TIR 12. OKT KL. 18:30

TIR 19. OKT KL. 19:00

TIR 26. OKT KL. 19:00
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HVA VIL 
FOLK SI

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 avgjørende døgn i Anders' liv, som også kan oppleves som et 
helt liv.

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

16 år gamle Nisha lever et dobbeltliv. Hjemme med familien er hun en perfekt pakistansk 
datter, mens hun ute med venner er en vanlig norsk ungdom. Når faren avslører datterens 
dobbeltliv, kolliderer Nishas to verdener brutalt. For å sette et eksempel, bestemmer 
foreldrene seg for å kidnappe Nisha og plassere henne hos slektninger i Pakistan. Her, i et 
land hun aldri har vært i før, er Nisha tvunget til å tilpasse seg foreldrenes kultur.

Norge 2011

REGI Joachim Trier

MED Anders Danielsen Lie, Ingrid Olava, Iselin Steiro

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

Norge 2017

REGI Iram Haq

MED Maria Mozhdah, Adil Hussain, Rohit Saraf,  

Ekavali Khanna, Ali Arfan, Sheeba Chaddha

Norsk og urdu tale, engelsk tekst, DCP, 1t 46min. A: 12 år

JAKTEN SØNDAGSENGLER
Norge 1996, REGI Berit Nesheim

MED Marie Theisen, Hildegun Riise, Bjørn Sundquist 

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 37min. A: 12 år

Berit Nesheim markerte seg på 1990-tallet med flere oppvekstskildringer; 
Frida – med hjertet i hånden, Høyere enn himmelen og Søndagsengler, som 
ble nominert til Oscar for beste utenlandske film. 

Maria vokser opp i en streng prestefamilie på 50-tallet, en tid preget av 
ungdomsopprør. Filmen tegner både et bilde av Norge dengang, men er også 
en mer universell skildring av frihetsfølelse og smerten ved å bli voksen.

Norge 1959, REGI Erik Løchen

MED Rolf Søder, Bente Børsum, Tor Stokke 

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 34min. A: 15 år

Erik Løchens nyskapende og vågale debut, laget samme år som  Godard 
og Truffaut gjorde sine første spillefilmer, regnes som den fremste norske 
«bølge»-filmen, med sin vellykkede eksperimentering med fortellermåter og 
tidsplan. En studie i retrospektiv teknikk og kommentar, ifølge Løchen selv, 
og et trekantdrama om to menn og en kvinne på fjellet under rypejakta. De to 
mennene kjemper om kvinnen, og rypejakten ender brutalt. Eller gjør den?

TIR 2. NOV KL. 19:00 TIR 9. NOV KL. 19:00

TIR 23. NOV KL. 19:00

TIR 23. NOV KL. 21:00
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MUSIKALSØNDAG

Hva passer vel bedre en 
søndag ettermiddag enn et gjensyn 
med en klassisk musikalfilm?

USA 1961

REGI Robert Wise & Jerome Robbins

MED Nathalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita Moreno

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 33min. A: 12 år

SØN 7. NOV KL. 16:00 | SØN 28. NOV KL. 16:00

West Side Story representerte på mange måter en fornyelse av musikalen 
og musikalfilmen, ikke minst fordi den hentet opprørske ungdomsgjenger 
og New Yorks skitne gater inn i handlingen. Leonard Bernstein bidro med 
heftig rytmisk musikk med mye bruk av tritonus, «djevelens akkord», og så 
 utagerende som her hadde det aldri vært danset i amerikansk musikalfilm før. 

I bunnen for handlingen ligger Shakespeares velbrukte Romeo og 
 Julie-tema, de unge elskende som ikke kan få hverandre fordi de tilhører 
grupper som hater hverandre: i West Side Story den hvite ungdoms-
gjengen The Jets mot den puertorikanske The Sharks. Dette var en aktuell 
 konflikt  etter den omfattende innvandringen fra Puerto Rico til New York på 
1950- tallet.

Fra den berømte åpningssekvensen signert Saul Bass hvor kamera 
 starter med et panoramabilde av byen og senkes ned til å fange inn gjeng-
medlemmene dansende i gata, og fram til filmens klimaks, elektrifiserer West 
Side Story lerretet, teatralt og realistisk på samme tid.

WEST SIDE 
STORY

Storbritannia 1986

REGI Julien Temple

MED Patsy Kensit, Eddie O'Connell, David Bowie, James Fox, Ray Davies 

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 48min. A: 12 år

SØN 24. OKT KL. 15:30 | SØN 31. OKT KL. 16:00

Absolute Beginners er en original, ambisiøs og fargesprakende musikal- 
versjon av Colin MacInnes populære roman fra 1959. 

Vi tas med til et London som svinger. Det er sommeren 1958 og den unge 
fotografen Colin er forelsket i vakre Crepe Suzette. Hun er en  modell med 
næringsvett, og faller ikke for noen med mindre de har ambisjoner. Men så 
får en hetebølge temperaturen til å stige i byen: Tenåringsopprøret ulmer, 
raseopptøyer truer og begjæret stiger.

Gled deg til en fengende og eksentrisk musikal med en rekke kjente fjes 
foran kamera og musikalske opptrinn ved blant andre David Bowie (Absolute 
Beginners), The Style Council (Have You Ever Had It Blue), Ray Davies og 
Sade (Killer Blow).

ABSOLUTE 
BEGINNERS
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ISAAC HOPPET
Šuolis, Litauen/Latvia/Frankrike 2020, REGI Giedrė Žickytė

Engelsk og litauisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 25min. A: 12 år

I 1970, midt under den kalde krigen, møter en amerikansk patruljebåt et 
sovjetisk fiskefartøy i Atlanterhavet. Plutselig tar en litauisk sjømann sats og 
hopper fra fiskebåten. Han lander på dekk på det amerikanske skipet og ber 
om å få politisk asyl. Men amerikanske myndigheter returnerer mannen til 
Sovjetunionen.

Hoppet gjenforteller historien og avslører konsekvensene som 
 handlingen fikk for avhopperen Simas Kudirka.

Izaokas, Litauen 2019, REGI Jurgis Matulevičius

MED Severija Janušauskaitė, Dainius Gavenonis, Aleksandras Kazanavičius

Litauisk, tysk og russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 44min. A: 15 år

I 1941 dreper Andrius Gluosnis en jødisk mann, Isaac, i det som kalles 
garasje-massakren. Mange år senere kommer Andrius' venn tilbake fra USA 
med et filmmanus som i detalj skildrer drapet, et manus som KGB blir meget 
interessert i.

Dette er en film om samvittighet og skyld, vennskap, kjærlighet og fri-
gjøring i lys av Holocaust og sovjettiden.

FRE 15. OKT KL. 18:30 SØN 17. OKT KL. 17:00

15. – 17. oktober ønsker vi velkommen til en ny helg spekket med film fra våre tre nære naboer tvers over Østersjøen. I år er Litauen fokusland,  
og derfor hedrer vi også den eksperimentelle filmlegenden Jonas Mekas (1922-2019) som emigrerte fra Litauen til USA i 1949.  
Se nettsidene og baltiskefilmdager.com for fullt program.

BALTISKE 
FILMDAGER
BALTISKE 
FILMDAGER

15. – 17. OKTOBER
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I SKUMRINGEN

JOMFRUENE I RIGA

FRED JÜSSI. THE BEAUTY OF BEING

REMINISCENCES OF A JOURNEY TO LITHUANIA

TILSTEDEVÆRELSE

LATVISK COYOTE

Storbritannia/Tyskland 1972, REGI Jonas Mekas

Engelsk og litauisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 28min. A: Tillatt for alle

Den litauiske filmskaperlegenden Jonas Mekas var en pioner innen dagbok- 
og essayfilmen, i tillegg til en viktig filmkritiker, kurator og grunnlegger av 
 Anthology Film Archives. Reminiscences Of A Journey To Lithuania skildrer 
hans reise tilbake til Semeniškiai, landsbyen der han ble født. I 2006 ble 
filmen plukket ut til National Film Registry of Library of Congress i USA, for sin 
«kulturelle, estetiske eller historiske betydning».

Klātbūtne, Latvia 2020, REGI Liene Linde & Armands Začs

Latvisk tale, engelsk tekst, DCP, 58min. A: 12 år

Hva betyr det for en kvinne å gå inn i morsrollen? Hvordan påvirker den 
henne, hva endres? I denne prisbelønte dokumentaren følger vi fire gravide 
latviske kvinner i forskjellige stadier av svangerskapet. De fire kvinnene har 
ulik bakgrunn og ulik opplevelse av det å være gravid og å skulle bli mor, 
men de opplever alle en form for ensomhet. En film om kompleksiteten i et 
svangerskap og morsrollen.

Valkātājs, Latvia 2019, REGI Ivars Zviedris

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

Den latvisk-russiske grensen kan virke som et område med endeløse sumper, 
skog og øde landsbyer. Men det er også et reisemål for flyktninger fra 
forskjellige land på vei gjennom Øst-Europa. Den representerer slutten på 
deres smertefulle reise og veien inn i Schengen-sonen med åpne grenser. 
 Langtidsledighet og tilstrømning av immigranter har skapt en ny yrkes-
mulighet for smuglere, også kjent som «coyoter».

Sutemose, Litauen/Latvia/Frankrike/Serbia 2019, REGI Šarūnas Bartas

MED Arvydas Dapšys, Marius Povilas Elijas Martynenko, Alina Žaliukaitė 

Litauisk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 8min. A: 15 år

Vi er i Litauen i 1948. Den andre verdenskrigen er over, men landet ligger i 
ruiner og er invadert. 19 år gamle Untė er medlem av partisanbevegelsen som 
kjemper mot sovjetisk okkupasjon. I skumringen skildrer Untė og de andre 
partisanens desperate kamp, som vil avgjøre fremtiden for hele befolkningen.

Latvia/Norge/Sverige 1996, REGI Emil Stang Lund

MED Helge Jordal, Aurelija Anuaite Kalnina, Jon Eikemo, Philip Zandén

Norsk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t38min. A: 15 år

I Riga prøver en gjeng skandinaviske forretningsmenn å gjøre raske penger. 
Waldemar satser alt på en fabrikk som lager lik-kister. Han ansetter Inara, en 
ung og vakker latvisk kvinne, som sekretær og tolk. Hun oppdager snart at 
Waldemar ikke tåler å drikke. Dette vet hun å utnytte, og leder ham rett inn i et 
opplegg som hun og faren styrer. Dermed havner Waldemar intetanende i et 
spill bestående av korrupsjon, mord og andre utradisjonelle forretningsmetoder.

Fred Jüssi. Olemise ilu, Estland 2020, REGI Jaan Tootsen

Estisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 2min. A: Tillatt for alle

Denne dokumentaren er en ode til «dolce far niente», det vil si gleden over å 
ikke gjøre noe. I en verden, hvor suksess og aktivitet er nøkkelord, propagan-
derer naturfilosofen Fred Jüssi om «slow living», om stillhet og bålrøykens 
helbredende kraft. Dette er en vakker film om et vakkert menneske som ikke 
er redd for å kalle seg lat.

LØR 16. OKT KL. 17:00

LØR 16. OKT KL. 19:30

SØN 17. OKT KL. 19:00

FRE 15. OKT KL. 21:00

LØR 16. OKT KL. 14:30

SØN 17. OKT KL. 13:00
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I fjor var festivalen heldig og landet tilfeldigvis i en 
kort periode der Cinemateket kunne åpne salene 
igjen, og vi satte alle pris på å få lov til å se film på 
stort lerret igjen! Det er fremdeles restriksjoner, 

men med flere dager og flere visninger burde det 
være mulig å få med seg det man ønsker se.

Gjennom ti dager kan vi by på over 100 
spillefilmer, dokumentarer og kortfilmer, 
samt en rekke arrangementer, her på 
Cinemateket, samt noen visning er på 

Vega Scene.
Vi kan som vanlig skilte med stort 

mangfold og representasjon i programmet. 
Vi har humor, drama, fantasi, skrekk – og 
det er bare barnefilmene! Ellers blir dagene 

preget av blant annet dans og kunst, 
kjønn og identitet, kjærlighet 

og seksualitet, ungdom og 
eldre, samt menneske-
rettigheter, rasisme og 
aktivisme. Alt dette og 

mer, med filmer hånd-
plukket fra festivaler som 

Berlinalen, Cannes, SXSW, 
Sundance, Tribeca, med flere.

