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ONSDAG 7. OKTOBER 
18:00 Den smilende Madame 

Beudet Germaine Dulac [L]
18:15 The Trial of the Chicago 7 

Aaron Sorkin [T]
19:30 Little Women Greta Gerwig [L]
21:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]

TORSDAG 8. OKTOBER 
18:00 The Experimental City  

Chad Freidrichs [T]
18:30 Stella Polaris Knut Erik 

Jensen [L]
20:30 Little Women Greta Gerwig [L]
21:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]

FREDAG 9. OKTOBER 
17:00 Earth Nikolaus Geyrhalter [T]
18:00 Orions belte Ola Solum [L]
20:00 Little Women Greta Gerwig [L]
20:30 Almost Nothing Anna de 

Manincor  [T]

LØRDAG 10. OKTOBER 
13:00 Wall-E Andrew Stanton [T]
15:30 Metropolis Rintaro [T]
18:00 On the Rocks Sofia Coppola [L]
19:00 Architecture of Infinity  

Christoph Schaub [T]
20:30 On the Rocks Sofia Coppola [L]
21:00 The Trial of the Chicago 7 

Aaron Sorkin [T]

SØNDAG 11. OKTOBER 
14:00 Reisen til Melonia  

Per Åhlin [L]
16:15 Frances Ha  

Noah Baumbach [L]
17:00 Solaris Andrej Tarkovskij [T]
18:30 The Dream that Kicks  

Valie Export: Short Films [L]
20:30 The Sense of Beauty  

Valerio Jalongo [L]
21:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]

TIRSDAG 13. OKTOBER 
18:00 Alvekongen Marie-Louise 

Iribe [L]
19:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]
20:00 Little Women Greta Gerwig [L]
21:00 In the Mood for Love  

Wong Kar-wai [T]

ONSDAG 14. OKTOBER 
18:00 El Valley Centro  

James Benning [L]
19:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]
20:00 Pour Don Carlos Musidora & 

Jacques Lasseyne [L]
21:00 In the Mood for Love  

Wong Kar-wai [T]

PROGRAM
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
2020

TORSDAG 1. OKTOBER 
12:00 Prinsen av Egypt Chapman, 

Hickner & Wells [L]
17:00 Oslo Fusion Lingua Franca [T]
18:30 Oslo Fusion My Name is 

Baghdad [L]
19:30 Oslo Fusion You Don’t Nomi [T]
21:00 Oslo Fusion Suk Suk [L]
22:00 Oslo Fusion Rules of 

Attraction [T]

FREDAG 2. OKTOBER 
12:00 Carl Gustav, gjengen og 

parkeringsbandittene  
Ola Solum [L]

16:00 Oslo Fusion Norsk kort [T]
17:00 Oslo Fusion Welcome to 

Chechnya [L]
18:00 Oslo Fusion Ema [T]
19:30 Oslo Fusion If It Were Love [L]
21:00 Oslo Fusion Shirley [T]
21:30 Oslo Fusion Dry Wind [L]

LØRDAG 3. OKTOBER 
13:00 Den røde ballongen +  

Den hvite hesten  
Albert Lamorisse [L]

15:00 Kvitebjørn kong Valemon  
Ola Solum [L]

15:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]
17:00 Oslo Fusion Live, Laugh, 

Release [T]
17:30 Oslo Fusion Lola [L]
19:00 Oslo Fusion Ema [T]
20:00 Oslo Fusion Double bill 
 Arthur J. Bressan jr [L]

SØNDAG 4. OKTOBER 
14:00 Stumfilmkonsert 

Sirkus Charles Chaplin [L]
15:00 The Trial of the Chicago 7 

Aaron Sorkin [T]
16:00 Victor/Victoria 
 Blake Edwards [L]
18:30 On the Rocks Sofia Coppola [T]
19:00 Alice Guy: 13 kortfilmer  

Pianoakkompagnement ved  
Kjetil Schjander Luhr [L]

20:30 Frances Ha  
Noah Baumbach [L]

21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

MANDAG 5. OKTOBER 
18:00 The Trial of the Chicago 7 

Aaron Sorkin [T]

TIRSDAG 6. OKTOBER 
18:00 Pour Don Carlos Musidora & 

Jacques Lasseyne 
Introduksjon ved Annie Fee [L]

18:30 Filmsalongen Blå  
Krzysztof Kieslowski [T]

20:30 Frances Ha  
Noah Baumbach [L]

21:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]

TORSDAG 15. OKTOBER 
18:30 Den smilende Madame 

Beudet Germaine Dulac [L]
19:00 Filmhistoriekurs  

Norsk filmhistorie [T]
20:00 Stumfilmkonsert  

Brudeferden i Hardanger  
Rasmus Breistein [T]

20:30 On the Rocks Sofia Coppola [L]

FREDAG 16. OKTOBER 
13:00 Masterclass My Favorite War 

Ilze Burkovska Jacobsen [L] 
18:00 My Favorite War Ilze 

Burkovska Jacobsen [T]
18:30 On the Rocks Sofia Coppola [L]
20:45 Konstantin Vassiljev. Out of 

the Box Madis Reimund [L]
21:00 My Favorite War Ilze 

Burkovska Jacobsen [T]

LØRDAG 17. OKTOBER 
13:00 Lotte og dragejakten  

Ernits & Põldma [T]
13:15 Baltiske filmdager 

Bokpresentasjoner [L]
15:00 Spesialarrangement 

Utlevering til fienden 
Diskusjon [L]

15:15 Sipsik Arulepp & Kiilerich [T]
17:00 Things We Do Not Talk 

About Andrejs Ekis [L]
17:30 Jelgava 94 Janis Abele [T]
19:15 Nova Lituania  

Karolis Kaupinis [L]
20:30 Blizzard of Souls  

Dzintars Dreibergs [T]
21:30 The Circle Margit Lillak [L]

SØNDAG 18. OKTOBER 
13:00 My Father the Spy  

Grube & Kilmi [L]
14:00 Away + Milkshake 

Bar Zilbalodis & Oettinger [T]
15:30 Winter Ergo Kuld [L]
16:00 The Lawyer 
 Romas Zabarauskas [T]
18:00 Baltiske kortfilmer  

Blueberry Spirits + Dear Don 
+ Dolls + Community Gardens 
+ Orpheus [L]

19:00 Truth and Justice 
 Tanel Toom [T]
21:00 Motherland Tomas Vengris [L]

TIRSDAG 20. OKTOBER 
18:00 The Science of Fiction 

Sunshine Danny Boyle
 Foredrag før filmen ved Maria 

Hammerstrøm [T]
18:30 Alvekongen 

Marie-Louise Iribe [L]
20:30 In the Mood for Love  

Wong Kar-wai [L]
21:00 On the Rocks Sofia Coppola [T]

ONSDAG 21. OKTOBER 
18:00 Ten Skies James Benning [L]
18:30 In the Mood for Love  

Wong Kar-wai [T]
20:30 Paris 1900 Nicole Vedrès [L]

TORSDAG 22. OKTOBER 
18:00 Onkel René Frelle Petersen [T]
18:00 Filmhistoriekurs  

Norsk filmhistorie [L]
19:00 Fant Tancred Ibsen [L]
21:00 Hatet Mathieu Kassovitz [L]

FREDAG 23. OKTOBER 
18:00 Echo Rúnar Rúnarsson [T] 
18:30 Paris 1900 Nicole Vedrès [L]
20:30 Hatet Mathieu Kassovitz [L]
21:00 Dogs Don’t Wear Pants  

J.-P. Valkeapää [T]

LØRDAG 24. OKTOBER 
13:00 Carl Gustav, gjengen og 

parkeringsbandittene  
Ola Solum [L]

15:00 Prinsen av Egypt Chapman, 
Hickner & Wells  [L]

15:30 Charter Amanda Kernell [T]

SØNDAG 25. OKTOBER 
14:00 Froskenes fabelaktige 

spådom Jacques-Remy 
Girerd [L]

16:00 Victor/Victoria  
Blake Edwards [L]

17:00 Barn Dag Johan Haugerud [T]
18:45 Mistress America  

Noah Baumbach [L]
20:45 Hatet Mathieu Kassovitz [L]

TIRSDAG 27. OKTOBER 
18:00 Fellinis Roma Federico Fellini 

Innledning ved professor  
Mari Lending [T]

18:30 Hatet Mathieu Kassovitz [L]
20:45 In the Mood for Love  

Wong Kar-wai [L]

ONSDAG 28. OKTOBER 
18:00 Arkitektens mage  

Peter Greenaway 
Innledning ved professor  
Tim Anstey [T]

18:30 11 x 14 James Benning [L]
20:30 Mistress America  

Noah Baumbach [L]

TORSDAG 29. OKTOBER 
18:00 Filmhistoriekurs  

Norsk filmhistorie [L]
19:00 Jakten Erik Løchen [L]
19:00 Den store skjønnheten  

Paolo Sorrentino
 Innledning ved professor 

Victor Plahte Tschudi [T]
21:00 Wild at Heart David Lynch [L]

FREDAG 30. OKTOBER 
18:00 Hatet Mathieu Kassovitz [L]
18:30 Wild at Heart David Lynch [T]
20:15 Pat Garrett & Billy the 

Kid Sam Peckinpah [L]
21:00 Forstyrret filmsalong Texas 

Chainsaw Massacre 2  
Tobe Hooper [T]

LØRDAG 31. OKTOBER 
13:00 Coco Lee Unkrich [L]
15:30 Beetlejuice Tim Burton [L]

SØNDAG 1. NOVEMBER 
14:00 Stumfilmkonsert 

Sirkus Charles Chaplin [L]
16:00 Trollsyn Ola Solum [L]
18:15 Mistress America  

Noah Baumbach [L]
20:15 Landstrykere Ola Solum [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 3. NOVEMBER 
17:30 Oslo Dokumentarkino  

Meet the Censors 
Debatt etter filmen [T]

18:00 Kamera går! Ola Solum [L]
20:15 Pat Garrett & Billy the Kid  

Sam Peckinpah [L]
21:00 Wild at Heart David Lynch [T]

ONSDAG 4. NOVEMBER 
18:00 Norsk kort  

Brwa Vahabpour [T]
18:15 Kamera går! Ola Solum [L]
20:30 Landstrykere Ola Solum [L]

TORSDAG 5. NOVEMBER 
17:30 Human Wild Marthe 

Thorshaug 
Samtale etter filmen [T]

18:00 Filmhistoriekurs  
Norsk filmhistorie [L]

19:00 Løperjenten  
Vibeke Løkkeberg [L]

20:00 Idiot Prayer: Nick Cave 
Alone at Alexandra Palace 
Nick Cave [T]

FREDAG 6. NOVEMBER 
18:00 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [T]
18:30 Turnaround Ola Solum [L]
20:30 Nådeløse menn  

Clint Eastwood [L]

LØRDAG 7. NOVEMBER 
13:00 Froskenes fabelaktige 

spådom Jacques-Remy 
Girerd [L]

15:00 Kvitebjørn kong Valemon  
Ola Solum [L]

SØNDAG 8. NOVEMBER 
14:00 Lepel-koden Willen van de 

Sande Bakhuyzen [L]
16:00 Absolute Beginners  

Julien Temple [L]
18:00 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [T]
18:30 Lady Bird Greta Gerwig [L]
20:30 Nådeløse menn  

Clint Eastwood [L]

TIRSDAG 10. NOVEMBER 
18:00 Turnaround Ola Solum [L]
18:30 Citizen Kane Orson Welles [T]
20:00 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [L]

ONSDAG 11. NOVEMBER
Stengt pga utleie

TORSDAG 12. NOVEMBER 
18:00 Filmhistoriekurs  

Norsk filmhistorie [T]
18:00 1900 - del I Bernardo 

Bertolucci [L]
19:00 Orions belte Ola Solum [T]
21:00 1900 - del II Bernardo 

Bertolucci [L]

FREDAG 13. NOVEMBER 
18:00 A Picture With Juki  

Lachezar Avramov [L]
18:15 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [T]
20:45 Stitches Miroslav Terzic [L]
21:00 Forstyrret filmsalong Prima 

Veras Saga om Olav den 
Hellige Herodes Falsk [T]
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Med atterhald om endringar.  
Sjekk omtalar for meir informasjon.  
Kinosalar:
[T] Tancred (195 plassar)
[L] Lillebil (70 plassar)

LØRDAG 14. NOVEMBER 
11:45 Freuds «Hinsides lyst  - 

prinsip pet» 100 år – seminar [T] 
13:00 Den røde ballongen +  

Den hvite hesten  
Albert Lamorisse [L]

15:00 Operasjon Cobra  
Ola Solum [L]

17:30 Delirium tremens  
Goran Markovic [L]

20:00 The Diary of Diana B.
 Dana Budisavljevic [L]

SØNDAG 15. NOVEMBER 
14:00 Carl Gustav, gjengen og 

parkeringsbandittene  
Ola Solum [L]

16:00 Trollsyn Ola Solum [L]
18:00 Breasts Marija Perović [L]
18:30 Citizen Kane Orson Welles [T]
20:00 King Petar I Petar Ristovski [L]

TIRSDAG 17. NOVEMBER 
18:00 Lady Bird Greta Gerwig [L]
18:30 Filmsalongen  

Markens grøde  
Gunnar Sommerfeldt 
Stumfilmkonsert ved  
Kjetil Schjander Luhr 
Møt Unni Askeland i samtale 
med Per Haddal [T]

20:00 Queen & Slim Melina 
Matsoukas [L]

ONSDAG 18. NOVEMBER 
18:00 Åpning Shochiku 100 år  

Foredrag ved Dick Stegewerns 
Night and Fog in Japan  
Nagisa Oshima [T] 

18:30 Lady Bird Greta Gerwig [L]
20:30 Vredens druer John Ford [L]
21:00 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [T]

TORSDAG 19. NOVEMBER 
18:00 Filmhistoriekurs  

Norsk filmhistorie [T]
18:30 Carmen Comes Home  

Keisuke Kinoshita [L]
19:00 Budbringeren  

Pål Sletaune [T]
20:30 Vredens druer John Ford [L]

FREDAG 20. NOVEMBER 
18:00 Vredens druer John Ford [L]
18:30 Good for Nothing  

Kijū Yoshida [T]
20:30 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [L]

LØRDAG 21. NOVEMBER 
13:00 Den røde ballongen +  

Den hvite hesten  
Albert Lamorisse [L]

15:00 Lepel-koden Willen van de 
Sande Bakhuyzen [L]

17:00 1900 - del I Bernardo 
Bertolucci [L]

20:00 1900 - del II Bernardo 
Bertolucci [L]

SØNDAG 22. NOVEMBER 
14:00 Operasjon Cobra  

Ola Solum [L]
16:00 Absolute Beginners  

Julien Temple [L]
18:15 The Dream that Kicks  

Walden Daniel 
Zimmermann [L]

20:30 Queen & Slim Melina 
Matsoukas [T]

20:45 Carmen Comes 
Home Keisuke Kinoshita [L]

TIRSDAG 24. NOVEMBER 
18:00 Dressed to Kill Brian De 

Palma [L]
18:30 Good for Nothing Kiju 

Yoshida [T]
20:15 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [L]

ONSDAG 25. NOVEMBER 
18:00 Stumfilmkonserten Souls on 

the Road Minoru Murata [L]
20:00 Queen & Slim Melina 

Matsoukas [L]
21:00 Night and Fog in Japan  

Nagisa Oshima [T]

TORSDAG 26. NOVEMBER 
18:00 Filmhistoriekurs  

Norsk filmhistorie [T]
19:00 Oslo 31. august Joachim 

Trier [T]
21:00 Dressed to Kill Brian De 

Palma [T]

TORSDAG 26. NOVEMBER
- SØNDAG 6. DESEMBER
Film fra Sør
www.filmfrasor.no 

TIRSDAG 8. DESEMBER 
18:00 Mongoland Arild Østin 

Ommundsen [T]
18:30 Filmsalongen  

Babettes gjestebud  
Gabriel Axel [L]

20:00 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [T]
21:00 En julefortelling Arnaud 

Desplechin [L]

ONSDAG 9. DESEMBER 
18:00 The Human Condition 1 - 

No Greater Love Masaki 
Kobayashi [L]

19:00 Mongoland Arild Østin 
Ommundsen [T]

21:00 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [T]

TORSDAG 10. DESEMBER
18:00 Film og psykoanalyse  

Beau travail Claire Denis 
Foredrag ved Jeppe Riegels 
etter filmen [T]

18:30 The Human Condition 2 - 
Road to Eternity  
Masaki Kobayashi [L]

21:00 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [T]

FREDAG 11. DESEMBER 
18:30 The Human Condition 3 -  

A Soldier’s Prayer  
Masaki Kobayashi [L]

21:00 Forstyrret filmsalong 
Ravenous Antonia Bird [T]

LØRDAG 12. DESEMBER 
13:00 Marihønenes jul Erents & 

Poldma [L]
15:00 Reisen til julestjernen  

Ola Solum [L]
17:00 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [L]
18:00 Fanny og Alexander Ingmar 

Bergman [T]

SØNDAG 13. DESEMBER 
14:00 Hest er best Mischa Kamp [L]
16:00 En velkjent melodi  

Alain Resnais [L]
18:00 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [T]
18:30 De lojale 47 Ronin -  

del I Kenji Mizoguchi [L]
20:45 De lojale 47 Ronin -  

del II Kenji Mizoguchi [L]
21:00 Troll i eske [T]

TIRSDAG 15. DESEMBER 
18:00 Face Junji Sakamoto [L]
19:00 Fanny & Alexander Ingmar 

Bergman [T]
20:30 En julefortelling Arnaud 

Desplechin [L]

ONSDAG 16. DESEMBER 
18:00 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [L]
19:00 Mongoland Arild Østin 

Ommundsen [T]
20:30 Face Junji Sakamoto [L]
21:00 It’s a Wonderful Life  

Frank Capra [T]

TORSDAG 17. DESEMBER 
18:00 De lojale 47 Ronin - del 

I Kenji Mizoguchi [L]
18:30 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [T]
20:30 De lojale 47 Ronin - del 

II Kenji Mizoguchi [L]

FREDAG 18. DESEMBER 
18:00 It’s a Wonderful Life  

Frank Capra [T]
18:15 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [L]
20:30 The Long Kiss Goodnight  

Renny Harlin [L]

LØRDAG 19. DESEMBER 
13:00 Marihønenes jul Erents & 

Poldma [L]
15:00 Hest er best Mischa Kamp [L]
17:00 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [L]

SØNDAG 20. DESEMBER 
14:00 Reisen til julestjernen  

Ola Solum [L]
16:00 En velkjent melodi  

Alain Resnais [L]
18:30 Atlantis Valentín 
 Vasyanovitsj [L]
20:30 It’s a Wonderful Life  

Frank Capra [T]
21:00 The Long Kiss Goodnight  

Renny Harlin [L]
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PROGRAM
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
2020

8  MÅNEDENS FILM
10  MÅNEDENS KLASSIKER
12  SHOCHIKU 100 ÅR
 Spesialimporterte høydepunkt i anledning 

jubileet til det viktige japanske studioet. 

18  FILMENS KVINNELIGE PIONERER
 Fem franske filmskapere som har satt spor  

etter seg i filmhistorien.

22  OLA SOLUM 
 Stor serie med filmene til mannen som ga  

oss Reisen til julestjernen og mye mer!

26  FILMSALONGEN
 Per Haddal og gjester snakker om film. 

28  GRETA GERWIG
 Filmer av og med det amerikanske 

stjerneskuddet.

30  FILM FRA SØR
 Se verden fra en annen vinkel i den  

30. utgaven av festivalen.

36  YOUSSEF CHAHINE
 Tre filmer fra Egypts mesterregissør. 

38  JAMES BENNING
 Filmer som belønner tålmodighet. 

40  THE DREAM THAT KICKS
 Avant garde- og kunstfilm.

42  NORDISK FILMHELG
 Se de nominerte filmene til årets  

Nordisk Råds filmpris. 

44  OSLO ARKITEKTURFILM
 Ny utgave av den første norske 

arkitekturfilmfestivalen.

46  BALTISKE FILMDAGER
 Nye filmer fra Latvia, Litauen og Estland.

48  FILM OG PSYKOANALYSE
50  FILMHISTORIEKURS
54  FORSTYRRET FILMSALONG
 Filmopplevelser du ikke visste at  

du trengte.

55  THE SCIENCE OF FICTION
 Film i en vitenskapelig kontekst.

56  JUL PÅ CINEMATEKET
57  PUBLIKUMS ØNSKEFILM
58  MOVING MONUMENTS: ROME
 Romas arkitektur i film.

60  SPESIALVISNINGER
62  CINEMATEKENE
 Samme film på syv norske cinematek. 

63  MUSIKALSØNDAG

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

PÅ NETTSIDENE
66  ALFABETISK TITTELOVERSIKT
67  INFORMASJON OG KOLOFON
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POUR DON CARLOS
THE SCIENCE OF FICT ION
ARKITEKTENS MAGE
HUMAN WILD
SEMINAR
MARKENS GRØDE
SHOCHIKU 100 ÅR

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!

SPESIALVISNING
TORSDAG 5. NOVEMBER KL. 17:30
SAMTALE MED REGISSØR MARTHE 
THORSHAUG OG KARSTEN MEINICH

FILM OG PSYKOANALYSE: «HINSIDES LYSTPRINSIPPET»
LØRDAG 14. NOVEMBER KL. 11:45-19:00
FOREDRAG, LUNSJ OG FILM
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POUR DON CARLOS
THE SCIENCE OF FICT ION
ARKITEKTENS MAGE
HUMAN WILD
SEMINAR
MARKENS GRØDE
SHOCHIKU 100 ÅR

OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
2020

SUNSHINE AV DANNY BOYLE  
TIRSDAG 20. OKTOBER KL. 18:00
FOREDRAG FØR FILMEN VED MARIA HAMMERSTRØM

FILMSALONGEN: PER HADDAL & UNNI ASKELAND
TIRSDAG 17. NOVEMBER KL 18:30 
STUMFILMKONSERT VED KJETIL SCHJANDER LUHR

SERIEÅPNING MED FOREDRAG AV DICK STEGEWERNS
ONSDAG 18. NOVEMBER KL. 18:00
NIGHT AND FOG IN JAPAN AV NAGISA OSHIMA 

FILMENS KVINNELIGE PIONERER
TIRSDAG 6. OKTOBER KL. 18:00
FILMVISNING MED INTRODUKSJON VED ANNIE FEE

MOVING MONUMENTS: ROME
ONSDAG 28. OKTOBER KL. 18:00
INNLEDNING VED PROFESSOR TIM ANSTEY  
FRA ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO
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MÅNEDENS FILM MÅNEDENS FILM

USA/Canada 2019

REGI Melina Matsoukas

MED Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine

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

FRE 6. NOV KL. 18:00 | SØN 8. NOV KL. 18:00 | TIR 10. NOV KL. 20:00
FRE 13. NOV KL. 18:15 | TIR 17. NOV KL. 20:00 | ONS 18. NOV KL. 21:00
FRE 20. NOV KL. 20:30 | SØN 22. NOV KL. 20:30 | TIR 24. NOV KL. 20:15

ONS 25. NOV KL. 20:00  

En kvinne og en mann møtes på en Tinder-date. Hun er jurist, han jobber 
i butikk. Stemningen er sånn passe. På vei hjem i bilen, blir de stoppet av 
politiet. Frykt og aggresjon skaper en situasjon som plutselig eskalerer. Skudd 
løsnes. I en tilstand av sjokk drar de to av gårde. Vi følger dem på flukten sør-
over fra Ohio – en flukt som tvinger dem til å bli kjent med hverandre og seg 
selv. Samtidig er flukten også en reise gjennom deler av afroamerikanernes 
historie og dagens USA.

Premisset for Queen & Slim er den systematiske urettferdigheten som 
USAs afroamerikanske befolkning har vært utsatt for i generasjoner. I dag, i 
kjølvannet av drapet på George Floyd og de massive reaksjonene det utløste, 
vil nok Queen & Slim resonnere enda sterkere. For manusforfatter Lena 
Waithe var prosjektet hellig (protestkunst kaller hun det), og hun og regissør 
Melina Matsoukas krevde full kontroll over produksjonen.

Matsoukas hadde jobbet som musikkvideoregissør før hun ble hanket 
inn til Queen & Slim, den eneste aktuelle kandidaten for Waithe. Queen & 
Slim har et utrolig soundtrack og Matsoukas forteller med en rå eleganse, og 
skaper scener og tablåer som både er konkrete og symbolske. Daniel Kaluuya 
og Jodie Turner-Smith er dessuten magnetiske i hovedrollene og sørger for at 
det er helt umulig å glemme Queen og Slim og skjebnen deres.

USA 2020

REGI Sofia Coppola

MED Rashida Jones, Bill Murray, Marlon Wayans

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

LØR 3. OKT KL. 15:00 | SØN 4. OKT KL. 18:30  | TIR 6. OKT KL. 21:00
ONS 7. OKT KL. 21:00 | TOR 8. OKT KL. 21:00 | LØR 10. OKT KL. 18:00 / 20:30 

SØN 11. OKT KL. 21:00 | TIR 13. OKT KL. 19:00 | ONS 14. OKT KL. 19:00 
TOR 15. OKT KL. 20:30 | FRE 16. OKT KL. 18:30 | TIR 20. OKT KL. 21:00

Laura (Rashida Jones) bor i New York med mann og barn, men begynner å 
mistenke at familielivet ikke er så idyllisk som det kan virke. Er ektemannen 
Dean (Marlon Wayans) utro med sin kollega? Laura slår seg sammen med 
faren Felix (Bill Murray), en aldrende playboy som mener han har fasiten på 
hvordan menn fungerer. Det er duket for spiontokt i New York. Målet er å 
finne bevis for at Dean ikke er til å stole på, men kanskje både mistanken og 
reisen gjennom byen vel så mye handler om behovet for å bringe far og datter 
nærmere hverandre?

Med On the Rocks får vi endelig gleden av å se Bill Murray i en spille-
film av Sofia Coppola igjen, 17 år etter Lost in Translation. Sammen med 
 Somewhere er da også Lost in Translation Coppola-filmen On the Rocks 
 minner mest om; i stemning og lynne, og med kommunikasjonsvansker 
mellom mennesker som en slags basis. Denne nye, lune komedien handler 
i tillegg om ulike oppfatninger av forhold og forventninger på bakgrunn av 
alder og kjønn – rammet inn av et moderne New York og musikk av Phoenix.

QUEEN & SLIMON THE ROCKS
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MÅNEDENS FILM

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

Konflikten i Donbass oppsto under krisen 
i Ukraina fra slutten av 2013 frem til den 
formildende Minsk II-avtalen i 2015. Området 
strekker seg fra det østlige Ukraina og inn i 
sørvestre Russland. Donetsbassenget (Donbass) 

er et ettertraktet industriområde der Donetsk 
er viktigste by, og innbefatter Russlands 
største kullfelt og massiv produksjon av annen 
tungindustri. Urolighetene har vedvart også etter 
avtalen i 2015; separatister med støtte fra russiske 
paramilitære har stått på den ene siden, den 
ukrainske regjeringen og deres paramilitære på 
den andre.