Det blir mye glede og under-
holdning på lerretet, men også våre 

mørkere og ofte skjulte sider har fått 
plass, så her kan man også la seg utfordre 

og kanskje provosere. Uansett, vi gleder 
oss til å se dere i kinosetene igjen – ha en 

riktig god festival!

For fullt program og informasjon: oslofusion.no

Den 31. utgaven av Norges eneste 
filmfestival i sitt slag er en god start  
på oktober måned. 

Bård Yden



41

TITANE

RURANGI

THE MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD

THE NOWHERE INN

BARE

NO STRAIGHT LINES

USA 2020, REGI Bill Benz

MED Annie Clark, Carrie Brownstein, Dakota Johnson

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 31min. A: 12 år 

I denne hysteriske metafiksjonelle feberfantasien hyrer musikeren Annie 
Clark vennen Carrie Brownstein til å lage en dokumentar om St. Vincents 
 musikk, turnéliv og personen både på og utenfor scenen. I starten er optimis-
men og energien til å ta og føle på. Men snart befinner begge seg nede i et 
mørkt hull. Uforutsigbare og eskalerende krefter trenger seg fram og truer 
med å ødelegge alt: prosjektet, vennskapet og duoens kreative liv.

Belgia 2020, REGI Aleksandr M. Vinogradov

Engelsk, fransk og nederlandsk tale, engelsk og utekstet

DCP, 1t 34min. A: 15 år 

Når den provokative belgiske koreografen Thierry Smits skal sette sammen et 
kompani av mannlige dansere til et nytt stykke som tematiser rundt maskuline 
idealer, gjør han det for åpent kamera. Stykket krever at alle danserne er 
fullstendig nakne på scenen, og kameraet følger hele prosessen fra opptaks-
prøver til premiere. Smits' idéer er nokså abstrakte, og med en manglende 
evne, og tidvis vilje, til å svare på dansernes spørsmål, oppstår konflikter.

USA 2021, REGI Vivian Kleiman

MED Alison Bechdel, Jennifer Camper, Howard Cruse, Rupert Kinnard,  

Mary Wings

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 19min. A: 15 år 

Dette er historien om fem skeive tegneseriepionerer som på 1970-tallet 
begynte å skildre egne liv i en verden hvor realistisk skeiv historiefortelling 
ikke eksisterte. De ble en undergrunnsbevegelse som tok opp alt fra det å 
komme ut av skapet og diskriminering på arbeidsplassen, til AIDS-krisen, sex 
og jakten på den store kjærligheten – og ikke minst den rette frisyren.

Frankrike/Belgia 2021, REGI Julia Ducournau

MED Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Dominique Frot

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 48min. A: 15 år 

Mange husker nok Julia Ducournaus kannibalistiske debutfilm RAW. ITitane 
leker hun seg med heteronormativitet og kjønnsidentitet på flere måter, filmen 
er tidvis ekstremt brutal, men samtidig også en vakker fortelling om familie og 
tilhørighet. Danseren Alexia, som etter en bilulykke som barn har en titanplate 
i hodet, jobber som danser på ulike bilshow og promo-arrangementer. Men så 
dreper hun en nærgående fan. 

Rūrangi, New Zealand 2020, REGI Max Currie

MED Elz Carrad, Kirk Torrance, Āwhina Rose Henare Ashby, Arlo Green

Engelsk og māori tale, engelsk og maori tekst, DCP, 1t 27min. A: 12 år 

Transaktivisten Caz returnerer til den avsidesliggende hjembyen etter ti år i 
Auckland, hvor han gikk gjennom sin forvandling. Han møter mye motstand i 
den politisk splittede byen Rūrangi, ikke minst fra sin egen far. Eks-kjæresten 
må takle sin uventede tiltrekning til Caz som mann, bestevennen er fremdeles 
bitter over å ha blitt forlatt, og i tillegg trues hele landbrukssamfunnet av en 
miljøkrise. Velkommen hjem, Caz!

Världens vackraste pojke, Sverige 2020

REGI Kristina Lindström & Kristian Petri

Svensk og engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 15 år 

Regissøren Luchino Visconti slet med å finne den perfekte gutten til sitt neste 
prosjekt, filmatiseringen av Thomas Manns roman, Døden i Venedig. Etter en  
intens og lang jakt fant han til slutt 15-åringen Björn Andresen i  Sverige. Björn 
mistet sin mor i ung alder, hadde ukjent far og ble oppdratt av en beste  mor  som 
ble fullstendig blendet av filmverdenens overflatiske glamour.  Erfaringene 
Björn fikk i etterkant av filmen, kastet en mørk skygge over livet hans.

SØN 10. OKT KL. 21:30

MAN 4. OKT KL. 19:00
LØR 9. OKT KL. 21:00

SØN 3. OKT KL. 19:00

FRE 8. OKT KL. 18:30

ONS 6. OKT KL. 21:00

SØN 3. OKT KL. 16:00
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MIDT I VÅR TID
Hvordan kan film og kunst bidra til samfunnsmessig endring? 

Midt i vår tid ser på de femti årene som har gått 
siden den europeiske koloniseringen av Afrika 
be gynte å kollapse. Vi følger steg og prosesser, 
 inkludert den anti-koloniale frigjørings bevegelsen i 
Angola, skildret i Sarah Maldorors film  Sambizanga. 
Maldoror døde i fjor, og dedikerte hele sitt liv til å 
dokumentere den afrikanske politiske kampen mot 
kolonialisme. I tillegg viser vi White Cube (Renzo 
Martens), African Mirror (Mischa Hedinger) og 
Cine Marrocos (Ricardo Calil).  

Sambizanga (1972) starter med å la oss møte 
sentrale motstandsmenn på arbeid i steinbruddet 
og introduserer en grunntanke hos Maldoror; at 
kolonialisering i sin essens handler om økonomisk 
utbytting, at de fattige forblir fattige. I det Angola 
som filmen beskriver, brygger det til opprør både 
mot okkupasjon og sosial urettferdighet. 

De siste årene har vært preget av protest-
aksjoner over hele verden med krav om 
 dekolonialisering av institusjoner og historie-
fortelling. Samtidig har det brutale drapet på 
George Floyd i USA, en påminner om at det ikke 
finnes noen selvfølgelig likhet for loven i våre 
egne vestlige samfunn, utløst en sterk solidaritet. 

Kollektiv handling
Kollektiv handling er fremtredende i Maldorors 
film, og viser hvordan et nettverk av mennesker 
til sammen kan få overblikk over en avskyelig 
handling foretatt i ly av mørke og fengselsmurer. 
De samme kollektive kreftene har vi sett i sving i 
vårt eget land under protestaksjoner, for  eksempel 
med krav om oppgradering av pensum, inklu-
dering av globalt majoritetsperspektiv og ved 
å stille spørsmål om hvordan historien represen-
teres i det offentlige rom med statuer av individer 
som har en problematisk fortid. Motparten har 
på sin side snakket om «historieløshet» og om 
forsøk på å «omskrive fortiden».

Men det er jo snakk om akkurat det motsatte. 
Historie kan ikke skrives gjennom å hedre noen 

få individer som kun gjennom sin eksistens har 
klart å «endre» verden. Historien formes gjennom 
kollektiv innsats og vilje, ikke gjennom konger og 
generaler.

Anti-kolonialisering, dekolonialisering og 
post-kolonial tilstand vitner om internalisert 
adferd både hos den «koloniserende» og de 
«kolonialiserte». Renzo Martens' dokumentar 
White Cube (2020) problematiserer kunstens 
plass i det globale økonomiske systemet, hvor 
en kreativ industri skapt i vesten fortsatt bygger 
på en kolonialistisk økonomisk struktur, med 
utbytting slik den også beskrives i Sambizanga. 
Martens får selv en «nesestyver» i møtet med det 
multi nasjonale selskapet Uni-Levers vaktselskap i 
Kongo, men er sta nok til både å finne en vei å gå 
videre og lage en god film om det. 

Martens' engasjement gjennom de midlene 
han råder over, er interessant å lese i sammen-
heng med Mischa Hedingers African Mirror 
(2019). Denne dokumentaren følger den sveitsiske 
fotografen og oppdagelsesreisende René Gardi 
og hans, i egne øyne, oppriktige engasjement for 
«sivilisering» på vegne av Kameruns innbyggere 
og hans store skepsis til å gi afrikanske land 
uavhengighet på 60-tallet. Gjennom kjent arkiv-
materiale speiler filmen våre fordommer, vår egen 
rasisme og vår hang til eksotifisering, basert på 
koloniale blikk og oppkonstruerte bilder produsert 
av folk som Gardi.

Dekolonialisering av kulturarv og minne utgjør 
kjernen i Ricardo Calils film Cine Marrocos (2018). 
Her blir vestlige filmklassikere fra tidlig 50-tall 
omfortolket til samtidig kontekst, hvor hjemløse 
brasilianere og internasjonale  flyktninger i en 
nedlagt og okkupert kino i São Paulo går på 
scenen og tilfører seg egen identitet til kjente 
filmroller. Dette gir assosiasjoner til Franz Fanons 
krav om mental frigjøring fra kolonistrukturenes 
underkastelse, beskrevet i hans The Wretched of 
the Earth (1961). 

Dekolonialisering handler ikke bare om å 
kunne se sammenhenger i fortid, historien og 
kulturen eller kamp i vår egen samtid, det handler 
om at vi trenger å endre tankesett. Dagens 
 samfunnskritikk må leses i lys av dette, hvor krav 
om endring samtidig inngår i en større diskusjon 
om sosiale rettigheter. 

Sarah Maldoror
Regissøren bak Sambizanga hadde foreldre 
fra Guadeloupe, men var født i Frankrike, og 
ble gjennom et langt og virksomt liv en nøkkel-
person i afrikansk film. Hun tok navnet Maldoror 
som  etternavn etter boken til den surrealistiske 
 dikteren Lautréamont, og stiftet i 1956 teater-
truppen Le griots, der alle medlemmene hadde 
afrikanske eller karibiske røtter. Sammen med sin 
ektemann var hun svært aktiv i frigjøringskampen 
i Angola og det var gjennom dette arbeidet hun 
så hvilken rolle film kunne spille i å opplyse folket 
politisk, spesielt i land der mange fremdeles ikke 
kunne lese. «For mange afrikanske filmskapere 
er film et revolusjonært verktøy… som forsøker å 
avkolonisere tanken, for å oppmuntre til radikale 
endringer i samfunnet.»

Sarah Maldoror var Gillo Pontecorvos 
 assistent under produksjonen av Kampen om 
 Algerie og spilte også inn debutfilmen sin, 
 Monagambée (1968), i Algerie. Da hun døde av 
covid-relatert sykdom i fjor, etterlot hun over 40 
filmer. Prisvinnende Sambizanga regnes som 
Maldorors hovedverk, men har i mange år vært 
utilgjengelig. Nå foreligger filmen i en nyrestaurert 
utgave gjennom The African Film Heritage Project.

Serien er kuratert av Hanan Benammar og Brynjar 
Bjerkem for den uavhengige kunstprodusenten 
TrAP. Filmene vises også på cinematekene i 
Bergen, Trondheim og Tromsø.
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SAMBIZANGA

CINE 
MARROCOS

Klassikeren Sambizanga, som lenge har vært vanskelig å få sett, er et portrett av en 
frigjøringskamp. I Angola i 1961 blir en av (MPLA-)bevegelsens aktivister arrestert. 
Maldoror velger å følge konen hans, i hennes jakt på å finne ut hvor mannen er. Benytt 
muligheten til å se dette viktige verket preget av sober realisme, nydelig restaurert i 4k i 
2021 av Cineteca di Bologna og The Film Foundations World Cinema Project ved L’Image 
Retrouvée (Paris) fra 35mm original-negativet, i samarbeid med Éditions René Chateau 
og familien til Sarah Maldoror. Restaureringen er finansiert av Hobson/Lucas Family 
Foundation. Restaureringer er en del av The African Film Heritage Project, som skal finne, 
restaurere og formidle afrikansk film og som The Film Foundations World Cinema Project, 
FEPACI og UNESCO i samarbeid med Cineteca di Bologna står bak.