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

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

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

ATLANTIS
Atlantique, Ukraina 2019

REGI Valentín Vasyanovitsj

MED Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak

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

TIR 8. DES KL. 20:00 | ONS 9. DES KL. 21:00 | TOR 10. DES KL. 21:00 | LØR 12. DES KL. 17:00 | SØN 13. DES KL. 18:00
ONS 16. DES KL. 18:00 | TOR 17. DES KL. 18:30 | FRE 18. DES KL. 18:15 | LØR 19. DES KL. 17:00 | SØN 20. DES KL. 18:30
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Den franske filmen Hatet kom som en knyttneve 
i 1995, og er like aktuell 25 år seinere. Denne 
hardtslående og særdeles heftige filmen 
om uro og vold i en fransk forstad, tegner et 
bilde av et uforsonlig hat mellom samfunnets 
utstøtte (arbeidsløse og innvandrere) og 
samfunnets forvaltere (politiet). De er nær sagt 
institusjonalisert i sin gjensidige «samtaleform»: 
Stein mot batonger. Det som betyr noe er måten 
argumentene utveksles på, hvem som blir den 
moralske seierherren.

I løpet av et døgn følger vi Hubert, Saïd 
og Vinz, den ene av algerisk avstamning, den 
andre av afrikansk og den tredje jødisk. Alle er 
innbyggere i la zone, den grå forstadssonen som 

har grodd opp omkring Frankrikes storbyer. Det er 
morgen etter en av de mange konfrontasjonene 
mellom politi og opprørere. En ung algerier svever 
mellom liv og død etter å ha blitt slått helseløs av 
politiet. Vince har plukket med seg en skinnende 
blank Smith & Wesson, som en politimann har 
«mistet» i nattens hete, og sverger å bruke den 
hvis kameraten dør. 

Allerede fra filmens innledning etableres 
en visshet om en skjebnens time som filmens 
handling uvilkårlig trekkes mot. Ventetiden 
organiseres som en episodisk skildring av de 
tre vennenes ferd gjennom dagen og natten. 
Det skjebnessvangre understrekes med stadige 
tidsangivelser, en klokke som langsomt, men 

sikkert tikker seg mot nattens ende. Så langt, alt 
vel.

Hatet er regissert av Mathieu Kassovitz, som 
senere først og fremst gjorde seg bemerket som 
skuespiller (de siste år særlig i den franske tv-
serien Le bureau). Inspirert av Spike Lee og med 
fryktløs råhet, ga han et bredere publikum innblikk 
i la banlieue – de mindre idylliske boligområdene 
i utkanten av Paris. Filmen kom i et år med mye 
uroligheter i Frankrike, og som sosial kommentar 
oppleves filmen oppsiktsvekkende relevant 25 år 
etter.

HATET
La haine, Frankrike 1995

REGI Mathieu Kassovitz

MED Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 38min. A: 15 år

TOR 22. OKT KL. 21:00 | FRE 23. OKT KL. 20:30 | SØN 25. OKT KL. 20:45
TIR 27. OKT KL. 18:30 | FRE 30. OKT KL. 18:00
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Handlingen i In The Mood for Love er lagt til  
Hong Kong, 1962. Her møtes herr Chow og fru 
Chen over flyttelasset, idet de tilfeldigvis flytter 
inn i samme leilighetskompleks, sammen med 
sine respektive ektefeller. Til tross for at bygget 
er fylt opp av familier og mennesker, henger 
det en aura av ensomhet over herr Chow og fru 
Chen, som begge opplever at de blir bedratt.  
Men felles skjebne blir etter hvert mer enn bare 
trøst, og en intens tiltrekning oppstår mellom 
dem. Med følelsene på den ene siden og behovet 
for ikke å bli som sine utro ektefeller på den 
andre, kjemper de for å bevare sin egen og 
hverandres ære. Denne kampen utgjør filmens 
spenning.

Lengselen gjennomsyrer In the Mood 
for Love, der forløsningen ligger i de små 
gestene og drømmen om hva som var – eller 
det som kunne ha vært. Wong Kar-wais 
stemningsbaserte periodedrama uttrykker 
nostalgi i flere ledd; gjennom formidlingen av 
den vare kjærlighetshistorien som et fragmentert 
minne, men også i den detaljerte gjenskapningen 
av Hong Kong på 1960-tallet. De tidsriktige 
kostymene og produksjonsdesignet spiller en 
vesentlig rolle i Wongs sensuelle melodrama.

Det tause begjæret forsterkes av musikken, 
et instrumentalparti av Nat King Cole, som jevnlig 
gjentas i løpet av filmen og bidrar til en tematisk 
rød tråd. I samarbeid med sin faste fotograf 

Christopher Doyle følger Wong Kar-wai paret i 
sakte film idet de passerer hverandre i trange 
trappeoppganger, snakker om været i mørklagte 
gater, og hemmelighetsfullt diskuterer som de 
ville gjort, dersom de var virkelige elskere. Varme 
farger setter sterkt preg på en fortelling der 
avstanden rommer like mye som tiltrekningen, 
og fyller gapet med nyanser av sort og rødt, 
gjerne i kombinasjon med sigarettrøyk som stiger 
langsomt opp før den fordufter.

IN THE MOOD FOR LOVE
Hua yang nian hua, Hongkong/Frankrike 2000

REGI Wong Kar-wai

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

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

TIR 13. OKT KL. 21:00 | ONS 14. OKT KL. 21:00 | TIR 20. OKT KL. 20:30
ONS 21. OKT KL. 18:30 | TIR 27. OKT KL. 20:45
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SHOCHIKU
CINEMA

100

ˉ
YEARS OF

Vi markerer hundreårsjubileet til
Shōchiku Cinema, en av de sentrale 
aktørene i Japans filmindustri.
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Although often dubbed «the Shōchiku studio», 
most of the time it functioned as a true 
conglomerate of film production, distribution 
and screening, with its own nation-wide chain 
of cinemas. And although in the postwar period 
it generally was looked upon as conservative, it 
is Shōchiku that brought us Japan's first modern 
film, sound film, colour film, and Oscar-winning 
film, the world's longest running film series, two 
in-house new wave movements that changed 
Japanese cinema, and – last but not least – the 
oeuvre of Yasujirō Ozu. 

The roots of the film company date back 
to 1895, as a theatre/kabuki company, headed 
by the brothers Takejirō Ōtani and Matsujirō 
Shirai. The Sino-Japanese pronunciation of 
the first parts of their personal names make for 
Shōchiku. When they entered the film business 
in 1920 they endeavoured to bring the Japanese 
audience «true film». Notwithstanding the theatre 
tradition of the company, it promised a more 
realistic «filmic» experience rather than a filmed 
theatrical performance. They did away with the 
tradition of female roles played by male actors 
(onnagata) and instead brought in Hollywood-

trained cameraman Henry Kotani and advocate 
of the Pure Film Movement Kaoru Osanai. The 
latter headed the semi-autonomous experimental 
Cinema Research Institute, whose first production 
Souls on the Road (Minoru Murata,1921) is the 
oldest extant Shōchiku film.

The strongly western-influenced experiments 
were not commercially successful, and in 1924 
it was the new boss of the company's Tokyo 
studio Shirō Kido who defined the character of 
the mainstay of Shōchiku product for the next 
100 years. He decreed that the company would 
focus on films about contemporary society, 
mainly aimed at a female audience. The films 
provided star actresses, but in a modern (sub-)
urban everyday life setting. The genre of (lower-)
middle class «home dramas» (in Japanese 
shōshimingeki) provoked laughter and tears, but 
not social change or revolution. Shōchiku films 
needed to be uplifting, in Kido's words «blissful 
resignation» to the status quo. Yasujirō Ozu, now 
regarded as one of the best film directors ever, 
worked since the early 1930s almost solely within 
this genre. Just like a few other directors he was 
given an autonomous status, that came along with 

his own crew, set of actors, and the freedom to 
work with original scripts.           

In 1941, as Japan's armed invasion of China 
turned into a world war, the Japanese film 
industry was put under control and amalgamated 
into three companies. Shōchiku and Tōhō were 
the only companies allowed to remain intact. 
Of the three Shōchiku proved the least willing 
(or suited) to make belligerent war films. Kenji 
Mizoguchi, that other giant of Japanese cinema, 
spent the 1940s at Shochiku's Kyoto studio, which 
focused on samurai films, but his solemn version 
of the festive season staple The 47 Ronin (1941-42) 
left out the usual highlight of the violent raid on 
the bad lord’s mansion. And Ozu's only production 
during the official war period, the 1942 There Was 
A Father, does not even refer to the war, and is 
rather a precursor of his postwar masterworks, 
focusing on parent-child relations.

Also in the postwar period Shōchiku 
continued its tradition of fundamentally uplifting 
filmmaking, especially when Shirō Kido was 
depurged at the end of the American occupation, 
and in 1951 became the company boss. Shōchiku 
celebrated its 30th anniversary by means of 

1. Good for Nothing ©1960 Shochiku Co., Ltd.  

2. De lojale 47 ronin ©1941 Shochiku Co., Ltd.  

3. The Human Condition ©1959 Shochiku Co., Ltd.

1

3

2
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Japan's first colour film Carmen Comes Home 
(1951), a satirical comedy about a female stripper 
returning to her countryside village, by artisan 
filmmaker Keisuke Kinoshita. However, the 
company also employed politically outspoken 
directors, such as Masaki Kobayashi, who is 
featured here with the magnum opus The Human 
Condition (1959-61), a true monument of anti-war 
humanism. 

With the arrival of the crisis in the Japanese 
film industry due to the onslaught of the 
introduction of television Shōchiku was severely 
hit, as its main audience of women were the first 
to shift to the home screen. Whereas normally it 
would have taken them another decade, suddenly 
a group of young assistant directors was called 
upon to make their debut, in order to cater to 
younger audiences. The group’s brightest star 
Nagisa Ōshima is here represented with his 
fourth film, the Brechtian Night and Fog in Japan 
(1960), and the stylish Kijō Yoshida with his 
incredibly mature debut Good For Nothing (1960), 
well-known for its A Bout de Souffle ending. The 
raw and refreshing films were heralded as the 
Shochiku Nouvelle Vague, probably the only new 
wave movement in film history that took place in 
the centre of film industry, and even named after 
a studio. However, the new directors were not 
merely young. They were also politically inspired 
intellectuals from Japan's top universities. When 
Ōshima in Night and Fog in Japan took the mass 
demonstrations of 1960 against the US-Japan 
military alliance to the big screen, the revolution 

within Japan's most conservative film studio 
ended overnight. Before long the young Turks all 
went independent, and Shōchiku returned to its 
home drama-type business-as-usual.

The business-as-usual that came to dominate 
the company to the extent that it was the only 
thing people associated Shōchiku with, is the 
world's longest running film series Tora-san 
(48 films from 1969 until 1995, and 2 sequels in 
1997 and 2019). The story of an old-fashioned 
tramp, experiencing an unreciprocated love to 
the backdrop of an idyllic countryside (all 47 
Japanese prefectures were toured), and his 
broken heart being nurtured by his family in an 
equally idyllic Tokyoite setting, touched the hearts 
of the Japanese. They demanded semi-annual or 
annual sequels, usually timed for festive season 
family outings, until the lead actor Atsumi Kiyoshi 
died in 1996. Another huge box-office success 
during this period was Nomura Yoshitarō's The 
Castle of Sand (1974), a monumental social 
suspense film.

During the latter days of the Tora-san 
era, Shōchiku showed signs of a miraculous 
rejuvination. Under the supervision of young 
company scion Kazuyoshi Okuyama, for the 
first time during the crisis of Japanese cinema, 
sustained opportunities were given by an 
established film studio to new filmmakers. As son 
of the company boss Okuyama was successful in 
bringing about the directing debut of comedian 
Takeshi (Beat) Kitano, actor Naoto Takenaka, 
and kabuki actor Bandō Tamasaburō, producing 

arthouse-type of films that won prizes at Cannes, 
Venice and Berlin. This second new wave within 
Shōchiku is represented by Sonatine (1993), 
Kitano’s moody third contribution to the genre of 
new violence, which he originated many years 
before Tarantino’s debut. Junji Sakamoto’s Face 
(2000), a feminist festival hit, seemed to herald 
a continuation of this line in the new century for 
Shōchiku. However, Okuyama had been fired in 
1998 after a scandal and the official arthouse 
line-up under the name of Cinema Japanesque 
was discontinued. Moreover, in the same year of 
2000 the company announced to close down its 
big studio in Ōfuna, merely holding on to a small 
facility in Kyoto, and thus withdrawing from direct 
production.

Although now it at most functions as a 
co-producer, the company name and logo still 
adorn many new Japanese films. Moreover, its 
back catalogue is broadcasted 24-7 through its 
Eisei Gekijō satellite channel, and in terms of 
distribution and screening it as before is one of 
the biggest players with its Movix nationwide 
multiplex cinema chain. Its continuing key position 
is symbolised by the fact that Japan’s first and 
only Oscar-winning film, Yōjirō Takita’s Departures 
(in 2009) came under the Shōchiku banner.

Dick Stegewerns

FaceSonatine
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SHOCHIKU

SOULS ON  
THE ROAD

DE LOJALE  
47 RONIN

THERE WAS  
A FATHER

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

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

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

Selv om Mizoguchis samurai-epos i utgangspunktet ikke ble spesielt godt mottatt, har 
filmen i ettertid blitt hans eneste kultklassiker. Teknisk sett er filmen en fryd, med typiske 
Mizoguchi-kjennetegn som presise komposisjoner og perfekte kameravinkler i hopetall.