I 1954 var den nybygde kinoen Cine Marrocos i sentrum av São Paulo regnet for å være 
Latin-Amerikas mest fasjonable. 60 år senere står kinoen som et skall, okkupert av 
hjemløse og fattige. Ricardo Calil og hans team tar kontakt med de 2000 hjemløse, fra 17 
forskjellige land, som bor der og får gjennomslag for å starte et film- og teaterverksted i 
den gamle kinoen, hvor beboerne får anledning til å øve seg i scenekunst. Filmer som ble 
vist i kinoen i 1954 er utgangpunktet når nye mennesker får sjansen til å fyllene rollene i 
kjente klassikere. Alle bes tilføre noe av seg selv til rollene, for dette prosjektet handler om 
hvordan vestlig kinoarv om-fortolkes og overføres til en ny kontekst og til vår tids globale 
orden.

Angola/Frankrike 1973

REGI Sarah Maldoror

MED Domingos de Oliveira, Elisa Andrade, Jean M'Vondo

Portugisisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 42min. A: 12 år

Brasil 2018

REGI Ricardo Calil

Portugisisk, engelsk og fransk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 16min. A: 12 år

WHITE CUBE AFRICAN MIRROR
Sveits 2019

REGI Mischa Hedinger

Tysk, fransk og sveitsisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 26min. A: 12 år

African Mirror følger den sveitsiske filmskaperen og fotografen René Gardi 
og hans fascinasjon for høylandet i Kamerun, og sterke støtte til misjon og 
dens form for sivilisering, fra 40-tallet og inn på 70-tallet. Filmen gir et både 
ærlig og fascinerende bilde på koloniseringens rasistiske ansikt, hvor en 
aktør som Gardi likevel regner seg å være de innfødtes forsvarer.

Nederland/Belgia/Kongo 2020

REGI Renzo Martens 

Engelsk, fransk og lingala tale, engelsk tekst, DCP, 1t 17min. A: 12 år

Hva kan kunsten gjøre for fattige arbeidere, og hva kan fattige
arbeidere gjøre for kunsten? Renzo Martens oppsøker palmeoljeplantasjer i 
Kongo for å starte et kunstprosjekt. Han kastes ut fra området som er eid av 
UniLever-selskapet, en kjent kunst- og museumssponsor. Martens etablerer 
derfor et kunstsenter på «fritt» land.

LØR 6. NOV KL. 16:15
- INNLEDNING FØR 
FILMEN

LØR 6. NOV KL. 18:00
- INNLEDNING FØR 
FILMEN
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FRE 5. NOV KL. 18:00
- INNLEDNING FØR 
FILMEN

FRE 5. NOV KL. 20:30
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FILM OG PSYKOANALYSE

Film og psykoanalyse er et fast konsept 
hvor vi viser filmer i et psykoanalytisk perspektiv.

Frankrike 2000, REGI Claire Denis

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

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

TOR 11. NOV KL. 18:00 - FOREDRAG VED JEPPE RIEGELS ETTER FILMEN

BEAU TRAVAIL

Beau travail, som ble Claire Denis' store 
gjennombrudds film, har blitt hyllet som en av de 
mest originale og vakre filmene som ble laget på 
90-tallet, og har blitt stående som et lite  mysterium 
av en film. Dette fordi den på en og samme tid er 
en åpen og en konkret film, som dermed inspirerer 
til å ses gjentatte ganger.

Og ikke minst er det spesielt at en slik 
ordknapp, abstrakt film om begjær og beherskelse 
blant en gruppe franske fremmedlegionærer i 
Djibouti har skapt slike henrykte reaksjoner. I 
 motsetning til Denis' tidligere, mer realistiske 
og selvbiografiske filmer, trekker Beau travail 

veksler på litterære, musikalske og filmatiske 
kilder. Til grunn for filmen ligger blant annet den 
homo erotiske  novellen «Billy Budd» av  Herman 
 Melville, Benjamin Brittens opera basert på 
samme novelle og Jean-Luc Godards film Le 
petit soldat. Beau travail har likevel mye til 
felles med  Denis'  tidligere filmer, i sted (Afrika), 
tema  (mannlig vennskap, seksualitet, ensom-
het, forbudt begjær, kolonialisme, spenningen 
mellom  Frankrike og Afrika, svart og hvit, menn og 
kvinner), musikkbruk (her med Britten og techno 
av Corona), den subjektive fortellerstilen og så 
videre. 

Beau travail tar utgangspunkt i trekant-
historien fra «Billy Budd» om seksuell sjalusi, 
men forkaster i stor grad allegorien om godt og 
ondt. Denis er ikke så interessert i historien som i 
poetisk skjønnhet (formene, fargene og teksturen i 
landskapet, sjøen og menneskekroppene i naturlig 
lys), i ritualene og gestene til menn i isolasjon, og i 
undertrykkelsens psykologi. 

Etter visningen vil Jeppe Riegels holde 
foredraget «Beau travail – den vakreste historien 
i verden». Riegels er psykolog og kandidat ved 
Psykoanalytisk institutt.
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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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Ulike format, 1t 3min. A: 9 år

Fractured melodramas, generational degradation, 
archive fragments and home brewed emulsion, 
film materials become the narrative in this 
programme. 

Politics of Perception (Dirk Tougas), Canada 1973, 
33min
A one-minute promotional film for The Mechanic 
(1972 Hollywood film) is reprinted time after time.

Liquidator (Karel Doing), Nederland 2010, 8min
Innovative use of existing dilapidated archive 
images from Willy Mullens silent 1922 film Harlem 
(1922).

Konrad & Kurfurst (Esther Urlus), Nederland 2013, 
7min
Made using tinted and toned home brew black 
and white emulsion. A beautiful fragile film 
surface into which the image is embedded.

Flame (Sami Van Ingen), Finland 2018, 15min
A fractured melodrama, based on damaged 
frames from the last minutes of the only remaining 
nitrate reel of the lost film from Teuvo Tulio (Silja – 
Fallen Asleep When Young, 1937).

Ulike format, 1t 16min. A: 9 år

Commissioned short films to celebrate Scotland's 
filmmaking pioneer Margaret Tait (1918-1999).

The Forest of Everything (Richy Carey & Wendy 
Kirkup)

Never The Same (Richy Carey & Wendy Kirkup)

A Spoon (Peter Todd)

The Bravest Boat (Ali Smith & Sarah Wood)

On Returning (Matt Hulse)

You With Your Fresh Thoughts (Mark Cousins) 

Shoe Leather (Alexander Storey Gordon)

Allegory of the shivering light (Catherine Street) 

Houses (for Margaret) (Luke Fowler)

Glimpses from a Visit to Orkney in Summer 1995 
(Ute Aurand)

Three Portrait Sketches + Garden Pieces 
(Margaret Tait)

SØN 24. OKT KL. 18:30 SØN 7. NOV KL. 19:00

FILM WILL 
EAT ITSELF

THERE AND 
NEVER AGAIN 

SØN 28. NOV KL. 19:00

NATHANIEL 
DORSKY

USA 2021

REGI Nathaniel Dorsky

16mm, 1t 8min. A: 15 år

Born in 1943, Nathaniel Dorsky remains one of 
America's stand out experimentalists. These 
films…«are occasions for reflection and 
meditation, on light, landscape, time and the 
motions of consciousness… Dorsky's films reveal 
the mystery behind everyday existence, providing 
intimations of eternity.» – Steve Polta, San 
Francisco Cinematheque. 

Triste (1978-96)
Edited from 20 years of footage. 

17 Reasons Why (1985-87)
Photographed with a variety of semi-ancient 
regular 8 cameras and projected unslit as 16mm.

Compline (2009)
This is a night devotion or prayer, the last of the 
canonical hours, the final act in a cycle.

Ember Days (2021)
«The fifth film made during the Covid crises… 
primordial spring is in the air, all is tentative.» – 
Steve Dorsky
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JØDISKE
FILMDAGER

sante dokumentarer. Emma Seligmanns debutfilm 
Shiva Baby var kritikernes utvalgte i The New 
York Times tidligere i år, mens Asia, som er Ruthy 
Pribars første spillefilm, har mottatt en rekke priser. 
Vi byr også på to spennende dokumentarportretter, 
av henholdsvis Sigmund Freud og en ung mann fra 
Vestbredden. I tillegg viser vi Denial, som er basert 
på Deborah Lipstad-saken. 

Les mer om Jødisk museum her:  
www.jodiskmuseumoslo.no

Jødiske filmdager er en del av programmet under 
Jødiske kulturdager i Oslo, som vanligvis arran-
geres den første helgen i september av Jødisk 
Museum i Oslo. Under filmdagene er målet å vise 
nyere kvalitetsfilmer med jødisk tematikk som ikke 
har funnet veien til norske kinolerreter tidligere. 

I år går Jødiske filmdager på Cinemateket 
av stabelen på et senere tidspunkt enn det pleier. 
Corona-restriksjonene – og de plutselige lettelsene 
i tiltakene – har endret og kastet om på program-
planer for flere institusjoner. Vi anser uansett den 
siste uka i oktober for å være en god kinotid! 

I dagene 26. til 31. oktober kan du oppleve 
spennende filmkunst, nye registemmer og interes-
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DENIAL

ASIA

SIGMUND FREUD: A JEW WITHOUT GOD 

THE LITTLE THINGS

Sigmund Freud, un juif sans Dieu, Frankrike 2020

REGI David Teboul

Fransk tale, engelsk tekst, digital, 1t 38min. A: Tillatt for alle

Denne filmen er en dramatisert dokumentar basert på Sigmund Freuds 
private brev om sin barndom og ungdom, og hans senere erfaringer som 
ektemann og familiemann. Brevene omhandler også familiens tvungne reise 
fra Østerrike på 1930-tallet og erfaringene fra eksilet i London, der Freud 
døde i 1939. Filmens utgangspunkt i de selvbiografiske brevene gir publikum 
mulighet til å reflektere over hvorfor Freud ble Freud.

HaDevarim HaKtanim, Israel 2020, REGI Michal Aronzon

MED Michal Aronzon, Youdale Froman, Rabbi Menachem Froman

Hebraisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 26min. A: Tillatt for alle

Michal Aronzon ønsker å lage en film om Youdale Froman, en ung mann som 
har vokst opp i et ortodokst samfunn på Vestbredden og er sønn av en kjent 
rabbiner og fredsaktivist. Men Youdale vil heller at Michal skal lære ham å 
lage film. Med Youdale bak kamera tas vi med til hans far, som er døende av 
kreft. Og gjennom samtaler med Michal ser vi Youdale gjennomgå en prosess 
der han distanserer seg fra det religiøse og tradisjonelle livet sitt.

Storbritannia 2016, REGI Mick Jackson

MED Rachel Weisz, Timothy Spall, Tom Wilkinson, Andrew Scott

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 49min. A: 12 år

Basert på Deborah Lipstads bok skildrer Denial rettssaken Irving versus 
Penguin Books Ltd, der Lipstad, en anerkjent amerikansk akademiker, ble 
saksøkt av forfatteren David Irving etter at Lipstad hadde beskrevet ham som 
historieforfalsker og Holocaust-fornekter. Rachel Weisz gestalter Lipstad i 
filmen, mens Irving spilles av Timothy Spall. Filmen gikk ikke lenge på norske 
kinoer; her er en ny mulighet til å se filmen om dette viktige rettsdramaet.

Israel 2020, REGI Ruthy Pribar

MED Shira Haas, Alena Yiv, Tamir Mula, Gera Sandler, Eden Halili

Hebraisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 25min. A: 9 år

Asia, skrevet og regissert av Ruthy Pribar, er et relasjonsdrama der et 
spesielt mor-datter forhold settes under lupen. Den anerkjente skuespilleren 
Shira Haas, kjent fra blant annet hovedrollen i filmen Unorthodox, har rollen 
som datteren. Asia har blitt mor i svært ung alder og har et distansert forhold 
til sin datter, noe som radikalt utfordres når datteren blir alvorlig syk. Både 
regissøren Ruthy Pribar og Shira Haas har mottatt en rekke priser for filmen.