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

Rojo no reikon

Japan 1921

REGI Minoru Murata

MED Kaoru Osanai, Haruko Sawamura, Denmei Suzuki,  

Mikiko Hisamatsu, Ryuko Date

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

Genroku Chushingura

Japan 1941

REGI Kenji Mizoguchi

MED Chojuro Kawarazaki, Yoshizaburo Arashi,  

Utaemon  Ichikawa 

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

Chichi ariki

Japan 1942

REGI Yasujiro Ozu

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

Mitsuko Mito, Haruhiko Tsuda

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

ONS 25. NOV KL. 18:00 - 
KJETIL SCHJANDER LUHR 
SPILLER TIL FILMEN

SØN 13. DES KL. 18:30
TOR 17. DES KL. 18:00

VISES UNDER FILM FRA SØR.
VISNINGSTIDER  ANNONSERES 
SENERE
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CARMEN COMES HOME

NIGHT AND FOG IN JAPAN

SONATINE

GOOD FOR NOTHING

THE CASTLE OF SAND

FACE

Roku de nashi, Japan 1960, REGI Kijū Yoshida

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

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

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

Suna no Utsuwa, Japan 1974, REGI Yoshitaro Nomura

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

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

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

Kao, Japan 2000, REGI Junji Sakamoto

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

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

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

Karumen kokyo ni kaeru, Japan 1951, REGI Keisuke Kinoshita

MED Hideko Takamine, Shûji Sano, Chishû Ryû

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

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

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

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

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

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

Japan 1993, REGI Takeshi Kitano

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

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

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

TOR 19. NOV KL. 18:30
SØN 22. NOV KL. 20:45

ONS 18. NOV KL. 18:00 - 
MED FOREDRAG AV DICK 
STEGEWERNS,
ONS 25. NOV KL. 21:00

VISES UNDER  
FILM FRA SØR.
VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

FRE 20. NOV KL. 18:30
TIR 24. NOV KL. 18:30

VISES UNDER  
FILM FRA SØR.
VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

TIR 15. DES KL. 18:00
ONS 16. DES KL. 20:30
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SHOCHIKU

THE HUMAN 
CONDITION 1 - 
NO GREATER LOVE

THE HUMAN 
CONDITION 2 - 
ROAD TO ETERNITY

THE HUMAN 
CONDITION 3 - 
A SOLDIER'S PRAYER

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

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

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

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

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

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

Ningen no jôken

Japan 1959

REGI Masaki Kobayashi

MED Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Chikage Awashima, 

Ineko Arima, Keiji Sada, Sô Yamamura

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

Ningen no jôken

Japan 1959

REGI Masaki Kobayashi

MED Tatsuya Nakadai, Michiyo Aratama, Akira Ishihama,  

Kôji Nanbara, Seiji Miyaguchi, Tôru Abe, Masao Mishima

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

Ningen no jôken

Japan 1961

REGI Masaki Kobayashi

MED Tatsuya Nakadai, Kôji Mitsui, Akitake Kôno, Nobuo 

Nakamura, Yoshio Kosugi, Shinsuke Ashida, Taiji Tonoyama

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

TOR 10. DES KL. 18:30

ONS 9. DES KL. 18:00

FRE 11. DES KL. 18:30
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KVINNELIGE
FILMENS

ERERPION Nicole Védrès

Marie-Louise Iribe

Musidora

Alice Guy-Blaché

Germaine Dulac
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Alice Guy-Blaché 
Alice Guy-Blaché (1873-1968) måtte tidlig tjene 
penger for å forsørge seg og familien og fikk 
på 1890-tallet jobb ved Comptoir général de la 
photographie. Dette selskapet ble etter hvert solgt 
til Gustave Eiffel, Joseph Vallot, Alfred Besnier 
og Léon Gaumont, og firmaet ble omdøpt til 
Gaumont. Gaumont kom til å bli et av Frankrikes 
viktigste filmselskap. Alice fikk raskt mer ansvar 
hos Gaumont og allerede i 1896 regisserte hun sin 
første film. Den regnes som den første fortellende 
filmen i filmhistorien: La fée aux choux. Dette gjør 
henne også til den første kvinnelige filmskaperen. 
Alice var enormt produktiv og kreativ, og hun 
eksperimenterte blant annet med narrasjon, 
 effekter, fargebruk og bruk av lyd. I løpet av 
filmskaper-karrieren regisserte og produserte hun 
hundrevis av filmer og etablerte også sitt eget 
studio i USA: Solax. Som både manusforfatter 
og regissør arbeidet hun svært allsidig og innen 
mange genre; komedie, western, drama, krim og 
bibelske epos, i tillegg til at hun laget filmer basert 
på litterære verk og teaterproduksjoner. 

Germaine Dulac
Germaine Dulac (1882-1942) regnes som den 
første feministiske filmskaperen. Hun var 
også en innflytelsesrik journalist, kritiker og 
filmteoretiker, som var med på å skape den 
franske avant garde-bevegelsen. I årene rundt 
den første verdenskrigen etablerte Dulac sitt 
eget produksjonsselskap og begynte å skrive 
og regissere filmer. Dulac kjempet for filmens 

autonomi og filmskaperens uavhengighet. Hennes 
kanskje mest kjente filmer er Den smilende 
Madame Beudet (1923) som vi viser og La coquille 
et le clergyman (1928). Sistnevnte er et eksempel 
på det Dulac kalte den integrale filmen, der 
rytmiske bilder skaper en visuell symfoni.

Musidora 
Musidora (1889-1957) var datter av en sosialistisk 
teoretiker og komponist og en feminist, og 
begynte allerede som tenåring å gi ut bøker og 
spille i revyer og cabareter. Snart fant hun veien 
til filmen, der hun ble en populær stumfilmstjerne, 
kjent for rollene som Irma Vep i Louis Feuillades 
kriminalserie Les vampires (1915–1916) og som 
Marie Verdier i Judex (1916). I 1919 etablerte 
Musidora sitt eget produksjonsselskap Société 
des Films Musidora, og filmen Pour Don Carlos 
ble selskapets største produksjon. Mange av 
filmene Musidora regisserte har dessverre gått 
tapt. Opprinnelig sto hun heller ikke kreditert på 
mange av produksjonene, men de siste årene 
av sitt liv jobbet hun for å få dette korrigert. 
Årsaken til at hun hadde holdt en lav profil var at 
det hadde større markedsverdi å opprettholde 
filmstjernestatusen, enn å stå frem som produsent 
og regissør. Etter filmkarrieren arbeidet Musidora 
som journalist og i 1946 begynte hun å jobbe ved 
Cinémathèque Française. I 1950 laget hun filmen 
La magique image, som var en hyllest til hennes 
venn Feuillade.

Marie-Louise Iribe
Marie-Louise Iribe (1894-1934) begynte som 
skuespiller på tidlig 10-tallet og spilte blant 
annet i to filmer av Louis Feuillade. På 20-tallet 
grunnla hun sitt eget produksjonsselskap sammen 
med ektemannen Pierre Renoir, som også var 
skuespiller. Selskapet laget flere filmer, som Irebe 
også spilte i. I 1928 regisserte hun sammen med 
Henri Debain dramaet Hara-Kiri, som hun også 
spilte hovedrollen i. Få år senere regisserte hun 
Alvekongen, som du kan se i denne serien, som 
hun laget både en fransk og en tysk utgave av. 
Alvekongen utmerker seg ikke minst med sine 
innovative spesialeffekter og lyddesign. 

Nicole Védrès
Nicole Védrès (1911-1965) var en ekte pariser 
som bemerket seg som forfatter, skribent og 
spaltist, ofte under aliaser, og som regissør av 
essayistiske monstasjefilmer. Spesielt Paris 1900 
som vi viser her, er et mesterstykke og den vant 
da også flere prestisjefylte priser. I 1950 laget 
Védrès hybriden La vie commence demain, der 
en mann får et glimt av fremtiden gjennom en 
rekke møter med innflytetelsesrike menn fra egen 
samtid, som Sartre, Gide, Picasso og Le Corbusier. 
I kortfilmen Amazone (1952) utforsket Védrès de 
ulike betydningene av ordet amazone ved hjelp av 
arkivmateriale.

Helt siden filmens fødsel, har kvinner skrevet, produsert og regissert filmer.  
Fra dokumentarer til fiksjon, fra kort- til langfilm, har kvinner bidratt til filmhistorien 

og videreutviklet filmspråket. Deres kunstneriske betydning er udiskutabel, like fullt er 
mange av dem ikke like godt kjent som sine mannlige kolleger.  I denne serien har du 

muligheten til å bli bedre kjent med fem franske pionerer, når vi setter opp noen  
av deres mest kjente verk i nyrestaurerte versjoner.

KVINNELIGE
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DEN SMILENDE 
MADAME BEUDET

POUR DON 
CARLOS

PARIS 1900

I Den smilende Madame Beudet, av mange sett på som Germaine Dulacs mesterverk og en 
av de første virkelig feministiske filmene, bruker hun alle filmatiske virkemidler hun har til 
disposisjon for å fortelle om frustrasjonene og fantasiene til en ung kvinne som er fanget i 
et kjærlighetsløst ekteskap med en ubehøvlet ektemann. Hva om han døde, ville ikke livet 
blitt bedre da?

Dulac gir oss tilgang til madame Beudets indre liv ved hjelp av en rekke effekter 
(spesiallinser, dobbelteksponering, pussige vinkler, fokus på gjentakende bevegelser) slik 
at vi ser og fornemmer ekteskapet gjennom hennes øyne.

Pour Don Carlos er regissert av den legendariske stumfilmstjernen Musidora, kjent for 
rollen som Irma Vep i Gaumonts kriminalserie Les vampires (1915–1916), og som Marie 
Verdier i Judex (1916). Filmen utspiller seg under de såkalte karlistkrigene i Spania på 
1800-tallet, en urolig periode i spansk historie, der flere kjempet om den spanske tronen. 
Musidora spiller rollen som Capitana Allegria, som ikke nøler med hverken å forkle seg eller 
forføre, lyve eller drepe for et høyere mål. Under innspillingen forelsket Musidora seg både 
i Spania og tyrefekteren Antonio Cañero.

Paris 1900 hadde premiere under Cannes-festivalen i 1947 og tar oss med tilbake til «la 
belle époque» og består i sin helhet av arkivmateriale samlet fra 700 ulike kilder, som til 
sammen danner et fascinerende bilde av Paris' politiske, sosiale og kunstneriske liv.

Paris 1900 er både en oppløftende hyllest til et samfunn som finner opp seg selv på 
nytt, og en advarende og illevarslende fortelling om oppbygningen til krig. Filmen er også et 
mesterstykke i filmklipping, ja, filmskaperen Chris Marker har sågar sagt at «Nicole Védrès 
skylder jeg alt». 

La souriante Madame Beudet

Frankrike 1923

REGI Germaine Dulac

MED Germaine Dermoz, Alexandre Arquillière, Jean d'Yd

Stum, engelske mellomtekster, DCP, 40min. A: 6 år

Frankrike 1921

REGI Musidora & Jacques Lasseyne

MED Chysias, Paul Clérouc, Simone Cynthia, Jean Daragon, 

Marguerite Greyval 

Stum, engelske mellomtekster, DCP, 1t 30min. A: 6 år

Paris mil neuf cent

Frankrike 1946

REGI Nicole Védrès

Fransk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 22min. A: Tillatt for alle

TIR 6. OKT KL. 18:00 -  
INNLEDNING VED ANNIE FEE 
ONS 14. OKT KL. 20:00

ONS 7. OKT KL. 18:00
TOR 15. OKT KL. 18:30

ONS 21. OKT KL. 20:30
FRE 23. OKT KL. 18:30
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Le roi des aulnes

Frankrike 1930

REGI Marie-Louise Iribe

MED Joë Hamman, Otto Gebühr, Raymond Lapon

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 51min. A: 6 år

TIR 13. OKT KL. 18:00 | TIR 20. OKT KL. 18:30  

Kven rid her så seint i natt og vind
Det er ein fader med sonen sin.
Han har små guten trygt i sin arm,
tek fast ikring han og held han varm.

Min son, kvi vender du andletet frå?
Sjå, elvekongen, å far min, sjå, 
med slep og krone og gull på hand!
Min son, det er eit skoddeband.*
... 

Alvekongen er en uforglemmelig, drømmeliknende visualisering av Goethes 
dikt «Erlkönig» fra 1782. En mann rir med sin syke sønn for å nå fram til en 
doktor i en nærliggende by. Mens de rir gjennom skogen i natten får gutten 
syn på alvekongen. Ved å kombinere datidens spesialeffekter med den nifse 
atmosfæren i en ekte skog, maner Iribe kraftfullt fram det skumle i naturens 
verden som nattemørket åpner opp for. Eventyrfigurene gutten skaper av 
løv og edderkopper, er bitte små, søte skapninger, mens alvekongen er en 
skikkelig skummel skikkelse, gjennomskinnelig og enorm.

*Goethe, gjendiktet av Hartvig Kiran 

Diverse

Frankrike 1898-1907

REGI Alice Guy

Stum, engelske mellomtekster, Blu-ray, 50min. A: 6 år

SØN 4. OKT KL. 19:00 - KJETIL SCHJANDER LUHR SPILLER TIL FILMENE

Mellom 1896 og 1920, først i Frankrike og siden i USA, var Alice Guy-Blaché 
både manusforfatter, regissør, veileder og produsent på over tusen filmer. 
Det dreier seg om alt fra kortfilmer på under minuttet til spillefilm i full lengde 
samt noen håndfargede, og over hundre filmer med synkronisert lyd laget 
mellom 1902 og 1906, rundt tjue år før lyden revolusjonerte spillefilmene.

Som både manusforfatter og regissør arbeidet hun svært allsidig og 
innen mange genre; komedie, western, drama, krim og bibelske epos, i 
tillegg til at hun laget filmer basert på litterære verk og teaterproduksjoner. 
Alice Guy (navnet hun gikk under ved Gaumont), laget sin første spillefilm 
i en tid da disse ble brukt til å fremme forskning og kamerasalg – en tid da 
ideen om spillefilm som underholdning ennå ikke var født. Ved at Blaché 
stod for en fundamental forvandling av både filmatisk idéskaping, produksjon 
og distribusjon, bidro hun til alle aspekter ved filmbransjens utvikling, og 
karrieren hennes i de to landene hvor kinoen så dagens lys, er et vitnesbyrd 
om hvor enestående hun var.

Filmene du får se er: Chez le magnétiseur, Chirurgie fin de siècle, Avenue 
de l’opéra, Chapellerie et charcuterie mécaniques, Chez le photographe, 
Questions indiscrètes, Madame a des envies, Les résultats du féminisme, Le 
lit à roulette, La course à la saucisse, Alice Guy tourne une phonoscène…, 
Sur la barricade og Le billet de banque.