ONS 27. OKT KL. 18:30
LØR 30. OKT KL. 19:30

TIR 26. OKT KL. 21:00
TOR 28. OKT KL. 21:00

TIR 26. OKT KL. 18:30
SØN 31. OKT KL. 18:15

TOR 28. OKT KL. 18:30
SØN 31. OKT KL. 20:15

SHIVA BABY
Shiva Baby er en underholdende satire. Vi er i New York, der vi møter Danielle, som havner 
i trøbbel på en shiva, som er en viktig del av jødiske begravelsesseremonier. På shivaen 
er Danielle omgitt av venner, familiemedlemmer og foreldre, men så dukker eks-kjæresten 
Maya opp og etterhvert også Danielles sugardaddy...

Shiva Baby er en frisk forviklingskomedie som har gått seiersrunden på en rekke 
festivaler.

USA 2020

REGI Emma Seligman

MED Rachel Sennott, Danny Deferrari, Fred Melamed,  

Polly Draper, Molly Gordon

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 17min. A: 12 år

ONS 27. OKT KL. 21:00
LØR 30. OKT KL. 17:30
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HOLIDAY
USA 1938

REGI George Cukor

MED Katharine Hepburn, Cary Grant, Doris Nolan

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 35min. A: Tillatt for alle

TOR 21. OKT KL. 20:45
LØR 23. OKT KL. 18:30

Trekløveret bestående av Hepburn, Grant og regissør Cukor er kanskje mest kjent for The 
Philadelphia Story, men to år tidligere laget de denne fornøyelige romantiske komedien. Grant 
spiller en sjarmerende og eksentrisk drømmer, eventuelt en slabbedask, som forlover seg med 
en søt og velstående jente hvis aristokratiske familie han på ingen måte passer inn i. Men ikke 
alle i familien misliker ham.

CINEMATEKENE

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

IL BOOM

GIRLFRIENDS

Italia 1963

REGI Vittorio De Sica

MED Alberto Sordi, Gianna Maria Canale

Italiensk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 28min. A: Tillatt for alle

USA 1978

REGI Claudia Weill

MED Melanie Mayron, Anita Skinner, Eli Wallach

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 28min. A: Tillatt for alle 

ONS 24. NOV KL. 18:00
TOR 25. NOV KL. 18:00
FRE 26. NOV KL. 20:30

TIR 19. OKT KL. 20:45
ONS 20. OKT KL. 20:30

Den italienske neorealismens radarpar, regissør Vittorio De Sica og manusforfatter Cesare 
Zavattini, samarbeider her om en commedia all'italiana med en av landets høyest elskede 
komedieskuespillere i hovedrollen. Alberto Sordi spiller en mislykket entreprenør midt i det 
store økonomiske oppsvinget (il boom) på 60-tallet. Det er ikke lett å være på randen av 
konkurs med en kone som lever i sus og dus, men så dukker et lukrativt, og ulovlig, tilbud opp.

Susan er fotograf med babybilder og bar mitzva-oppdrag som hovedinntektskilde, mens 
bestevenninnen Anne prøver å livnære seg som forfatter. De to jentene deler leilighet og alt 
annet i New York, fram til Anne en dag forteller at hun skal gifte seg og flytter ut.

På 70-tallet var ikke nyanserte filmer om kvinners vennskap, selvrealisering og ensomhet 
hverdagskost, men Girlfriends har aldri fått oppmerksomheten den fortjener. 
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REPULSION
Storbritannia 1965, REGI Roman Polanski

MED Catherine Deneuve, Ian Hendry, Yvonne Furneaux, John Fraser

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 45min. A. 15 år

En ung jente bor sammen med søsteren sin i London. Hun frastøtes av lydene av 
søsterens sexliv, og plages av slibrige bemerkninger som slenges etter henne 
på gata. Når så søsteren reiser bort i to uker, tar fantasien og tvangstankene 
overhånd. 

DEN TREDJE MANN
The Third Man, Storbritannia 1949, REGI Carol Reed

MED Joseph Cotten, Trevor Howard, Alida Valli, Orson Welles, Bernard Lee

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

Holly Martins ankommer etterkrigstidens Wien for å treffe Harry Lime i håp om 
at han kan skaffe ham arbeid. Holly finner ut at barndomsvennen er drept i en 
ulykke, og det påstås at Lime var involvert i illegalt salg av dårlig penicillin. Holly 
og Harrys kjæreste Anna ønsker å finne ut hva som egentlig har skjedd. 

MAN 29. NOV KL. 18:30
TIR 30. NOV KL. 21:00

TIR 2. NOV KL. 21:00
ONS 3. NOV KL. 21:00
LØR 6. NOV KL. 21:00

DEN RØDE 
SIRKEL

Le circle rouge, Frankrike 1970

REGI Jean-Pierre Melville

MED Alain Delon, Bourvil, Yves Montand

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 19min. A: 12 år

LØR 6. NOV KL. 18:00
ONS 10. NOV KL. 20:45
TOR 11. NOV KL. 20:00

Dette er Melvilles stiliserte tapning av westerngenren, en thriller der fortidens prærier er 
blitt til et samtidig fransk landskap. Pistolene er fortsatt med, men hestene er byttet ut med 
hestekrefter. Tyven Corey slår seg sammen med rømlingen Vogel for å utføre et innbringende 
smykketyveri. Tittelen, som kan virke kryptisk, refererer til buddhismen, hvor en rød sirkel 
representerer tvillingsjeler, her eksemplifisert ved de to kriminelle.

GOODBYE, DRAGON INNFIRE EVENTYR MED REINETTE & MIRABELLE
Bú sàn, Taiwan 2003, REGI Tsai Ming-liang

MED Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi, Kiyonobu Mitamura

Mandarin og taiwansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 22min. A: 6 år

I en gammel forfallen kinosal i Taipei vises aller siste film før kinoen stenger for 
godt. Filmen på lerretet er Dragon Inn, en wuxia-film fra 60-tallet, publikum ikke 
mer enn en håndfull mennesker og kanskje noen spøkelser.

En enkel og nostalgisk film, elegant og gjennomført i stilen.

Quatre aventures de Reinette et Mirabelle, Frankrike 1987, REGI Eric Rohmer

MED Joëlle Miquel, Jessica Forde, Phillippe Laudenbach

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 39min. A: 6 år

Med en slik lett sommerlig stemning som preger mange av Rohmers filmer, 
møter vi her pariser-jenta Mirabelle som tilbringer ferien på landet, hvor hun 
møter Reinette. De blir gode venner, og når ferien nærmer seg slutten, inviterer 
Mirabelle Reinette til å dele leilighet med henne i Paris.

TIR 12. OKT KL. 19:15
ONS 13. OKT KL. 21:00

MAN 29. NOV KL. 20:45
TIR 30. NOV KL. 18:30
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FILMOPPLEVELSER DU IKKE VISSTE AT DU TRENGTE!

FORSTYRRET 
FILMSALONG

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… 
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Diverse filmer, diverse land, diverse regissører, A: 18 år

FRE 29. OKT KL. 18:00

Denne fredagen inviterer vi til et forstyrret filmmaraton, rett og slett. I alt fire 
spillefilmer vises på rekke og rad, krydret med mye annet. Sjekk nettsiden for 
komplett program. De fire spillefilmene som vises er:

Sleepaway Camp
Den billedskjønne, unge og dypt traumatiserte Angela Baker drar på 
 sommerleir i denne legendariske slasherfilmen. Det viser seg at Angela ikke 
skyr noen midler for å hevne seg på folk hun har et horn i siden til.

I Drink Your Blood
En gjeng med hippiesatanister gir seg i kast med asosiale og kannibalistiske 
eksesser etter å ha spist pai servert med hundekjøtt. 

The Uninvited
En liten genmanipulert kattepus som rømmer fra et topphemmelig 
 laboratorium, viser seg å være en brutal drapsmaskin. 

Nekromantik
Rob jobber i et firma som rydder opp åsteder og ulykkesplasser. En dag tar 
han med hjem et lik for å overraske sin kone som i likhet med ham selv er 
nekrofil. 

FORSTYRRET 
AFTEN

USA 1973

REGI Larry Cohen

MED Fred Williamson, Gloria Hendry, Art Lund, D'Urville Martin

Engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 27min. A: 18 år

FRE 26. NOV KL. 21:00

Gategutten Tommy starter sin kriminelle løpebane som visergutt for den 
 italienske mafiaen. Under et av hans mange ærender havner Tommy på 
kant med politimannen McKinney, som i tillegg til å være gjennomkorrupt 
er New Yorks mest rasistiske konstabel. Etter å ha blitt banket halvt i hjel av 
 McKinney blir Tommy sendt rett i fengsel og blir permanent halt. Årene går og 
når Tommy kommer ut av fengselet begynner han å jobbe for mafiaen igjen. 
Denne gangen som leiemorder, en jobb han gjør så godt at  mafiahøvdingene 
gir ham sin velsignelse slik at han kan herske egenrådig over Harlem. 
Tommy kan endelig begynne sin nådeløse ferd mot toppen, men i veien står 
 McKinney som også har steget i gradene og nå er politiinspektør. 

Black Caesar, effektivt iscenesatt av Larry Cohen som var en av 
historiens fremste B-filmregissører, er en av de største suksessene fra 
blaxplotationbølgen og gjorde Fred Williamson til en stjerne. Det er en film 
fra en tid der raseskillet bare noen år tidligere hadde blitt opphevet juridisk 
sett, men et skille som fremdeles levde i 1973, og som mange vil si fortsatt 
eksisterer i USAs gater. Dette gjør Black Caesar til en aktuell film, snart femti 
år etter tilblivelsen. 

BLACK CAESAR
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Youssef Chahine (1926-2008) er regissøren som for 
alvor gjorde egyptisk film internasjonalt anerkjent. 
Chahine klarte på mesterlig vis å speile det 
egyptiske samfunnets enorme sosiale og politiske 
omveltninger gjennom sine filmer, og var frem 
til sin død i 2008 en sterk stemme i kampen mot 
ekstremisme og totalitære styrer. Har du et ønske 
om å forstå Egypts moderne historie er Chahines 
filmer derfor et godt sted å begynne. 

Debutfilmen Daddy Amin ble laget i 1950, da 
Egypt fortsatt var et kongedømme ledet av kong 
Farouk. Allerede året etter fulgte Chahine opp 
med Son of the Nile som høstet ros inter nasjonalt 
på filmfestivalen i Cannes. Chahine er også kjent 
for å være mannen som oppdaget selveste Omar 
Sharif, og ga ham hans første skuespillerrolle 
i The Blazing Sun (1953). Sharif fikk senere en 
internasjonal karriere og er for de fleste kjent fra 
klassikere som Doctor Zhivago og Lawrence of 
Arabia. Mange av Chahines tidlige melodramaer 
var elsket i den arabiske regionen og reflekterte 
regissørens forkjærlighet for amerikanske sjan-
gertradisjoner. 

Chahines absolutte gjennombrudd kom i 1958 
med filmen Cairo Station. Det sosialrealistiske 
dramaet som foregikk på hovedstadens togstasjon 
var såpass eksplisitt at filmen nesten ikke ble vist 
de første årene etter at den ble laget. Etter filmen 
skjøt Chahines karriere for alvor fart, og i løpet av 
de neste tiårene regisserte han filmer innenfor 

en rekke ulike sjangere som musikal, komedie, 
historiske epos og biografi.  

Å se Chahines filmer er som å reise i Egypts 
moderne historie. 1960-tallet ble preget av regis-
sørens tro på et politisk samarbeid mellom alle de 
arabisktalende landene basert på forestillingen 
om én arabisk nasjon med felles kultur, også kjent 
som den panarabiske bevegelsen. Dette ble blant 
annet synlig i filmer som Saladin (1963), som tok 
for seg sultanen Saladins kamp under det tredje 
korstoget mot Jerusalem i det 12. århundret. 
Filmen fungerte som et bilde på Egypts president 
Gamal Abdel Nasser og hans politikk. Å bruke 
historiske hendelser til å belyse samtiden var 
noe Chahine fortsatte med i senere filmer som 
eksempelvis Destiny (1997). 