ALVEKONGEN
ALICE GUY:  

13 KORTFILMER
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Som så mange i sin generasjon kom Ola Solum inn 
i filmen via kort- og opplysningsfilmen, i mangel 
på en formell filmutdanning i Norge. Han lærte 
gjennom nærkontakt med faget og folk som hadde 
erfaring. Første stopp var Norsk Dokumentarfilm 
A/S på midten av 60-tallet, hvor han etter hvert 
arbeidet seg opp til å bli manusforfatter og 
regissør. Sin første større oppgave fikk han som 
regiassistent på den norsk-sovjetiske Bare et 
liv – historien om Fridtjof Nansen (1968), en rolle 
han gjentok noen år senere på den internasjonale 
samproduksjonen Når villdyret våkner (1972). 
Her finner vi ingen ringere enn Charlton Heston i 
hovedrollen og Hollywood-veteranen Ken Annakin 
i registolen, så det er vel naturlig å anta at 
Solum gjennom disse internasjonale prosjektene 
plukket opp andre erfaringer enn hva den norske 
filmbransjen kunne tilby, ikke minst når vi vet at 
han var assisterende regissør (second unit) på 
Star Wars – Imperiet slår tilbake (1980). 

Norsk film
I store deler av sitt filmliv var Solum knyttet til  
Norsk Film AS, først som leder av studieavdelingen 
i perioden 1973-76, og så som regissør, og i 

perioden 1986-88 som kunstnerisk leder. Denne 
posisjonen forlot han før åremålsperioden var 
over for å ta over regien på Landstrykere (1989), 
da regissør Hans Lindgren måtte forlate prosjektet 
av helsemessige årsaker.

Ifølge Oddvar Bull Tuhus i boken Filmen 
og livet, var Solum lenge klar for å regissere 
spillefilm, men slet med å finne det riktige 
prosjektet, da han ikke følte seg komfortabel 
med å skrive selv. Løsningen ble å gripe fatt i 
Sverre Brandts velkjente teaterstykke Reisen til 
julestjernen, som jevnlig hadde blitt oppført på 
Nationaltheatret siden 1924. Selv om en særdeles 
snøfattig vinter holdt på å sette en stopper for 
hele prosjektet, ble dette en stor suksess og en 
høyt elsket tv-tradisjon hver julaften siden. Johan 
Halvorsen hadde skrevet musikk til det originale 
teaterstykket og mye av denne ble også brukt i 
filmen, men Egil Monn-Iversen skrev flere nye 
sanger til filmen, hvor blant andre «Sonjas sang 
til julestjernen» er blitt en populær klassiker. At 

norsk film så dette som et prestisjeprosjekt kan vi 
lese av at den ble lansert i 75 filmkopier, mer enn 
ti ganger så mange som normalen.

Til ungdommen
Etter denne suksessen fortsatte Solum med to 
filmer med ungdommelige og handlingskraftige 
protagonister – Operasjon Cobra (1978) og Carl 
Gustav, gjengen og parkeringsbandittene (1982). 
Førstnevnte var basert på en bok av den danske 
forfatteren Anders Bodelsen (dansk versjon kom 
først i 1995), mens sistnevnte hadde originalmanus 
av Jan Lindvik og Inge Tenvik. Her ser vi en stødig 
regissør med en tydelig glede over ytre handling 
og teknologi, noe som skulle peke fremover mot 
hva som skulle komme. Men først feiret Norsk 
Film AS 75 år med norsk filmproduksjon, og 
ga Solum oppdraget med å lage en kavalkade 
over norsk filmhistorie for kino, bundet sammen 
med kommentarer av Harald Heide-Steen jr – 
Kamera går! (1983). I tillegg til utdrag fra rundt 40 
spillefilmer, flettes det inn nyhetsklipp, intervjuer 
og opptak fra filminnspillinger – noe som gjør 

De fleste kjenner kanskje Ola Solum fra hans to store publikumstreffere, den folkekjære julefilmen Reisen 
til julestjernen (1978) og selve symbolet på den norske actionfilmen, Orions belte (1985). Men han var 
langt mer enn disse to filmene, med sitt store engasjement og mange roller i den norske filmindustrien. 

STORE 
EVENTYR

OLA SOLUM
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M dette til et unikt bilde på samtiden de ulike filmene 
vokste ut av. Dette ble strålende løst av Solum, 
som i samarbeid med Yngve Refseth hadde 
plukket ut klippene.

At Orions belte i det hele tatt ble til, kan 
vi takke duoen Dag Alveberg og Petter Borgli 
for. Deres selskap Filmeffekt AS, som egentlig 
spesialiserte seg på rekvisitter og effekter (de 
var også involvert i Star Wars – Imperiet slår 
tilbake), steppet inn når Orions belte for tredje 
gang fikk avslag i Statens produksjonsutvalg, hvor 
skepsisen var stor til «kommersielle actionfilmer» 
(Rushprint 29.12. 2010). Sammen med 
skuespillerne opprettet de kommandittselskapet 
KS Orion Film AS, hvor de ved hjelp av et 
meglerfirma utnyttet et smutthull i skatteloven og 
banet vei for en helt ny form for finansering av 
film i Norge. Basert på bok av Jon Michelet ble 
denne actionthrilleren fra den kalde krigen en 
formidabel fulltreffer, godt hjulpet av Geir Bøhren 
og Bent Åseruds strålende musikk. Bare det at 
de parallelt spilte inn filmen både på norsk og 
engelsk viste hvilken tro de hadde på at den skulle 
selge internasjonalt. Med sine 589 245 solgte 
kinobilletter bare i Norge plasserer den seg høyt 
på listen over tidenes best besøkte filmer her 
hjemme (33. plass), av 80-talls filmene er det bare 
Veiviseren (1987) som kan vise til bedre tall.

Hamsun
Interessant er prosjektet Landstrykere, basert 
på første bind i Knut Hamsuns Landstryker-trilogi 
og et stort prestisjeprosjekt for Norsk Film med 
Hans Lindgren i regissørstolen. Kun tolv dager inn 
i filmingen på veiløse Skutvik ble Solum hentet 
inn for å overta som regissør og med en enorm 
budsjettoverskridelse ble dette den til da dyreste 
norske filmproduksjonen. Her var ingenting spart 
på, med Lars Saabye Christensen på manussiden, 
Harald Paalgard som fotograf, Henning Sommero 
som komponist og et stort ensemble av våre mest 
kjente skuespillere som fikk boltre seg en hel vår 
og sommer i Hamsuns hjemtrakter. Forhåpningene 
til filmens inntjeningspotensial ble dessverre aldri 
møtt og tapet for Norsk Film AS ble så stort at det 
var den direkte foranledningen til et direktørskifte 
der. I de fleste Hamsun-filmatiseringer er det store 
problemer med å oversette det lekende språket 
hans til tilsvarende bilder, man kan lett å tro at 
den imponerende nordnorske naturen gjør samme 
nytten. Likevel var nok kritikerne ekstra harde med 
Landstrykere på grunn av en turbulent innspilling 
og store budsjettoverskridelser. Et gjensyn 
med filmen overrasker med sine nyanserte 
karakterportretter og stramme regi, på tross av 
veldige sprang i tid og rom. Paalgards foto må 
spesielt fremheves med hans trolske lysbruk 
og mange dristige kameravinkler. Sammen med 
Sult (1966) og Telegrafisten (1993) vil jeg hevde 
at dette er så nær man har kommet i å fange den 
hamsunske stemningen på film.

Temaet med ungdommer som må overvinne 
store vanskeligheter uten særlig hjelp fra de 
voksne finner vi også i tre av hans senere filmer, 
vikingfilmen Dragens fange (1985), en russisk 
samproduksjon hvor Solum var co-regissør i 
for-prosjekteringen, den rene eventyrfilmen 
Kvitebjørn kong Valemon (1991) og filmen om 
jenta som alene overlever svartedauen i Trollsyn 
(1994). Trollsyn var nok et eksempel på at Solum 
var mannen man henvendte seg til når et prosjekt 
holdt på å gå galt og regissøren på kort varsel 
måtte erstattes. Erfaringene fra Orions belte 
og Landstrykere i å filme i veiløse trakter kom 
nå godt med, og Solums evne til å la naturens 
omskiftelighet bære en store del av fortellingen, 
er kanskje her fullendt. En replikk herifra, dog 
nesten ordrett hentet fra Anja Breiens manus, sier 
alt: «Eg har ferdast på viddi i to mannsaldre, men 
eg har aldri sett fjellet likt…».

På Barnas Cinematek kan du i tillegg til 
Operasjon Cobra også se Carl Gustav, gjengen og 
parkeringsbandittene, Kvitebjørn kong Valemon 
og Reisen til julestjernen.

Kjell R. Jenssen

Ola Solum sammen med 

unge skuespillere under 

innspillingen av Carl Gustav, 

gjengen og parkerings  - 

bandittene (1982).
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OLA SOLUM

OPERASJON COBRA

ORIONS BELTE

LANDSTRYKERE

KAMERA GÅR!

TURNAROUND

TROLLSYN

Norge 1983, REGI Ola Solum

MED Harald Heide-Steen jr

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 43min. A: 9 år
 
Da Norsk Film AS skulle feire 75 år med norsk filmproduksjon i 1980, var det 
Solum som fikk oppdraget med å lage en kavalkade over norsk filmhistorie for 
kino. I tillegg til å utdrag fra rundt 40 spillefilmer, flettes det inn nyhetsklipp, 
intervjuer og opptak fra filminnspillinger, noe som gjør dette til et unikt bilde 
på samtiden de ulike filmene vokste ut av. Det hele bindes sammen av humor-
istiske kommentarer fra Harald Heide-Steen jr. 

Norge/USA 1987, REGI Ola Solum

MED Doug McKeon, Tim Maier, Ramon Sheen, Anita Hegerland, Jarl Goli

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 31min. A: 12 år

Denne norskamerikansk co-produksjonen, som Ola Solum selv beskrev som 
en «tryllekunstnerwestern», hadde et budsjett på 28 kommandittfiansierte 
 millioner. Om ikke blant Solums beste, så er dette en film som ikke ligner 
mange andre, en pussig hybrid på alle mulige måter. 

Ben er barnebarnet til tryllekunstneren Theo. Når en motorsykkelkjørende 
 gjeng begynner å terrorisere ham, tyr Theo til magi for å få dem til å stoppe.

Norge 1994, REGI Ola Solum

MED Julia Onsager Steen, Liv Bernhoft Osa, Bjørn Willberg Andersen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 33min. A: 12 år

Legenden om Jostedalsrypa, jenta som var den eneste overlevende etter at 
svartedauen hadde herjet grenda hennes og som levde alene til hun nesten 
ble like vill som naturen rundt henne, hadde lenge interessert Anja Breien. 
Hun jobbet i flere år for å realisere spillefilmversjonen av sagnet. Dessverre 
fikk hun aldri regissert denne selv, men Ola Solum steppet inn og gjorde en 
meget respektabel jobb med å trofast feste hennes manus til film. 

Norge 1978, REGI Ola Solum

MED Anders Mordal, Ola Neegaard Jr., Noredin Elazemouri

Norsk og engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 31min. A: 9 år
 
Operasjon Cobra er en slags Stranger Things fra Fornebu, der tre syklende   
kompiser vikles inn i terror og politikk. Vi møter Fredrik, Arim og Dan noen 
 vinterdager i Oslo, da alle er opptatt av at den amerikanske utenriks ministeren  
skal komme på besøk. Men plutselig påstår Fredriks mor at han har fått 
 meslinger, og nekter vennene å treffe ham. Det skal vise seg at Fredriks 
 familie har blitt tatt til gisler, av en gruppe som planlegger en terroraksjon.

Norge 1985, REGI Ola Solum

MED Helge Jordal, Sverre Anker Ousdal, Kjersti Holmen, Hans Ola Sørlie

Norsk og engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 27min. A: 15 år

På Svalbard tjener Tom, Lars og Sverre til livets opphold gjennom frakt-
oppdrag de påtar seg med rustholken Sandy Hook, en geskjeft som de driver 
på begge sider av loven. Men når de ser noe de ikke skulle ha sett, vikles de 
inn i et politisk og dødelig maktspill.

Filmen byr på fantastiske locations og adrenalin fremkallende sekvenser. 
Film&Kino definerte den som et «brakgjennombrudd for profesjonalisme».

Norge 1990, REGI Ola Solum

MED Trond Petter Stamsø Munch, Helge Jordal, Marika Lagercrantz

Norsk tale, utekstet, 35mm, 2t 18min. A: 9 år

August er en slik type som kommer til en grend, setter den på hodet en kort 
stund med sine ville påfunn og drar videre når gjestfriheten avtar. Til Polden 
kommer han som en virvelvind med den nye tid, og finner en stor beundrer i 
unggutten Edveard. De reiser sammen som landstrykere på nordlandskysten 
og opplever både gode og dårlige tider. Den hamsunske ånd er til stede, kan-
skje mest i Harald Paalgards kjærlige fotografering av nordlandssommeren.

LØR 14. NOV KL. 15:00
SØN 22. NOV KL. 14:00

FRE 9. OKT KL. 18:00 
TOR 12. NOV KL. 19:00

SØN 1. NOV KL. 20:15
ONS 4. NOV KL. 20:30

TIR 3. NOV KL. 18:00
ONS 4. NOV KL. 18:15

FRE 6. NOV KL. 18:30
TIR 10. NOV KL. 18:00

SØN 1. NOV KL. 16:00
SØN 15. NOV KL. 16:00

REGI
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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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Norge 1921

REGI Gunnar Sommerfeldt

MED Amund Rydland, Karen Poulsen

Stum, norske mellomtekster

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

TIR 17. NOV KL. 18:30 - BESØK AV UNNI ASKELAND
KJETIL SCHJANDER LUHR SPILLER TIL FILMEN

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 
stum filmen, nettopp Markens grøde, kom allerede 
i 1921.