Etter Nassers død i 1970 ble arbeidet til 
Chahine mer og mer kritisk til den egyptiske 
regjeringen under ledelse av president Anwar 
al-Sadat. Sadat dreide den økonomiske politikken 
bort fra Nassers sosialistiske kurs, og la også til 
rette for en senere fredsavtale med Israel. Filmer 
som The Choice (1970) og The Sparrow (1973), 
laget i kjølvannet av seksdagerskrigen mot Israel, 
uttrykte en stadig økende forvirring og angst i den 
arabiske regionen. 

Youssef Chahine valgte også etter hvert å 
vende blikket mot seg selv. Dette ble utgangs-
punktet for Alexandria-trilogien, der Chahine lot 
sitt alter ego Yehia representere ulike sider ved 

egen personlighet. Den første filmen,  Alexandria... 
Why? (1979), handler om regissørens drøm om 
å lage musikaler i Hollywood. I film nummer to, 
An Egyptian Story (1982), møter vi Yehia midtveis 
i livet hvor han blant annet må gjennomgå en 
hjerte operasjon som følge av livstilen han har 
hatt. I siste kapittel, Alexandria Again and Forever 
(1990), spiller Chahine selv Yehia som fantaserer 
om sin unge mannlige medspiller (spilt av skue-
spilleren som tidligere spilte Yehia). Dette ble en 
viktig representasjon av det å være skeiv i arabisk 
film, og er av mange tolket som en referanse til 
Chahines egen biseksualitet. 

I sin siste film, Chaos, returnerte han til 
hjembyen Kairo. Filmen hadde premiere i 2007, 
samtidig som Chahine selv ble syk, og rommet 
en betimelig kritikk av den stadig voksende 
fundamentalismen og politibrutaliteten i landet. 
Året etter døde Chahine, uvitende om at opprøret 
han hadde forutsett i flere av sine filmer skulle 
eskalere kraftig med den arabiske våren i 2011. 

Johanne Svendsen Rognlien

Serien er et samarbeid mellom Cinemateket og 
filmfestivalen Arabiske filmdager.

Tre filmer signert filmskaperen som bidro med 
kunstnerisk ambisiøse filmer gjennom seks tiår. 

EGYPTISK 
STJERNE

YOUSSEF CHAHINE
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CAIRO  
STATION

SALADIN

ALEXANDRIA… 
WHY?

TIR 12. OKT KL. 21:15

TOR 14. OKT KL. 19:00

ONS 13. OKT KL. 20:45

Cairo Station blir sett på som den mest innflytelsesrike arabiske filmen gjennom tidene, 
og er Chahines store gjennombrudd. Filmen er et psykologisk melodrama som handler 
om avisselgeren Qinawi, spilt av Chahine selv, som er seksuelt tiltrukket av brusselgeren 
Hanuma. Handlingen utspiller seg i sin helhet på togstasjonen i Kairo, et mikrokosmos som 
speiler det egyptiske samfunnet. Filmen, som konkurrerte om Gullbjørnen i Berlin, hentet 
klar inspirasjon fra italiensk neorealisme.

Bab el-Hadid

Egypt 1958

REGI Youssef Chahine

MED Farid Shawqi, Hind Rostom, Youssef Chahine 

Arabisk tale, engelsk telst, DCP, 1t 13min. A: 12 år 

I filmtrilogien navngitt etter hans fødeby Alexandria, fokuserer Chahine på det 
selvbiografiske. Filmen foregår under andre verdenskrig og introduserer oss for Chahines 
alter ego, den unge skuespilleren Yehia, som er helt opphengt i filmer fra Hollwood. 
Filmen løfter frem den store diversiteten i det egyptiske samfunnet og har en episodisk 
fortellerform, noe som gjør den svært interessant i både handling og form. Filmen er til dags 
dato en av Chahines mest anerkjente filmer internasjonalt.

Eskanderija… Iih?

Egypt/Algerie 1978

REGI Youssef Chahine

MED Ahmed Zaki, Naglaa Fathy, Farid Shawqi,  

Mahmoud El-Meliguy

Arabisk og engelsk tale, engelsk tekst

DCP, 2t 5min. A: 12 år 

Det historiske eposet Saladin er Chahines eneste film med dialog på fusha (gammel 
arabisk), og er uten tvil regissørens mest storslagne film. Handlingen er lagt til det 12. 
århundret og det tredje korstoget, og er en episk fortelling om sultanen Saladins forsvar av 
Jerusalem mot de kristne korsfarerne. Filmen ble utgitt i tiden mellom de to krigene med 
Israel, og mange leser derfor filmen som et bilde på daværende president Gamal Abdel 
Nassers politikk og hans arbeid for en panarabisk bevegelse.

Al-Naser Salah al-Din

Egypt 1963

REGI Youssef Chahine

MED Ahmed Mazhar, Hamdi Geiss, Leila Fawzi, Nadia Lutfi

Arabisk tale, engelsk tekst, DCP, 3t 6min. A: 12 år 
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THE SADNESS GAIA
Sør-Afrika 2021, REGI Jaco Bouwer

MED Monique Rockman, Carel Nel, Alex van Dyk, Anthony Oseyemi

Engelsk og afrikaans tale, norsk tekst, DCP, 1t 36min. A: 15 år

På befaring i jungelen blir skogvokteren Gabi skadet, men reddes av en far og 
sønn som har forlatt sivilisasjonen. Hun innser snart at hun bør være på vakt 
overfor sine redningsmenn, men naturen selv utgjør den største trusselen – i 
form av soppinfiserte monstre. Gaia føles tydelig inspirert av blant annet thrilleren 
It Comes at Night og videospillet The Last of Us, men regissør Jaco Bouwer 
samler referansene til en særegen, sanselig og visuelt slående øko-skrekkfilm.

Taiwan 2021, REGI Rob Jabbaz

MED Regina Lei, Berant Zhu, Ying-Ru Chen

Mandarin tale, engelsk tekst, DCP, 1t 39min. A: 18 år

Under en pandemi muterer viruset slik at de smittede forvandles til sadistiske 
vesener. Etter en normal start på dagen forandres Taipei til et helvete på jord, 
og vi følger paret Jim og Kat der de må kjempe for å gjenforenes. Rob Jabbaz 
bygger i sin spillefilmdebut videre på zombie-sjangeren og trekker den til et 
utrolig mørkt sted. Resultatet er en ekstremt brutal skrekkfilm med politisk 
brodd, så en advarsel til publikum er på sin plass.

VISNINGSTIDER  
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Oslos største filmfestival inviterer deg tilbake til kinomørket, og elleve dager med audiovisuelle godbiter fra Asia, 
Afrika og Latin-Amerika. Se verden fra en annen vinkel! Her er noen smakebiter fra programmet.
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DREAM FOREST

TASTE

HIT THE ROAD

WRITING WITH FIRE

DRIVE MY CAR

THE BOOK OF DELIGHTS

India 2021, REGI Rintu Thomas & Sushmit Ghosh

MED Meera Devi, Shyamkali Devi, Suneeta Prajapati

Hindi tale, engelsk tekst, DCP, 1t 34min. A: Tillatt for alle

Vi følger en gruppe dalitkvinner over fem år i India, i deres kamp for avisa og 
nyhetsstasjonen Khabar Lahariya. Væpnet med penn og smart telefoner er 
kvinnene på jakt etter saker fra landsbygda som kan gi stemme til de svak-
este. Nye journalistspirer fra en samfunnsgruppe som ligger aller lavest i det 
indiske sosialhierarkiet, læres opp og sendes ut i felten og de blir lyttet til av 
millioner. En sterk og inspirerende historie om at det går an – mot alle odds.

Japan 2021, REGI Ryûsuke Hamaguchi

MED Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 59min. A: 12 år

Med sin Beatles-inspirerte tittel og adaptert fra en av Haruki Murakamis 
noveller, står Hamaguchis tre timer lange, suggererende storverk med én fot i 
europeisk og én fot i japansk kultur. Når teaterregissør og skuespiller Kafuku 
reiser til Hiroshima for å regissere en oppsetning av Tsjekhovs Onkel Vanja, 
konfronteres han med sine egne demoner i møtet med sin unge, kvinnelige 
sjåfør.

Brasil 2020, REGI Marcela Lordy 

MED Simone Spoladore, Javier Drolas, Felipe Rocha

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

Dette er en nytolkning av Clarice Lispectors populære roman, satt til vår 
tid. Filmen er også en del av en ny bølge av unge, kvinnelige brasilianske 
filmskapere som setter sitt preg på det latinamerikanske filmmiljøet. Filmen 
er et erotisk drama, der barneskolelæreren Lóri utforsker jakten på seksuell 
tilfredsstillelse, forførelsens kunst og kvaler knyttet til forpliktende forhold.

Toorbos, Sør-Afrika 2020, REGI René van Rooyen

MED Elani Dekker, Stiaan Smith, Ivan Abrahams

Afrikaans tale, engelsk tekst, DCP, 2t. A: 12 år

Vi befinner oss i den subtropiske løvskogen Knysna på 1930-tallet, hvor 
17-årige Karoliena lever i et lite samfunn av hvite fattige med et spesielt 
forhold til skogen. Samfunnet utenfor oppfatter dem som underklasse, og når 
Karoliena forelsker seg i en mann fra middelklassen settes hennes forhold 
til sine røtter på prøve. Et sterkt portrett av en kvinne, strålende spilt av Elani 
Dekker, som slites mellom kjærlighet og identitet.

Vietnam 2021, REGI Le Bao

MED Olegunleko Ezekiel, Khuong Thi Minh Nga

Yoruba og vietnamesisk tale, engelsk tale, DCP, 1t 37min. A: 15 år

En nigeriansk fotballspiller spiller for et fotballag i Ho Chi Minh-byen. Han skal 
brødfø sin sønn i hjemlandet, men når kontrakten blir avsluttet går han inn i 
en ny meditativ virkelighet. Han flytter inn i et primalkollektiv med fire eldre 
vietnamesiske kvinner, hvor de lever, spiser, har sex og utfører ritualer. Le 
Bao er en visjonær ny asiatisk stemme og et kompromissløst talent.

Iran 2021, REGI Panah Panahi

MED Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak 

Farsi tale, engelsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 12 år

Panah Panahi går faren Jafar en høy gang med regidebuten sin! Vi følger 
en familie på fire og deres hund på bilreise i grisgrendte strøk i Iran. Med 
humor, empati og sterke karakterportretter, ispedd en god dose  surrealisme 
og  magisk realisme, er dette en reise inn i både iransk dagligliv og historie-
fortelling – med klare nikk til filmskapere som Panahi senior, Abbas 
 Kiarostami og Mohsen Makhmalbaf.
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SINNETS MAGI PÅ 
KINOLERRETET 
For Film fra Sør er det å bidra til å åpne sinnet for nye horisonter 
den hellige gral, og med dette regiportrettet av Bhutans mest 
kjente filmskaper fyller vi kruset med spiritualitet og mystikk.

KHYENTSE NORBU

Khyentse Norbu spiller på mange strenger. Han er 
født inn i en familie med flere anerkjente buddhistiske 
lærere, og siden barndommen har han studert med 
mange av det tyvende århundrets ledende tibetanske 
buddhistiske mestere. I den buddhistiske verden er 
Khyentse Norbu mest kjent som Dzongsar Jamyang 
Khyentse Rinpoche, en av nåtidens viktigste lærere 
innen tibetansk buddhisme. Han er imidlertid også en 
sterk og visuell filmforteller som trollbinder publikum 
med sine fascinerende historier og bilder.

For vårt filmelskende publikum ble han først 
kjent gjennom debutfilmen Fotballmunken (1999). Den 
handlet om unge munker som elsker fotball, og ble 
en internasjonal sensasjon etter premieren i Cannes. 
Khyentse Norbus første møte med film var da han som 
19-årig munk så et glimt fra en Bollywood-film, vist 
på en tv på en indisk togstasjon. Han ble fullstendig 
fascinert av filmmediet, og da han senere ble sendt 
til London for å studere, tilbrakte han mesteparten av 
fritiden på kino. Han fikk jobb som Bernardo Bertoluccis 
 rådgiver under innspillingen av Lille Buddha (1993), 
og det var her han høstet sine første erfaringer med 
å lage film. Bertolucci oppfordret ham til å lage egne 
filmer, og etter suksessen med Fotballmunken fulgte 
Drømmelandet som hadde premiere under filmfestivalen 
i Venezia (2003), og som var den første spillefilmen 
spilt inn i Bhutan. Deretter fulgte Vara: A Blessing 
(2013), innspilt på Sri Lanka, og siden Hema Hema: 
Sing Me a Song While I Wait (2016), som markerte 
en retur til Bhutan. Du kan nå glede deg til europeisk 
premiere på hans siste film, Looking for a Lady With 
Fangs and a Moustache (2021), under årets Film fra 
Sør-festival.
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LOOKING FOR A LADY 
WITH FANGS AND 
A MOUSTACHE

DRØMME-
LANDET

Her har Norbu sett på skjæringspunktet mellom det moderne Bhutan og den sterkt 
tradisjonsbundne buddhistiske kulturen. Vi møter en ung entreprenør i hovedstaden 
Thimpu. En kvakksalver forutser hans snarlige død hvis han ikke oppsøker den mystiske 
kvinnen med hoggtenner, en figur fra buddhistisk religion. Budskapet blir først mottatt med 
skepsis, men en rekke skjellsettende syn og opplevelser setter entreprenørens sekulære 
livssyn på prøve.

Med røtter i bhutansk folklore og med landets vakre naturlandskap som bakgrunn, er dette 
en parallellhistorie om skjebnen til to kjærlighetspar. Dondup er en ung søkende mann som 
vil flykte til Amerika. På veien møter han en munk som forteller ham historien om Tashi, en 
«drømmer» som ham selv. Akkurat som Tashi, forelsker Dondup seg i en ung vakker kvinne 
og begynner raskt å tvile på om Amerika er det rette stedet for ham likevel.

Bhutan 2019

REGI Khyentse Norbu

MED Orgyen Tobgyal Rinpoche, Tsering Tashi Gyalthang,  

Tulku Kungzang

Tibetansk og nepali tale, engelsk tekst

DCP, 1t 53min. A: 9 år

Chang hup the gi tril nung

Australia/Bhutan/Storbritannia 2003

REGI Khyentse Norbu

MED Tshewang Dendup, Lhakpa Dorji, Sonam Kinga

Dzongkha tale, norsk tekst, 35mm, 1t 48min. A: 6 år

HEMA HEMA: SING ME A SONG WHILE I WAITFOTBALLMUNKEN
Phörpa, Australia/Bhutan 1999, REGI Khyentse Norbu

MED Jamyang Lodro, Orgyen Tobgyal, Neten Chokling, Lama Chonjor, 

Hindi og tibetansk tale, norsk tekst

35mm, 1t 33min. A: Tillatt for alle

De to guttene Palden og Nyima klarer å rømme fra Tibet over til India 
og havner i et kloster ved foten av Himalaya. Dagene fylles av bønn og 
undervisning strengt bevoktet av de eldre. Men året er 1998 og alt styret rundt 
verdensmesterskapet i fotball finner veien selv til det stilleste sted på jorden 
og setter hverdagen helt på hodet!

Bhutan/Hong Kong 2016, REGI Khyentse Norbu

MED Tshering Dorji, Sadon Lhamo, Thinley Dorji

Dzongkha tale, engelsk tekst, DCP, 1t 36min. A: 15 år

Noe er på gang dypt inne i skogen i Bhutan. Hvert tolvte år får en gruppe 
mennesker muligheten til å leve identitetsløst over en periode, iført masker. 
Ulike ritualer utføres. Noen har sex, noen jakter, mens andre først og fremst 
følger med fra bak sine fargerike masker. Den navnløse hovedpersonen lar 
seg både fascinere og skremme. Etter hvert blir han derimot besatt av en 
mystisk kvinne. 
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Vi har gleden av by på et stort sideprogram under årets Film fra Sør, 
med en rekke spesialimporterte filmer fra Hongkong. 

Ingen annen by blir i like stor grad som Hongkong 
definert av filmene sine. De som lever på dette 
liminale, inneklemte stedet, som har gått fra å 
være en britisk koloni i ytterkanten av Kina til å 
bli en «spesiell administrativ region» underlagt 
kinesisk kontroll, har blitt vant til å skape og 
gjenskape identiteten sin. Og det er i filmens 
rike vi kan se disse prosessene utfolde seg, på 
fantastisk kreative, stadig selvfornyende måter, 
som har fått ringvirkninger internasjonalt.

Hongkongs filmbransje begynte å 
blomstre med tilsiget av flyktninger fra Kinas 
Shanghai-baserte filmindustri etter 1949, 
da kommunistpartiet under Mao etablerte 
sitt styre på fastlandet. Denne industrielle 
starten ga grobunn for etableringen av ulike 
produksjonsleire utover 1950-tallet, rettet mot 
forskjellige publikumsgrupper. Velutdannede 
og suksessfulle hongkongere foretrakk 
«prestisjefulle» mandarinspråklige produksjoner 
fra selskaper som tilpasset seg enten høyrevridde 
eller venstrevridde politiske strømninger (når 
de ikke så på engelskspråklige importfilmer). 
MP&GIs (Cathay) serie med kvinnedominerte 
romansefilmer, komedier og musikaler var juvelen 
i denne perioden (Our Sister Hedy (1957), Mambo 
Girl (1957)), og disse filmene kunne eksporteres 
til kinesiske samfunn over hele Sørøst-Asia. I 
tillegg fantes kantonesisk-språklige melodramaer, 
som hadde et sterkt sosialt engasjement, 
og som appellerte til det lokale middel- og 
arbeiderklassepublikummet. Kombinasjonen av 
det sosiale og politiske innholdet, og populariteten 
disse filmene fikk, la grunnlaget for en strøm av 
solide kantonesiske filmer (Li Tits In the Face of 
Demolition (1953), Chun Kims Parents' Hearts 
(1955)).

Kampsport og wuxia
Mot slutten av 1960-tallet ledet Hongkong an i 
kampsport og wuxia-sjangerens renessanse, 
som kan ses som en motreaksjon til Cathays 
kvinnedominerte filmer. Shaw Brothers-
studioet utvidet katalogen med actionfilmer i 
tillegg til sine kinesiske operafilmer og frodige 
melodramaer, og Tang Shuxian eksperimenterte 

med en mer kunstnerisk tilnærming til wuxia-film i 
mesterverket The Arch (1968). Mest innflytelsesrik 
av alle var kanskje regissøren King Hu, som 
skapte en syntese av klassisk kinesisk malerkunst, 
kalligrafi og tradisjonell opera med wuxia-
mesterstykker som Come Drink With Me (1966) og 
Dragon Inn (1967).

På 1970-tallet ble mektige, maskuline, 
kampklare kinesiske menn (og kvinner) 
bejublet i kampsportfilmene til Shaw Brothers 
og det rivaliserende studioet Golden Harvest. 
Disse actionfilmene ble raskt omfavnet av 
publikummere fra hele verden. Bruce Lees 
hyperkinetiske maskuline stil bergtok lokale så 
vel som internasjonale publikummere (The Big 
Boss (1971), The Way of the Dragon (1972)), der 
han redefinerte Hongkongs maskuline vitalitet. 
Kraften fikk han fra antikolonial kampglød så 
vel som den radikale energien som ble utløst av 
kulturrevolusjonen rett over grensen i Kina.

En tilvekst av unge regissører som Tsui 
Hark, Allen Fong og Ann Hui med utdannelse 
fra utlandet resulterte i Hongkongs nybølge på 
slutten av 1970-tallet. Deres kosmopolitiske og 
eksperimentelle uttrykk fant gjenklang i bransjens 
ønske om fornyelse, og en rekke kritikerroste 
filmer fulgte – blant andre Tsui Harks The Butterfly 
Murders (1979) og Dangerous Encounters: First 
Kind (1980), Allen Fongs Father and Son (1981) og 
Ann Huis The Secret (1979), The Story of Woo Viet 
(1981) og Boat People (1982).

Gullalder
På midten av 1980-tallet var Hongkong inne i en 
filmatisk gullalder: Både hjemme og utenlands 
triumferte kommersielle komedier og actionfilmer 
med publikumsfavoritter som Andy Lau, Cherie 
Chung, Chow Yun-fat (John Woos A Better 
Tomorrow (1986)) og ikke minst den globale 
actionstjernen Jackie Chan (Project A (1983), 
Police Story (1985)).

På 1990-tallet var Hongkong preget av 
sjokkbølgene etter studentdemonstrasjonene og 
massakren ved Den himmelske freds plass i 1989, 
og deretter tilbakeføringen til Kina i 1997. I dette 
sosiopolitiske klimaet søkte kinopublikummet seg 

til forskjellige typer film for å utforske, unngå, 
forberede seg på eller løsrive seg fra den nye 
verdenen som de fryktet Hongkong var på vei inn 
i. Filmene de da oppsøkte inkluderte blant annet 
Stephen Chows ekstremt populære moleitau-
(tullespråk-)komedier som Justice, My Foot! 
(1992) og The God of Cookery (1996); man så på 
postmoderne, fargesprakende romanser fra Wong 
Kar Wai, som ga Brigitte Lin, Maggie Cheung, 
Leslie Cheung og Tony Leung Chiu-wai ikonstatus 
etter filmer som Days of Being Wild (1990) og 
Chungking Express (1994). Det fantes også 
betydelig støtte for sosialt engasjerte, uavhengige 
produksjoner som Fruit Chans Made in Hong Kong 
(1997) og Little Cheung (1999).

2000-tallet reflekterte spenningene som 
kom av Hongkongs nye status som «spesiell 
administrativ region» underlagt kinesisk styre. 
På film defineres denne perioden av Johnnie Tos 
høyspente politi- og action-filmer (PTU (2003), 
Election (2005)) og populære, moderne romantiske 
komedier (Needing You (2000)). Det fantes fortsatt 
et ungt lokalt publikum for kritiske og uavhengige 
nye røster som Heiward Mak (High Noon (2008)), 
men billettsalget stupte ettersom betydelige 
andeler av finansiører (og lokale filmtalenter) lot 
seg friste av det massive markedet i fastlands-
Kina, og co-produksjoner mellom Hongkong og 
Kina ble gradvis dominerende.

HKSAR (Hong Kong Special 
Administrative Region) og Hongkongs 
filmbransje har stått overfor en krise uten 
sidestykke med demokratibevegelsene i 2014 
(«paraplybevegelsen») og igjen i 2019, da millioner 
av hongkongere tok til gatene for å kreve 
grunnleggende politiske rettigheter. Allikevel har 
lokale filmskapere fortsatt å lage strålende filmer 
som både byr på adspredelse og som oppfordrer 
til videre engasjement, komedier, musikaler, 
actionfilmer og co-produksjoner, inkludert Better 
Days (2019), The Way We Keep Dancing (2020) 
og Drifting (2021). Disse produksjonene bidrar til 
å revitalisere Hongkongs stolte og vedvarende 
filmtradisjon.

Shelly Kracier, kurator
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DRAGON INN

MADE IN 
HONG KONG

Dragon Inn var en av filmene som virkelig definerte wuxia-sjangeren og gjorde at 
 omverdenen fikk øynene opp for Hongkong-film. Den banet også vei for filmskapere som 
Tsui Hark og Johnnie To. Den presise koreografien gis liv av King Hus lynkvikke klipping.

En general blir drept. Senere møtes en mektig evnukk, noen nifse leiemordere og tre 
mystiske beskyttere på en avsidesliggende kro. Noen av dem ønsker å drepe generalens 
barn, de andre ønsker å beskytte dem.

Hongkong, 1997: En by i ferd med å tilbakeføres til Kina, en by der ungdom drømmer om 
døden. Fruit Chan brukte fragmenter av brukt film til å lage en romantisk-politisk indiefilm 
fra Hongkong. Moon, en kynisk ung gjeldsinnkrever er betatt av Ping, en syk ung kvinne. 
Deres skjebner besegles av en fremmeds selvmordsbrev. Filmen skildrer en selvoppofrelse 
blant Hongkongs ungdom som fortsatt ses i dag.