Hamsun har inspirert uendelig mange andre 
utøvere i ulike kunstarter. I høst hadde ti bildende 
kunstnere en utstilling i Oslo med Hamsun- 
motiver. Den frodige maleren Unni Askeland har 
anvendt Markens grøde-filmen som utgangs-
punkt. Hun kommer for å fortelle om sine arbeider; 
visuelle tolkninger av nobelprisvinnerens roman i 
filmutgave.

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 ødemar-
ken. 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

Trois couleurs: Bleu, Frankrike 1993

REGI Krzysztof Kieślowski

MED Juliette Binoche, Zbigniew Zamachowski

Fransk og polsk tale, norsk tekst

DCP, 1t 34min. A: 9 år

TIR 6. OKT KL. 18:30  
- INTRODUKSJON AV PER HADDAL

I 1996 døde Krzysztof Kieslowski under en hjerte-
operasjon, 54 år gammel. I løpet av ett eneste 
foregående år hadde filmskaperen fullført Rødt, 
hvitt og blått-trilogien, tre filmer etter fargene i 
den franske trikoloren og slagordene «frihet, likhet 
og brorskap». Han ville erobre Gulløven i Venezia, 
Gullbjørnen i Berlin og Gullpalmen i Cannes på ett 
og samme festivalår: 1993/94.

Jeg intervjuet ham mange ganger, også 
under denne prosessen. Han så alltid litt herjet ut, 
som selverklært pessimist. Klar over livets alvor. 
Arbeidstempoet viste seg altså drepende.

Kieslowski var den fremste i den polske 
regissørgenerasjonen som skapte filmer med 
 etiketten «moralsk uro». Og med enorm kunst-
nerisk kreativitet. Verkene hans befant seg gjerne 
i sprang over mot en annen virkelighet. I Blå, tri-
logiens første, overlever en fransk enke  (Juliette 
 Binoche) trafikkulykken hvor hun mistet datter og 
komponistmann. I sorgen glir hun ofte vekk fra 
virkeligheten og inn i mørket.

På særegent vis skildrer Kieslowski skift-
ningene, ved bruk av ekstreme nærbilder, ulike 
objektiver, fenomenale montasjer, inntrengende 
musikk og ikke minst farger. Blåfilteret suggererer 
frem de sjelelige overgangene. Blå symboliserer 
frihet. Hvordan komme ut av sorgens fengsel? 
Utgangssitatet lyder: «Og størst blant dem er 
kjærligheten». Frigjørende også i sorgen. Det 
resulterte i Gulløve i Venezia, hvor Binoche ble 
beste skuespiller. Og et europeisk storverk.
Per Haddal

Babettes gæstebud, Danmark 1987

REGI Gabriel Axel

MED Stéphane Audran, Jarl Kulle, Bodil Kjer

Dansk tale, norsk tekst

35mm, 1t 39min. A: 12 år

TIR 8. DES KL. 18:30  
- INTRODUKSJON AV PER HADDAL

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

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

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

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

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

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

BABETTES 
GJESTEBUD

MARKENS 
GRØDEBLÅ
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Etter å ha søkt og ikke fått plass på et eneste 
masterprogram i manusskriving, endte Greta 
Gerwig opp i den amerikanske uavhengige 
filmen, der hun skrev manus til og spilte i 
ulike mumblecore-filmer, med kanskje Joe 
Swanbergs Hannah Takes the Stairs (2007) som 
et høydepunkt. Denne learning by doing-metoden 
bar frukter og ledet henne til et samarbeid 
med Noah Baumbach, som resulterte i de 
strålende filmene Greenberg, Frances Ha og 
Mistress America, hvor hun briljerte både som 
manusforfatter og skuespiller. De siste årene har 
hun også markert seg som regissør, og det med 
glans. Gerwig la aldri skjul på regiambisjonene 
sine og sier at hennes filmskole var alle folka 
som delte erfaringer med henne på filmer hun 

har spilt i opp gjennom årene. Lady Bird og Little 
Women ble både kritiker- og publikumssuksesser, 
og Gerwig regnes i dag som et sikkert kort av 
den amerikanske filmindustrien – noe som åpner 
mange dører. Overraskende nok er hun nå i gang 
med å skrive manus til filmen Barbie – ja, selveste 
plastdukken Barbie. Det skal bli moro å se hva 
hun og Baumbach, som er med på manussiden, 
får til her!

Som skuespiller tilfører Gerwig karakterene 
en form for energi og nyanser som gjør at de 
oppleves som veldig autentiske. De har ofte, 
i likhet med karakterene hun skaper som 
manusforfatter, en tendens til å være snakke-
salige, samtidig som Gerwig (som har erfaring 
som danser) er god til å bruke kroppsspråk 

til å skape friksjon. Som regissør er manuset 
alfa og omega for Gerwig. Manuskriptet er et 
møysommelig fremstilt destillat som skal romme 
alt som filmen skal bli, og noe som hun nødig 
endrer. Men for å få manuset til å leve hjelper det 
å ha skuespillererfaring. 

«Your actors are the lifeblood of the movie. 
It doesn't matter how good a shot looks, the 
lifeblood, the thing that people will connect to, is 
these people.»

Så det var kanskje like greit at ingen skoler 
slapp henne til. Veien ble til mens hun gikk, og 
Gerwig fant frem uansett.

Hege Jaer

LADY
AUTEUR

GRETA GERWIG

Skuespilleren, manusforfatteren og regissøren  
Greta Gerwig har klatret til topps i amerikansk film. 
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FRANCES HA

LITTLE
WOMEN

Frances Ha er en velspilt, gjenkjennelig og bittersøt film om voksesmerter.
27 år gamle Frances bor i New York, selv om hun egentlig ikke har noen leilighet. Hun 

har praksisplass hos et dansekompani, men er ikke så flink til å danse. Og hun er bestevenn 
med Sophie, men de er ikke på talefot lenger. Selv om livet ikke alltid er en opptur, går 
Frances på med et smil og noen dansetrinn.

Greta Gerwig skrev manus sammen regissør Noah Baumbach (hennes nåværende 
partner) og spilte tittelrollen. Filmen bader i en aura av fransk nybølge selv om den for 
det meste er satt til New York på 2010-tallet, takket være filmfoto (sort-hvitt, filmet med et 
enkelt lett kamera), rytmen, dialogen og musikken.

I kjølvannet av den amerikanske borgerkrigen følger vi søstrene March i overgangen 
til voksenlivet. Jo er en ambisiøs forfatterspire, pianisten Beth sliter med sykdom, Amy 
oppdras til å bli en sosietetspike, mens tobarnsmoren Meg sliter med å få endene til å 
møtes.

Little Women har blitt filmatisert en rekke ganger. Gerwigs skiller seg ut i den 
ambisiøse måten hun skildrer tid på. Filmen er da også fantastisk klippet av Nick Houy, som 
har beskrevet filmens struktur som styrt av følelser, og ikke av kronologi.

USA 2012

REGI Noah Baumbach

MED Greta Gerwig, Mickey Sumner, Adam Driver 

Engelsk tale, norsk tekst

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

USA 2019

REGI Greta Gerwig

MED Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh,  

Eliza Scanlen, Laura Dern

Engelsk og fransk tale, norsk tekst

DCP, 2t 15min. A: Tillatt for alle

MISTRESS AMERICA LADY BIRD
USA 2017, REGI Greta Gerwig

MED Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Timothée Chalamet

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 34min. A: Tillatt for alle

Der Frances Ha er en sår, men optimistisk sort-hvitt-film, er Lady Bird en 
nostalgisk komedie i farger. Christine (eller Lady Bird som hun kaller seg) går 
på en katolsk high school for jenter. Hun drømmer om å komme seg bort fra 
Sacramento og håper å få plass på college i New York. Vi følger henne det 
siste high school-året, gjennom fine og bitre øyeblikk som skal vise seg å bli 
betydningsfulle.

USA 2015, REGI Noah Baumbach

MED Greta Gerwig, Lola Kirke, Shana Dowdeswell, Jasmine Cephas Jones

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 24min. A: Tillatt for alle

18 år gamle Tracy ankommer New York, som fersk student ved Columbia 
University. Moren hennes skal snart gifte seg med en ny mann, som fra før 
er faren til Brooke – et karismatisk og konstant bablende bytryne med store 
ambisjoner og dårlig gjennomføringsevne. 

Noah Baumbach og Greta Gerwig samarbeidet om manuset, i en film 
som vekker assosiasjoner til 1930- og -40-tallets screwball-komedier.

SØN 25. OKT KL. 18:45
ONS 28. OKT KL. 20:30
SØN 1. NOV KL. 18:15

SØN 8. NOV KL. 18:30
TIR 17. NOV KL. 18:00
ONS 18. NOV KL. 18:30

TOR 8. OKT KL. 20:30
FRE 9. OKT KL. 20:00
TIR 13. OKT KL. 20:00

SØN 4. OKT KL. 20:30
TIR 6. OKT KL. 20:30
SØN 11. OKT KL. 16:15
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Reisen står i sentrum når vi inviterer deg med på 
vingene til en falk over de mongolske stepper, i 
fotsporene til en fotograf med misjon om å finne 
drømmene til vanlige latinamerikanere og på 
motorsykkelen til en fotojournalist i Nairobi med 
et mål om å bli valgt inn i landets parlament. 80 
filmer servert over 11 dager fra Latin-Amerika, 
Afrika og Asia; fra land og filmskapere du sjelden 
møter på vanlig kino. 

Årets program består av virtuose, vakre og 
underholdende fiksjonsfilmer fra etablerte navn 

og nye stjerneskudd, øyeåpnende dokumentarer, 
sjangereksperimenter og stødige blockbustere. 
Mexico er i søkelyset, og vi viser 3x3 ferske 
filmer fra Mongolia, Kenya og Guatemala – alle 
filmnasjoner det er verdt å holde et øye på. 
Det blir heller ikke festival uten engasjerende 
debatter, muligheten til å se filmer du ikke vil få 
sjansen til å se noe annet sted og møter med 
filmskaperne bak dem. 

Hvert år lar vi publikum bli ekstra godt kjent 
med enkelte filmskapere. I år var det opplagt å 

trekke frem regissøren av en av fjorårets største 
kinosuksesser, Parasitt. Bong Joon-ho er et navn 
mange har lært seg det siste året, og vi viser et 
nær komplett retrospektiv av filmografien hans. 
Tidligere festivalfavoritter vises også i år under 
vignetten «Film fra før» på Cinemateket. 

På de neste sidene viser vi noen smakebiter 
– få full oversikt over årets program på www.
filmfrasor.no 

Velkommen til gamle og nye publikummere!

FILM 
FRA SØR
26. november til 6. desember inntar Film fra Sør kinosalene på Cinemateket, og det er duket  
for en jubileumsutgave fullspekket med ferske filmer og klassikere fra den rike  
Sørfilm-historien. Vi håper du er klar for å se verden fra en annen vinkel! 

30-ÅRS JUBILEUM
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DET FINNES 
INGEN DJEVEL

BEASTS CLAWING 
AT STRAWS

IRRADIATED

Da Mohammad Rasoulof skulle besøke Film fra Sør i 2017 ble han arrestert på flyplassen og 
senere fengslet for sitt negative fokus på hvordan det iranske presteskapet styrer landet. 
I årets Gullbjørn-vinner tar han for seg praksisen med dødsstraff i Iran. Filmen består av 
fire episoder, som hver på sin effektive måte utfordrer oss til å reflektere over moralske 
spørsmål knyttet til dødsstraff som metode for gjengjeldelse fra samfunnet; i møte med de 
som tvinges til å utøve straffen, og familiene som rammes av den.

Jung-man sliter med å få endene til å møtes. Hjemme steller han en syk mor, og for å tjene 
penger jobber han på et nedslitt saunahotell. Hellet hans ser ut til å snu når han kommer 
over en Louis Vuitton-bag full av penger forlatt i et garderobeskap. Dette er startskuddet 
for en thrillerkomedie som tydelig henter inspirasjon fra Coen-brødrene og Tarantino, men 
med et forfriskende hint av sørkoreansk humor og en kreativ fortellerstruktur som sakte 
avdekker lag på lag med komplikasjoner.

Dokumentaristen og manusforfatteren Rithy Panh har viet hele sitt kunstneriske liv til 
å dykke ned i de aller mørkeste irrgangene av den menneskelige eksistens. Universet 
hans er regimet til Pol Pot, som ledet den revolusjonære, kommunistiske bevegelsen 
Røde Khmer, og som i perioden 1975-1979 utryddet anslagsvis to millioner mennesker 
fra egen befolkning. I sin siste film bruker Panh triptyken som visuelt grep, og innlemmer 
masseutryddelsen av jødene og bombingen av Hiroshima i sitt grufulle og poetiske rekviem.

Sheytan vojud nadarad

Iran 2020

REGI Mohammad Rasoulof

MED Baran Rasoulof, Mahtab Servati, Ehsan Mirhosseini

Farsi tale, engelsk tekst, DCP, 2t 31min. A: 15 år

Jipuragirado Jabgo Sipeun Jimseungdeul

Sør-Korea 2020

REGI Kim Yong-hoon

MED Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung, Bae Sung-woo,  

Yun Yuh-jung, Jung Man-sik, Jin Gyeong.

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

Irradiés

Kambodsja/Frankrike 2020

REGI Rithy Panh

MED André Wilms, Rebecca Marder, Bion

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 28min. A: 15 år

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE
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BLANCO EN BLANCO

MOFFIE

SUNLESS SHADOWS

SANCTORUM

LINA FROM LIMA

ASSASSINS

Mexico/Qatar/Den dominikanske republikk 2019, REGI Joshua Gil

MED Erwin Antonio Pérez Jiménez, Nereyda Pérez Vásquez

Spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 24min. A: 15 år

Sanctorum viser hvordan narkokrigen rammer de stadig mer neglisjerte 
 urfolkssamfunnene i Mexico. Men fremfor å by på utvaska sjanger-
konvensjoner vi allerede har sett gjentatte ganger i skildringer av narkokrig
på film og tv, er dette en mytologisk fortelling preget av mystikk og uforklar-
lige hendelser. Gjennom slående vakre og drømmeaktige tablåer gis naturen 
vel så stor plass i handlingen som filmens karakterer.