龍門客棧, Hongkong/Taiwan 1967
REGI King Hu

MED Lingfeng Shangguan, Chun Shih, Ying Bai, Chien Tsao

Mandarin tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 51min. A: 12 år

香港製造, Hongkong 1997
REGI Fruit Chan

MED Sam Lee, Neiky Hui-Chi Yim, Wenders Li

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

THE WAY OF THE DRAGON BOAT PEOPLE
投奔怒海, Hongkong 1982, REGI Ann Hui
MED Goerge Lam, Cora Miao, Season Ma

Kantonesisk og japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 49min. A: 15 år

Dette opprivende dramaet er en sentral nybølge-film fra Hongkong. Den 
handler om en japansk fotograf (spilt av George Lam) som avdekker politisk 
undertrykkelse i Vietnam i 1982. Filmens implisitte kommentarer om hong-
kongernes egen framtid provoserte kolonimaktene, og filmen evner fortsatt 
å sjokkere med sin kombinasjon av grov vold, moralsk kompleksitet og 
humanistisk realisme.

猛龍過江, Hongkong 1972, REGI Bruce Lee
MED Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, Hwang In-shik

Mandarin og kantonesisk tale, norsk tekst, DCP, 1t 39min. A: 15 år

Kung fu-film nådde nye høyder på 1970-tallet med Bruce Lee som gallions-
figur. Lee skrev og regisserte denne filmen, hvor han også spiller hovedrollen. 
Karismatiske Lee fremstår som en legemliggjøring av Hongkongs kraft, tempo 
og dristighet, som i kampkoreografien utfordrer Hongkong og Kinas koloniale 
historie. Filmen ble opprinnelig forbudt for kinovisning i Norge.
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ELECTION

DRIFTING

Dette er en skrekkinngytende skildring av Hongkong, byens gjenger og framtidsutsiktene 
for dem begge – fortalt som av Caravaggio, der små lysglimt bryter opp et dypt, moralsk 
mørke.

Tony Leung Ka-fai og Simon Yam spiller rivaliserende gangster-konger som kjemper 
for å vinne et valg innad i miljøet. Det er et kontroversielt, men autentisk portrett Johnnie To 
har skapt her, av et sterkt ritualpreget gangstermiljø på randen av kaos.

Jun Li byr her på en film som er voldsom, melankolsk, depressiv og dypt idealistisk – på én 
og samme tid. Drifting er en hyllest til hjemløse helter og vanlige mennesker, rusavhengige 
og sexarbeidere, alle dem som hundses av myndighetene og lever på gatene.

Den populære skuespilleren Francis Ng gjør en sterk rolle som den tragiske helten Fai, 
som legemliggjør hongkongernes ukuelige ånd.

黑社會, Hongkong 2005
REGI Johnnie To

MED Louis Koo, Suet Lam, Tony Leung Ka-fai, Simon Yam

Kantonesisk, mandarin og engelsk tale, engelsk tekst

35mm, 1t 41mmin. A: 15 år

濁水漂流, Hongkong 2021
REGI Jun Li

MED Francis Ng, Loletta Lee, Tse Kwan-ho, Chu Pak-hong

Kantonesisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 52min. A: 15 år

BETTER DAYS THE WAY WE KEEP DANCING
狂舞派3, Hongkong 2020, REGI Adam Wong Sau-ping
MED Cherry Ngan, Babyjohn Choi, Heyo, Lokman Yeung

Kantonesisk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 9min. A: 15 år

Adam Wongs dansemusikal har en pulserende energi og et kraftfullt budskap. 
Når en ny hiphop-gruppe blir rekruttert til å promotere et lokalt eiendoms-
utviklingsprosjekt, oppstår det konflikter. Skal ungdommene i gruppa gå for 
kommersiell utnyttelse eller være autentiske, men marginaliserte?

少年的你, Hongkong/Kina 2019, REGI Derek Tsang
MED Zhou Dongyu, Jackson Yee, Fang Yin, Ye Zhou

Mandarin og engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 15min. A: 15 år

Derek Tsangs skole-melodrama/ungdomsromanse beviser at en Hong-
kong-regissør også kan gjøre det godt i fastlandets filmindustri. Den intense 
volden opprørte nok de kinesiske sensorene, men den endelige versjonen ble 
en kritikerrost kommersiell suksess. Better Days byr også på fremragende 
rolletolkninger fra Zhou Dongyu og Jackson Yee. 

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE



64

SPESIALVISNINGER

THE HIDDEN LIFE 
OF TREES

KUNSTEN Å TENKE 
NEGATIVT

Das Geheime Leben der Bäume, Tyskland 2019

REGI Jörg Adolph

Tysk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 41min. A: Tillatt for alle

Norge 2006, REGI Bård Breien

MED Fridtjov Såheim, Marian Saastad Ottesen, Kari Simonsen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 33min. A: 15 år

FRE 26. NOV KL. 18:30  
- MØT REGISSØREN

ONS 3. NOV KL. 18:30
TOR 4. NOV KL. 20:00
FRE 5. NOV KL. 18:30

Vi vet at trær er levende, men hva slags liv lever de egentlig? Gjennom historien har 
menneskeheten gjort mange forsøk på å forestille seg trærnes indre liv, og intelligente planter 
er en gjenganger i både mytologien og populærkulturen. I denne informative og særdeles 
fascinerende dokumentaren utforsker filmskaper Jörg Adolph denne tematikken med 
utgangspunkt i Peter Wohllebens internasjonale bestselger «Trærnes hemmelige liv». 

Vi feirer 15-årsjubileet til en norsk film med soleklart kultklassikerpotensiale. Trafikkskadde 
og handikappede Geirr har, i et forsøk på å vise alle hvor jævlig han har det, nådd slutten av 
sin egen blindvei. Isolasjon, våpenfiksering, egenmedisinering og grenseløs bitterhet gjør 
at kjæresten Ingvild ikke lenger vet hva hun skal gjøre. I et siste desperat forsøk på å redde 
forholdet inviterer hun hjem den kommunale positivitetsgruppa.

THE BLINDING SEA
Canada 2020, REGI George Tombs

MED Amundsens familie, Bernard de Gerlache, Falcon Scott

Engelsk, norsk og inuit tale, engelsk tekst, DCP, 1t 48min. A: 12 år

Den kanadisk historieprofessoren George Tombs går her til ekstreme lengder 
for å komme nær Roald Amundsen. Han tilbringer tid med Netsilik-befolkningen  
i nærheten av Gjoa Haven (Gjøahavn), på ekspedisjon med seilskip til  Antarktis 
og til Sibir. Sammen med Tombs og den kanadiske ambassaden, kan Cinema-
teket nå presentere filmen for første gang i Norge.

BLUE VELVET BLUES + ACID MOTHERS REYNOLDS
Norge + Argentina 2020, REGI Odd Magnus Grimeland + Alejandro Maly

Engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 48min. A: Tillatt for alle

I 2017 møttes de legendariske psykedeliske tungvekterne fra Japan, Acid 
Temple Mothers & The Melting Paraiso U.F.O., de lokale heltene i Reynols 
da de var i Argentina. Her kan du se høydepunkter fra  konserten ispedd 
korte møter med enkeltmedlemmer. Dette er ikke filmen for deg  epileptiske 
tendenser! Som forfilm viser vi Odd Magnus Grimelands nye film, som har sitt 
utspring i Acid Temple Mothers koronaprosjekt, hvor de ba filmskapere rundt 
i verden om å lage film inspirert av deres musikk.

FRE 22. OKT KL. 20:00
- INNLEDNING FØR 
FILMEN

TIR 19. OKT KL. 18:00 
- MØT REGISSØREN
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泰山寶藏, Taiwan 1965, REGI Liang Zhefu
MED Gao Ming, Liu Qing, Ba Ke, Chin Tu

Taiwansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 23min. A: Tillatt for alle

ONS 27. OKT KL. 18:00 - INNLEDNING FØR FILMEN VED CHRIS BERRY

TARZAN AND THE TREASURE

Under den andre verdenskrigen observerer to 
kinesiske soldater, Fan fra Macau og Zheng fra 
Taiwan, hvordan den japanske hæren gjemmer 
en skatt i de malaysiske fjellene. Sammen tegner 
de et kart som viser hvor skatten er gjemt og 
 beholder halvparten av kartet hver. Filmen åpner 
med at Zhengs bror reiser til Macau for å kjøpe 
Fans halvdel av skattekartet av Fans arvinger, 
ettersom Fan nå er død. Zhengs niese Shufen og 
hans sønn venter på ham i Malaysia med hans 
del av kartet, men etter en serie lurerier og svik 
ender det med at Shufen og gutten må lete etter 
skatten på egen hånd, med Macau-triadene og 

politiet hakk i hel. Men når det ser som mørkest 
ut, dukker Taiwans Tarzan opp!

Selv en meget fornøyelig lavbudsjetts- 
actionfilm som Tarzan and the Treasure, avslører 
noe av den internasjonale drømmen som på 
60-tallet raste som en feber i den taiwanske 
 filmen. Macau og Kuala Lumpur opptrer som 
sofistikerte forbryterreir, hvor gangstere i mørke 
solbriller og femme fatales i høye hæler lurer 
hverandre i en nådeløs jakt på alt som glitrer. 
 Kontrasten til Tarzans uskyldige høylands-
jungel blir stor og nesten erotisk i sin eksotisme. 
Filmen låner og mikser genrer hemningsløst, og 

selvsagt mye fra Johnny Weissmuller og Maureen 
 O'Sullivans klassiske Tarzan's Secret Treasure 
fra 1941 (regi Richard Thorpe). Men å inkludere 
 sanger av sarongkledde piker med hibiscus-
blomster i håret kan like gjerne minne om Elvis' 
Blue Hawaii. Ved å bruke triaden som skurker 
 legges gangsterfilmen til genremiksen som 
 allerede består av action, eventyr og musikal.

Chris Berry
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SPESIALARRANGEMENT

New York/Edition Block 2011, REGI A K Dolven & Gaby Hartel

 MED A K Dolven, John Giorno

Norsk tale, 22min. A: Tillatt for alle

ONS 24. NOV KL. 18:00

JA, AS LONG AS I CAN

JA as long as I can is a transatlantic  dialogue, 
a duet with A K Dolven and John Giorno as 
performers. Both utter and vary the word «ja», 
the Norwegian equivalent of «yes», for as long 
as their energy spans to give the word different 
shades of colour, of energy and meaning.

John Giorno (1936-2019) was an American 
poet and performance artist. He founded the 
not-for-profit production company Giorno Poetry 
Systems and organized a number of early multi-
media poetry experiments and events, including 
Dial-A-Poem. He became prominent as the 
subject of Andy Warhol's film Sleep (1963) and 

was a poet performing internationally. Giorno and 
Dolven did meet in Lofoten, Norway, summer 2011.

The work is an exploration into the quality of 
sound as a potent signifier of many things at the 
same time: of corporeal and temporal presence, 
of emotional as well as informational meaning, 
of the acute experience of spatial presence and 
absence, of harmony or dissent amongst human 
beings, as well as of the passage of time.

A K Dolven's sound piece also invites reflec-
tion on the different ways to experience time 
and to think about time: different time levels are 
being explored here alongside with a reflection 

of how psychological processes structure time: 
exhaustion and fatigue, impatience, the will of 
expression, of filling and structuring the flow of 
air, of struggling for air.

As an artistic endeavour, JA as long as I can 
is also a study of the human voice as the oldest 
instrument and medium of mankind. 

Gaby Hartel

Arrangementet er et samarbeid med  
Kunstnernes Hus og OSL contemporary.
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AMERICAN MOVIE NIGHTS

I samarbeid med Den amerikanske ambassaden 
viser vi et utvalg klassiske amerikanske filmer.

TOP GUN
USA 1986, REGI Tony Scott

MED Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer

Engelsk tale, utekstet, digital, 1t 50min. A: 12 år

Noe overraskende blir villstyringen Pete «Maverick» Mitchell og hans makker 
Goose sendt til den prestisjetunge Top Gun-skolen hvor de beste jagerfly-
pilotene får sin utdanning. Til lyden av jetmotorer og åttitallssynth, forsøker 
Maverick å bli godtatt av sine omgivelser samtidig som han kjemper mot 
indre demoner og et farskompleks. 

BEFORE THE FLOOD
USA 2016, REGI Fisher Stevens

MED Leonardo DiCaprio, Barack Obama, Bill Clinton, John Kerry

Engelsk tale, utekstet, digital, 1t 36min. A: Tillatt for alle

Before the Flood, som har skuespilleren, miljøforkjemperen og freds-
ambassadøren for FN, Leonardo DiCaprio med på laget, gir et gripende 
innblikk i de dramatiske endringene som oppstår i verden på grunn av klima-
endringene, og presenterer tiltak vi som enkeltpersoner og som samfunn kan 
iverksette for å hindre katastrofal ødeleggelse av livet på kloden vår.

MAN 25. OKT KL. 18:00 ONS 10. NOV KL. 18:00

MIRACLE ON  
34TH STREET

SALT OF  
THE EARTH

USA 1947

REGI George Seaton

MED Maureen O'Hara, John Payne, Edmund Gwenn 

Engelsk tale, utekstet

Digital, 1t 36min. A: Tillatt for alle

USA 1954

REGI Herman J. Biberman

MED Rosaura Revueltas, Juan Chacon, Will Geer

Engelsk og spansk tale, norsk tekst

35mm, 1t 34min. A: 12 år

TIR 30. NOV KL. 18:00

ONS 13. OKT KL. 18:30

Dette er en av de store amerikanske juleklassikerne. Filmen, som også finnes i versjoner 
fra 1973 og 1994, vant tre Oscar i 1948, og mange mener at originalen er best. Kris Kringle 
arbeider som julenisse i et varehus. Han bringer glede og julestemning til alle som besøker 
butikken. Spesielt god kontakt får han med en seks år gammel jente. Men moren hennes 
tror ikke på eventyr, og Kris går rettens vei for å bevise at han er julenissen. 

Filmskaperne bak Salt of the Earth var uttalte motstandere av McCarthy og hans kommunist-
jakt, og møtte alvorlige hindringer under innspillingen. Reaksjonære politikere ville også 
forby filmen da den var ferdig. Filmen er basert på en faktisk gruvestreik i  Silver City, New 
Mexico på begynnelsen av 50-tallet, der de meksikanske arbeiderne streiket for bedre 
forhold. Konene til arbeiderne spilte en viktig rolle i streiken, mot mennenes vilje.
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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?

Utover høsten er vi med å arrangere flere filmfestivaler, og her blir det også filmer for barna! 

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

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET  
TIL BARNAS CINEMATEK

Hva med en kinotur i høstferien? Fra 4.-8. oktober  
viser vi filmer for barna hver dag kl. 10.00 og kl. 12.00.  
Besøk oss med familie, venner eller aktivitetsskolen! 
På programmet står Hundehotellet, Sauen Shaun- 
filmen: Farmageddon, Jakten på nyresteinen,  
Det flyvende teppet og Eventyr i Arktis.

HØSTFERIEKINO

OSLO/FUSION FILMFESTIVAL BALTISKE FILMDAGER ARKITEKTURFILM OSLO FILM FRA SØR

FESTIVALFILMER FOR BARNA
Først ut er Oslo/Fusion filmfestival 1.-10. oktober. På 
barneprogrammet står både humor, drama, fantasi 
og skrekk! Se fram til Verdens største fersken og 
Matilda, som begge er basert på barnebøker av 
Roald Dahl. Vi viser også de småskumle filmene 
ParaNorman og Coraline og den hemmelige dør.

15.-17. oktober er det Baltiske filmdager. I år 
viser vi barnefilmer fra Latvia og Litauen, og her 
blir det både animasjon, dukkefilmfortellinger og 
spillefilm.

Det finnes mange typer bygninger – også i 
filmens verden! Dette kan du utforske nærmere 
under Arkitekturfilm Oslo helgen 23. og 24. oktober. 
I Mormor og de åtte ungene i byen kan du se hvor-
dan husene i Oslo så ut i gamle dager. Animefilmen 
Chihiro og heksene tar deg med til et forhekset 
japansk badehus. Eller kanskje du er nysgjerrig på 
hvordan katedralen Notre Dame i Paris ser ut? Den 
ser du i Disney-klassikeren Ringeren i Notre Dame. 
Animasjonsfilmen Tårnet tar deg dessuten med til 

en flyktningeleir i Libanon, og handler om en familie 
som har bodd i det samme huset gjennom flere 
generasjoner.

11.-21. november er det duket for en ny utgave 
av Film fra Sør. På barneprogrammet byr vi på to 
vakre filmfortellinger fra Mongolia, den nydelige 
anime-klassikeren Det levende slottet og den 
chilenske animasjonsfilmen Nahuel and the Magic 
Book.
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DETTE SKJER OGSÅ PÅ CINEMATEKET FREMOVER

69

Les mer om arrangementene og forestillingene på cinemateket.no 

PUBLIKUMS 
ØNSKEFILM
De andres liv av Florian Henckel von Donnersmarck
Onsdag 13. oktober kl. 18:00 & torsdag 14. oktober kl. 21:00

JONAS MEKAS-
FOTOUTSTILLING 
Under Baltiske filmdager
15. -17. oktober

NORSK KORT
Ny norsk kortfilm 
Onsdag 3. november kl. 18:00

VI SKAL 
PUSSE OPP
Følg med på nettsidene for informasjon om hva som skjer!
Desember
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A A CINEMA PRAYER  17
 ABSOLUTE BEGINNERS  37
 ACID MOTHERS REYNOLDS  64
 AFRICAN MIRROR 44
 ALEXANDRIA… WHY?  55
 ALMA 31
 ANDREJ RUBLJOV  16
 ANY DAY NOW  31
 ASIA  49
B BARE  41
 BEAU TRAVAIL  45
 BEFORE THE FLOOD  67
 BLACK CAESAR  53
 BLINDING SEA, THE  64
 BLUE VELVET BLUES  64 
 BOOK OF DELIGHTS, THE  56
 BUILDING, THE  29
C CAIRO STATION  55
 CINE MARROCOS  44
D DANS FOR LIVET  24
 DE ANDRES LIV 69
 DEN RØDE SIRKEL  51
 DEN TREDJE MANN  51
 DENIAL 49
 DREAM FOREST  56
 DRIVE MY CAR  56
 DRØMMELANDET  59
 DRØMSPEL  20
F FANT  35
 FILM WILL EAT ITSELF  47
 FIRE EVENTYR MED REINETTE OG  

MIRABELLE  51
 FLUKT  31
 FORSTYRRET FILMSALONG HELAFTEN  53
 FOTBALLMUNKEN  59
 FRED JÜSSI - THE BEAUTY OF BEING  39
G GAIA  56
 GATEGUTTER  35
 GIRLFRIENDS 50

 GOODBYE, DRAGON INN  51
 GUNDA 31
H HEMA HEM: SING ME A SONG WHILE I WAIT 59
 HIDDEN LIFE OF TREES, THE  64
 HIT THE ROAD  56
 HOLIDAY  50
 HOPPET  38
 HVA VIL FOLK SI?  36
 HØVDINGEN 33
I I SKUMRINGEN 39
 IL BOOM 05
 INDEN FOR MINE ØJNE 24
 INSIDE PRORA 29
 IS-SLOTTET 33
 ISAAC 38
 IVANS BARNDOM 11 + 16 
J JA, AS LONG AS I CAN  66
 JAKTEN 36
 JEG HATER ADHD  24
 JOMFRUENE I RIGA  39
K KAN MAN DØ I HIMLEN?  24
 KUNSTEN Å TENKE NEGATIVT  64
L LATVISK COYOTE  39
 LITTLE THINGS, THE  49
 LOOKING FOR A LADY WITH FANGS  

AND A MOUSTACHE  59
 LOS ANGELES PLAYS ITSELF  29
M MARKENS GRØDE  27 + 35
 MIRACLE ON 34TH STREET  67
 MOST BEAUTIFUL BOY IN THE WORLD, THE  41 
 MUSIKK FOR BRYLLUP OG BEGRAVELSER  20
N NATHANIEL DORSKY  47
 NEVER ENDING FACTORY OF DUOMO, THE  29
 NO STRAIGHT LINES:  

THE RISE OF QUEER COMICS  41
 NORSK KORT 69
 NOSTALGHIA  17
 NOWHERE INN, THE  41 
O OFFERET  17

 OSLO 31. AUGUST  36
P PALACE FOR THE PEOPLE  29
 PLAYER, THE  27
 POWER OF THE DOG, THE  9
R REAL THING, THE  29
 REISEN TIL UTOPIA  24
 REMAKE.ME  20
 REMINISCENCES OF A JOURNEY  

TO LITHUANIA  39
 REPULSION  51
 RURANGI  41
S SADNESS, THE  56
 SALADIN  55
 SALT OF THE EARTH  67
 SAMBIZANGA  44
 SATANTANGO  10
 SHIVA BABY  49
 SIGMUND FREUD: A JEW WITHOUT GOD  49
 SOLARIS  16
 SPACESHIP EARTH  29
 SPEIL  16
 STALKER  17
 SØNDAGSENGLER 36
T TARZAN AND THE TREASURE  65
 TASTE  56
 THERE AND NEVER AGAIN  47
 THRANES METODE  20
 TIGERS 31
 TIL EN UKJENT  20 + 33
 TILSTEDEVÆRELSE  39
 TITANE 41
 TOP GUN  67
 TROLL I ESKE  69
V VELVET UNDERGROUND, THE  8
W WEST SIDE STORY  37
 WHITE CUBE  44
 WRITING WITH FIRE  56
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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
Chris Berry, Hanan Benammar, Brynjar Bjerkem, Per 
Haddal, Gaby Hartel, Shelly Kraicer, Kay Olsen, Greg 
Pope, Ove Solum og Film fra Sør. 

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, 5000 eksemplarer    

TAKK TIL
Arild Jørgensen, Birgit Stenseth, Jørgen Ward Söderström, 
Bent Bang-Hansen – NB/ Lise Lense-Møller, Stefan Sundlöf, 
Morten Thomte, Vilde Ellegaard Westeng, Eirin Gjørv / Anita 
Rehoff Larsen – Sant og usant / Carsten Aanonsen – Indie film 
/ Marianne Jerris – DFI / Hanan Benmmar, Brynjar Bjerkem – 
TrAP / Carmen Accaputo – Fondazione Cineteca di Bologna / 
Arkitekturfilm Oslo / Gjertrud Steinsvåg – ROM / Nico Weber 
– NOW Collective / Josephine Aleyt – DFFB / Cécile Croizat 
– Artline Films / LUX / Massimo D’Anolfi & Martina Parenti / 
Alejandro Maly / Odd Magnus Grimeland / Unni Straume / Bård 
Breien / Terje Kristiansen / US Embassy Oslo / Marcel Karst 
– Dogwoof / George Tombs / Bjørn Petter Hernes – Canadas 
ambassade / Kajsa Hedström – SFI / Chris Berry / Taiwan Film and 
Audiovisual Institute / EDKO / Michelle Nilsen – Selmer Media / 
A K Dolven, Aksel Ree, Gaby Hartel / Bård Yden – Oslo/Fusion / 
Karoline Melli / Egidija Kaziukaityte – Baltiske filmdager / Helene 
Aalborg, Lasse Skagen, Atli Bjarnason, Johanne Svendsen 
Rognlien – Festivalkontoret / Shelley Kracier / Maria Fosheim 
Lund, Anders Lysne, Johanne Kielland Servoll – Wuxia / NonStop 
/ Unni Askeland/ Jan Kjærstad / Per Haddal / Kristin Jorfald / 
Park Circus / Jødisk museum / Jeppe Riegels / Greg Pope / Ove 
Solum – UiO / Kay Olsen / Nordisk Film- og TV-Fond / Jan Erik 
Holst / Another World Entertainment / Luxbox / Homegreen films / 
Tamasa / Les Films du Losange / Institut français
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