Lina de Lima, Chile/Peru/Argentina 2019, REGI María Paz González

MED Magaly Solier, Emilia Ossandon, Sebastían Brahm, Cecilia Cartasegna

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

Lina arbeider som hushjelp i et velstående hjem i Santiago. Pengene hun 
 tjener dekker livsoppholdet til familien i Lima, deriblant tenåringssønnen 
Junior. Julen nærmer seg, og en uventet hendelse gjør at hun må avlyse 
hjemreisen og bli værende i huset. Lina from Lima er en morsom, varm og 
musikalsk fortelling om en mors kamp med savnet av sine kjære, og hennes 
forsøk på å sette farge på den ensomme tilværelsen.

USA 2020

REGI Ryan White

Engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 34min. A: 15 år

I februar 2017 ble Kim Jong-uns storebror drept i folkemengden på en flyplass 
i Kuala Lumpur av to unge kvinner som smurte nervegift i ansiktet hans. Var 
de trente snikmordere på oppdrag fra Nord-Korea, eller ofre for et politisk 
komplott? Dette er en dokumentar full av sjokkerende vendinger som tatt 
ut av en spionfilm, og et perfekt eksempel på at virkeligheten ofte overgår 
fiksjonen i å servere absurde historier.

Spania/Chile/Frankrike/Tyskland 2019, REGI Théo Court

MED Alfredo Castro, Lars Rudolph, Ignacio Ceruti, Lola Rubio

Spansk og engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 40min. A: 15 år

De ugjestmilde omgivelsene nærmest suger livskraften ut av den brokete 
forsamlingen ved godset til den mystiske Mr. Porter på sørspissen av Chile. 
Blant dem er fotografen Pedro, hyret inn for å ta bryllupsbilder av Porters 
alt for unge fremtidige kone. Samtidig går han i gang med å dokumentere 
grusomme herjinger mot den lokale urbefolkningen.

Sør-Afrika 2019, REGI Oliver Hermanus

MED Kai Luke Brummer, Ryan de Villiers, Matthew Vey, Stefan Vermaak

Engelsk og afrikaans tale, engelsk tekst, DCP, 1t 44min. A: 15 år

I lang tid har Nicholas følt seg annerledes. Følelsen tvinges til forgrunnen 
når han som 18-åring må i militærtjeneste for å kjempe for apartheidregimet 
i Sør-Afrika. Under en treningsøkt opplever Nicholas et intimt øyeblikk med 
medsoldaten Dylan, og blir dratt mellom forelskelsen og det brutale klimaet 
blant soldatene i leiren, som er trykkende maskulint og gjennomsyret av 
homofobi.

Iran/Norge 2019, REGI Mehrdad Oskouei

MED Mahsa, Negar, Panda, Somayeh, Sara, Elham, Aida 

Persisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 14min. A: 15 år

I sin andre dokumentar om kriminell ungdom i Iran retter regissør Mehrdad 
Oskouei fokuset mot jenter som soner for drap på et mannlig familiemedlem. 
Ved hjelp av personlige videobrev får vi et intimt innblikk i hvordan deres 
familierelasjoner påvirket de fatale valgene de tok. Det er likevel ikke en 
tung og monoton film – til tider ligner jentefengselet en leirskole fylt av latter, 
samhold og livskraft.

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
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 FRA SØR

Juan de los muertos, Spania/Cuba 2011

REGI Alejandro Brugués

MED Alexis Díaz de Villegas, Jorge Molina, Andros Perugorría,  

Andrea Duro

Spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 32min. A: 15 år

VISNINGSTIDER  ANNONSERES SENERE

Kan de levende døde være en forretningsmulighet?
Fraskilte Juan lever livet i Havanna, hvor han fisker, fester og flørter seg 

gjennom dagene. Han er fornøyd med tilværelsen, og i motsetning til mange 
andre lengter han ikke etter et bedre liv i Miami. Men en dag begynner 
 merkelige hendelser å inntreffe. En mystisk og dødelig epidemi sprer seg 
raskt gjennom byen, og truer med å bryte ned samfunnet. Juan lar seg 
 imidlertid ikke skremme. Han ser en sjanse til å snu situasjonen til sin fordel, 
og på kort tid er skadedyrfirmaet «De dødes Juan» en realitet. 

Juan of the Dead er en humoristisk vri på den klassiske zombiefilmen, 
Dette er imidlertid ikke bare en lettbeint komedie – regissør Alejandro 
Brugués kommer ved flere anledninger med skarpe stikk mot den sosiale og 
politiske situasjonen på Cuba.

Üç maymun, Tyrkia 2008

REGI Nuri Bilge Ceylan

MED Yavuz Bingol, Hatice Aslan, Rifat Sungar, Ercan Kesal

Tyrkisk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 49min. A: 15 år

VISNINGSTIDER  ANNONSERES SENERE

Tre aper er en psykologisk utforskning av sammenbruddet i menneskelige 
relasjoner.

Ved Bosporusstredet lever ekteparet Eyüp og Hacer i en nøktern leilighet 
sammen med sønnen Ismail, som er i tjueårene og sliter med studiene. En 
velstående politiker havner i en bilulykke, og familien mottar et tilbud som 
kan hjelpe dem ut av økonomiske utfordringer, men som i stedet leder til 
 kommunikasjonssvikt i familien.

Tyrkiske Nuri Bilge Ceylan har tidligere begeistret Film fra Sør-publikum-
met med Once Upon a Time in Anatolia, Vintersøvn og Det ville pæretreet. 
Han opererer med en gjennomarbeidet og enhetlig filmstil; fravær av film-
musikk og et statisk kamera som observerer rollefigurene på behørig avstand 
i lange, ubrutte sekvenser. Ceylan tillater seg likevel flere megetsigende 
nærbilder av de storartede skuespillerne, noe som tilfører filmen rå, desperat 
dybde.

JUAN OF  
THE DEADTRE APER

FILM FRA FØR
Virkelig gode filmer går aldri ut på dato. I seksjonen Film fra før 
presenteres et utvalg filmer fra tidligere års festivalprogram.
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Bong Joon-ho var på alles lepper da hans nyeste  
film Parasitt hadde verdenspremiere under film-
festivalen i Cannes i 2019: Ekstatiske anmeldelser 
fra filmkritikerne og spådommer om en opplagt 
Gullpalme-vinner fra bookmakerne. Det ble den da 
også, som den første koreanske filmen noensinne, 
og begeistringen ble ikke snauere da den i tillegg 
dro hjem en Oscar-statuett for beste film. 

Nå er vi svært stolte over å ha muligheten 
til å presentere bredden i filmografien til denne 
eksepsjonelle regissøren, for Parasitt topper en 

karriere bestående av mange godbiter som de 
færreste har sett. Helt fra starten demonstrerer 
Bong en usedvanlig evne til å kombinere børs 
og katedral, og til å veksle mellom sjangere. I 
sin debutfilm Barking Dogs Never Bite (2000) 
bruker han sort humor og satire som verktøy, før 
han dykker inn i seriemorderformatet med 
Memories of Murder (2003) – et av hans andre 
karrierehøydepunkt. Her møter vi for første gang 
den fantastiske skuespilleren Song Kang-ho, 
som siden har opptrådt i flere av Bongs filmer, 
inkludert Parasitt. I 2006 kom monsterfilmen The 

Host, og deretter den glitrende thrilleren Mother 
i 2009. Sitt internasjonale gjennombrudd fikk han 
med sci-fi-dystopien Snowpiercer i 2013. 

For alle som digget Parasitt er det bare å 
være tidlig ute med å skaffe billetter. Ikke bare er 
de fleste av disse filmene vanskelige å finne på 
strømmetjenester, men det å oppleve Bong på 
stort lerret er den aller beste måten å se filmene 
hans på. 

Lasse Skagen

BONG JOON-HO

DEN KOREANSKE 
MESTER
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BARKING DOGS 
NEVER BITE

MEMORIES  
OF MURDER

MOTHER

I Bong Joon-hos debutfilm møter vi en bedagelig anlagt universitetsforeleser. Han lever på 
sin gravide kones lønn mens han sitter hjemme og lurer på hva han skal foreta seg for å 
få et professorat. Men den konstante bjeffingen fra en liten bikkje et sted i blokka er i ferd 
med å drive ham til vanvidd; han sniker rundt i korridorene med mord i blikket...

Gjennom de sammenflettede historiene til foreleseren, hans kone, en kjæledyrelskende 
sekretær og en vaktmester med sans for hundelapskaus, bygger Bong et satirisk 
mikrokosmos av det koreanske samfunnet. TIFF

Året er 1986. Et lite samfunn på den koreanske landsbygda rystes av en serie stygge 
voldtektsdrap. En lokal politimann og en etterforsker fra storbyen blir satt til å etterforske 
saken, og må ty til desperate og til tider brutale midler. På samme tid vokser ryktene om 
en seriemorder seg sterkere. Mordmysteriet styrer filmen, i en fortelling som like mye blir 
en beskrivelse av menneskene hvis forbannelse det blir å vente på neste mord i håp om å 
komme nærmere en løsning.

I en småby i Sør-Korea bor en enke sammen med sønnen Do-joon. En kveld følger Do-joon 
etter en ung jente i byen inn i et ubebodd hus. Neste morgen oppdager man liket til den 
unge jenta på taket av huset, og alt tyder på at Do-joon er skyldig i dødsfallet. Overbevist 
om at han er uskyldig, og villig til å gjøre hva som helst for å bevise det, setter moren i gang 
sin egen etterforskning av saken. I tittelrollen finner vi Hya-ja Kim, en av Sør-Koreas store 
nasjonalskatter, i sitt livs prestasjon.

Peullandaseu-ui Gae

Sør-Korea 2000

REGI Bong Joon-ho

MED Bae Du-na, Lee Sung-jae, Kim Ho-jung, Byun Hui-bong

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

Sarin ui chu-eok

Sør-Korea 2003

REGI Bong Joon-ho 

MED Song Kang-ho, Kim Sang-Kyung, Park Hae-il, Kim Roi-ha

Koreansk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 7min. A: 15 år

Madeo

Sør-Korea 2009

REGI Bong Joon-ho

MED Hya-ja Kim, Won Bin, Goo Jin

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

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE
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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
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ALEXANDRIA… 
WHY?
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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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Ved første blikk virker det som at filmene til 
Benning mangler mye av det vi forventer av film 
på kino: plot, handling, til og med menneskelig 
tilstedeværelse. (På denne måten minner de litt 
om norsk «slow tv».) For det meste består de av 
statiske bilder av amerikanske landskap, men 
langsomt oppdager vi at disse filmene på ingen 
måte er så enkle som de fremstår. Terskelen for 
hva som teller som en hendelse endrer seg, slik at 
vi etter hvert blir dratt inn i mange små dramaer 
av tvil og forventning: Er det noe som kommer ut 
av tåka over denne engen? Skal toget ha passert 
før scenen er over? Ser vi på en sky eller røyk? «I 
always believe that any learning comes through 
concentration and patience, and that you have 
to train yourself to have that patience and to 
perceive... The word 'slow' seems to belittle that 
process. How can you rush that?» har James 
Benning sagt.

En annen overraskelse er at minimalistiske 
filmer kan være så lekende. Mange kritikere har 
påpekt Bennings «deadpan»-humor, med spor av 
komedier fra filmens tidligste dager, da kameraet 
også ofte var helt statisk. Selv om filmene hans 
kan virke som den reneste form for dokumentar-
film, begynner vi etter hvert å mistenke at det 
vi ser og hører er mer konstruert enn vi kunne 
forestilt oss.

Benning har vært veldig innflytelsesrik, selv 
om filmene hans sjelden vises. Han har vært 
lærer på California Institute of the Arts siden 
åttitallet, og hans kurs «Listening and Seeing» er 
legendarisk. Som en utvidelse av sin praksis som 
filmskaper pleide han å ta studentene med ut i 
forskjellige landskap – en ørken, et oljeraffineri, 
en øde by – kun for å være oppmerksomme. 

Bennings filmer er en form for landskaps-
kunst, og kanskje låner han like mye fra maleriets 

historie som fra filmens. Men det er også et 
dagsaktuelt og presserende aspekt ved Bennings 
forpliktelse til å bruke hørselen og synet; filmene 
hans skaper forbindelser mellom økologiske 
spørsmål og den såkalte oppmerksomhets-
økonomien. Bak Bennings vakre, tålmodige bilder 
ligger en forståelse av at vi ikke lenger kun kan 
se på naturen som et bakteppe for menneskenes 
aktivitet. 

Mike Sperlinger, KHiO

James Benning presenteres i samarbeid  
med Kunsthøgskolen i Oslo.

Noen filmer er uvanlige i den forstand at de lærer oss hvordan vi skal se dem: nettopp slik er filmene til James Benning. 

OPPMERKSOMHETENS

ØKOLOGI
JAMES BENNING
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EL VALLEY 
CENTRO

TEN SKIES

11X14

Et (nesten) ordløst dokumentarisk portrett av California. Central Valley er et område hvor 
mye av USAs råvarer dyrkes, ofte av papirløse arbeidere. Gjennom Bennings tålmodige 
blikk bygges det opp et komplekst bilde av landskap som kombinerer naturens skjønnhet 
og spor av moderne «agribusiness». Og litt som i Polanskis Chinatown kan makt og penger 
i California spores til vannkilden. «A landmark in turn of the century American cinema… 
poetic, searingly political and surprisingly funny.» – Time Out 

Som tittelen lover virker filmen først som et nesten transcendentalt blikk på himmelen. 
Men med Benning er bilder aldri enkle og vi er aldri passive betraktere. Hver «scene» 
introduserer nye spørsmål og gåter, og vi begynner å se – og høre – hvordan disse himlene 
også reflekterer menneskelig aktivitet under dem. Kanskje kan vi også forstå hvorfor 
Benning selv sier at Ten Skies – laget samtidig med den andre invasjonen av Irak – handler 
om «the antithesis of war, [about] the kind of beauty we're destroying.»

Et ungt lesbisk par reiser gjennom Midtvesten. En gift mann har kanskje en affære. En 
annen mann haiker mens han leter etter jobb.

Utpekt av kritiker James Hoberman som en av de ti viktigste filmene på 1970-tallet 
skiller 11 x 14  seg fra El Valley Centro og Ten Skies – den har et narrativ og skuespillere! 
– selv om det er et veldig Benning-aktig narrativ som vi må prøve å rekonstruere selv. 
Benning har sagt: «By the time the film is finished, it will have been possible to relate the 
shots in a number of different ways.»

USA 1999

REGI James Benning

Engelsk tale, utekstet, 16mm, 1t 30min.

A: Tillatt for alle

USA 2004

REGI James Benning

Uten tale, 16mm, 1t 41min. A: Tillatt for alle

USA 1977

REGI James Benning

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

ONS 14. OKT KL. 18:00

ONS 21. OKT KL. 18:00

ONS 28. OKT KL. 18:30
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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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Østerrike 1973

REGI Valie Export

Diverse, 16mm, 1t 10min. A: 15 år

SØN 11. OKT KL. 18:30

Valie Export is an Austrian artist born in 1940. After initially being met with a 
great deal of hostility, she is now one of the most important and influential 
living artists. In 1967 she chose a pseudonym to symbolically distance herself 
from the identity and role assigned her as a female artist working in a male- 
dominated society. Her output consists of drawings, sculpture, conceptual 
photography, installations and performance works as well as film and video. 
Her art practice is always founded on her radical feminist thinking – her 
interest in the structure, technology and effect of moving images and its inte-
raction with the human body is self-evident in the five films presented here.

Filmene som vises: 
• Adjungierte Dislokationen (Adjunct Dislocations),  

1973, Digital fil, 10min

• I turn over the pictures of my voice in my head, 2009,  

Digital fil, 12min

• Ein perfektes Paar oder die Unzucht wechselt ihre Haut (Lust),  

1986, Digital fil, 12min

• Interrupted Line, 1971/72, 16mm, 9min

• Syntagma, 1983, 16mm, 18min

Sveits 2018

Daniel Zimmermann

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

SØN 22. NOV KL. 18:15

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

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

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

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

VALIE EXPORT: 
SHORT FILMS WALDEN
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Se filmene som kjemper om å bli årets vinner av  
Nordisk råds filmpris.

Helgen 25.-27. oktober viser vi alle de nominerte filmene til Nordisk 
råds filmpris. Filmene handler alle om nære relasjoner, om barn og 
voksne, og dilemmaer vi mennesker møter i livet. Flere av filmene 
har allerede vunnet priser på noen av de viktigste internasjonale 
filmfestivalene i 2019 og 2020. Hvilken av dem vinner Nordisk råds 
filmpris? Denne helgen kan du selv gjøre deg opp din mening. 

Detaljert program for helgen finner du på nettsiden. Velkommen!
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ONKEL
Foreldreløse Kris er 27 år og bor sammen med sin halvt uføre og lett pleietrengende onkel 
ute på den jyske landsbygda. Sammen driver de et lite melkegårdsbruk. Når Kris redder 
en kalv under kalving, vekkes interessen hennes for veterinærfaget til live igjen. Hun blir 
venner med den snakkesalige og omsorgsfulle dyrlegen Johannes og oppdager gradvis at 
det finnes et liv utenfor gården.

Onkel er en stemningsfull og lun film som forteller en historie om savn, lengsel, 
kjærlighet og omsorg uten at det blir overfortalt. 

Danmark 2019

REGI Frelle Petersen

MED Jette Søndergaard, Peter Hansen Tygesen, Ole Caspersen

Dansk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 45min. A: Tillatt for alle

BARN

DOGS DON'T WEAR PANTS

CHARTER

ECHO

Sverige/Norge/Danmark 2020, REGI Amanda Kernell

MED Ane Dahl Torp, Troy Lundkvist, Tintin Poggats Sarri

Svensk og spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 34min. A: 9 år

I kjølvannet av en bitter skilsmisse og midt oppi en barnefordelingssak, drar 
Alice tilbake til stedet hun bodde før. Desperat av lengsel og med håp om for-
soning, tar Alice uten eks-mannens samtykke barna med seg på en impulsiv 
charterferie.

Charter er regissør Amanda Kernells andre spillefilm, etter den oppsikts-
vekkende debuten Sameblod (2016).

Island 2019, REGI Rúnar Rúnarsson

MED Sigurmar Albertsson, Bent Kingo Andersen, Sif Arnarsdóttir

Islandsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 19min. A: 6 år

Echo er en film sammensatt av 56 korte scener, hver bestående av én enkelt 
kamerainnstilling. Klippene er sortert kronologisk fra midten av desember til 
starten på det nye året, og har tilsynelatende ikke har annet til felles enn at 
de foregår på Island. Bredden i historiene som fortelles og menneskene vi 
møter, skaper et rørende og underfundig kaleidoskop av øyeblikk fra sagaøya, 
som også fungerer som et speil for hele Norden i dag. 

Norge 2019, REGI Dag Johan Haugerud

MED Ella Øverbye, Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise

Norsk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 37min. A: 9 år

Barn er et varmt, gripende, humoristisk og skarpt observert drama om 
familie relasjoner, verdisyn, sorg, selvinnsikt og gardiner. Den skildrer de 
dramatiske etterdønningene etter en ulykke på en skole, der Lykke, den 13 år 
gamle datteren til en profilert Arbeiderparti- politiker, skader klassekameraten 
Jamie, sønnen til en Frp-politiker. Menneskene rundt Lykke og Jamie velger 
helt forskjellige strategier for å takle hendelsen.

Koirat eivät käytä housuja, Finland 2019, REGI J.-P. Valkeapää

MED Pekka Strang, Krista Kosonen, Ilona Huhta, Jani Volanen, Oona Airola

Finsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 45min. A: 18 år

Dogs Don't Wear Pants åpner med et intenst drama, hvor det tragiske utfallet 
skal prege livet til hovedpersonen. Ti år senere møter vi ham igjen. Et tilfeldig 
møte med en bister dominatrix og en oppdagelse av at i grenselandet mellom 
liv og død kan han se sin avdøde kone, leder ham inn i en mørk avhengighet 
av SM og kvelning, et farlig spill hvor sex, begjær, sorg og smerte blandes på 
en riktig usunn måte.

SØN 25. OKT KL. 17:00

FRE 23. OKT KL. 21:00

LØR 24. OKT KL. 15:30

FRE 23. OKT KL. 18:00

TOR 22. OKT KL. 18:00
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DET VI IKKE VET 
Hvordan bygger vi for en fremtid vi ikke kjenner? 

Vi har gått inn i menneskets tidsalder. 
Mennesket er en progressiv art, av natur alltid 
utviklende og ekspanderende, og den setter nå 
tydelige spor på planeten.  

Årets utgave av Arkitekturfilm Oslo handler 
om fremtiden. Menneskeheten står i dag overfor 
en mengde avgjørende valg. Hvordan legger vi 
til rette for muligheter og fremtidig liv? Hvordan 

har den nære fortid sett for seg vår samtid og 
hva kan vi lære av dette? Hvordan betrakter vi – 
samtiden – fremtiden? Fremtiden og det ukjente, 
og menneskets forestilling om det vi ikke vet, er 
på ulike måter tema i filmene som vises under 
Arkitekturfilm Oslo 2020. På neste side finner du 
noen smakebiter fra programmet.

«Det er faktisk to holdninger man kunne innta 
overfor det ukjente. Den ene er å godta forkyn-

nelsen fra folk som sier at de vet, på grunnlag av 
bøker, de innviddes mysterier eller andre kilder til 
inspirasjon. Den andre måten er å gå ut og under-
søke for seg selv.» – Bertrand Russell

Se hele programmet på arkitekturfilm.no
#arkfilmoslo2020

Velkommen til Arkitekturfilm Oslo 2020 8.-11. oktober på Galleri ROM og Cinemateket.



45

ALMOST NOTHING

EARTH

THE SENSE OF BEAUTY

ARCHITECTURE OF INFINITY

THE EXPERIMENTAL CITY

SOLARIS

Architektur der Unendlichkeit

Sveits 2018

REGI Christoph Schaub

Tysk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 25min. A: Tillatt for alle

En personlig reise gjennom tid og rom fra Schaubs barndom, der hans tiltrek-
ning mot hellige bygninger tok til. Sammen med arkitektene Peter Zumthor, 
Peter Märkli og Álvaro Siza Vieira, og kunstnerne James Turrell og Cristina 
Iglesias, utforsker Schaub magien i hellige steder og bygninger – som er 
langt mer enn kun kirkebygninger.

USA 2017, REGI Chad Freidrichs

Engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 36min. A: Tillatt for alle

The Minnesota Experimental City Project var et futurisk prosjekt for å løse 
urbane problemer der man ønsket å etablere en helt ny by i de øde  skogene 
i det nordlige Minnesota. Sentral i prosjektet var vitenskapsmannen, opp-
finneren og tegneserieskaperen Athelstan Spilhaus, som lette etter nye 
funksjonelle og teknologiske løsninger i et forsøk på å oppnå mer levelige 
byer for det 21. århundre.

Solyaris, Sovjetunionen 1972, REGI Andrej Tarkovskij

MED Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Järvet

Russisk og tysk tale, engelsk tale, DCP, 2t 47min. A: 9 år

 
På en romstasjon i bane rundt planeten Solaris strander en vitenskapelig 
ekspedisjon når tre av vitenskapsmennene havner i en emosjonell krise. En 
psykolog drar dit for å evaluere situasjonen, men rammes av det samme 
 mystiske fenomenet som de andre. Er romstasjonen, les bygningen, en 
 levende organisme, eller kanskje et smart-hus? Tarkovskijs film er et forsøk 
på å bringe følelser og intellektuell dybde inn i science fiction-sjangeren.

Italia/Frankrike/Belgia 2018, REGI Anna de Manincor & Massimo Carozzi

Engelsk og fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 17min. A: 6 år

CERN er verdens største forskningssenter for partikkelfysikk, men også 
et ekstraordinært sosialt eksperiment basert på meritokrati, elitestyre 
og delte verdier. Almost Nothing er en flerstemt film om et vitenskapelig 
samfunn som taler flere språk; et diskret forskningsspråk, et som møter 
 hverdagsutfordringer, samtidig som de prøver å stå imot det overfladiske 
språket fra underholdningsverdenen vi alle har vært med på å skape.

Erde, Østerrike 2019

REGI Nikolaus Geyrhalter

Engelsk, tysk og ungarsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 55min. A: 6 år

I øko-dokumentaren Earth utforsker den østerrikske regisøren Nikolaus 
Geyrhalter den fremvoksende ideen om antropocen, en historisk epoke der 
menneskene nå endrer jorden mer enn naturen selv gjør. Geyrhalter utforsker 
hvor endringene foregår, hvordan det foregår og hvordan det teknisk tar seg 
ut. Dette er steder det ikke er enkelt å få tilgang til, noe Geyrhalter klarte i 
produksjonen av Earth.

Il senso della bellezza, Sveits/Italia 2017

REGI Valerio Jalongo

Engelsk og italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 15min. A: 6 år

The Sense of Beauty er en reise, både fysisk og metaforisk, langs den 
fransk-sveitsiske grensen, mellom vitenskap og kunst, og mellom kunnskap 
og fantasi. Reisemålet er CERN, som er base for den mektige Large Hadron 
Collider – en enorm underjordisk partikkelakselerator. «En poetisk maskin», 
kaller regissør Valerio Jalongo den, fordi den tilstreber mer kunnskap. Men 
den er også en kilde til inspirasjon for kunstnere.

FRE 9. OKT KL. 20:30 - 
INNLEDNING VED  
PÅL BREKKE

FRE 9. OKT KL. 17:00

SØN 11. OKT KL. 20:30 - 
INNLEDNING VED  
SAMOA REMY

LØR 10. OKT KL. 19:00

TOR 8. OKT KL. 18:00 - 
INNLEDNING VED  
ELLEN DE VIBE

SØN 11. OKT KL. 17:00 - 
INNLEDNING VED 
JULIA WIEDLOCHA



46

TRUTH AND JUSTICE WINTER
Talve, Estland 2020, REGI Ergo Kuld

MED Riina Hein, Margus Lepa, Henessi Schmidt, Karl Robert Saaremäe

Estisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 31min. A: 9 år

Vi er på det lille stedet Paunvere i 1942. Den røde armé har trukket seg 
 tilbake. Nå er det tyskerne som regjerer. Arnold, sønnen til Arno Tali, vender 
hjem til landsbyen, noe som skal utløse en rekke kjærlighetsdramaer.

Winter hadde premiere nøyaktig 50 år etter at den første filmatiseringen 
av en av Oskar Luts' bøker, Spring, gikk på kino. Disse filmene har vært utrolig 
populære i hjemlandet.

Tõde ja õigus, Estland 2019, REGI Tanel Toom

MED Priit Loog, Priit Võigemast, Maiken Schmidt, Ester Kuntu

Estisk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 45min. A: 12 år

Tanel Tooms spillefilmdebuterte med dette dramaet som er basert på en 
populær roman. Filmen ble en kjempesuksess i Estland og var shortlistet 
til Oscar for beste fremmedspråklige film tidligere i år. Handlingen er lagt 
til  Estland på 1870-tallet, der vi følger den gudfryktige sliteren Andres som 
 kjøper en forfallen gård. Jorda er imidlertid myrete og forsøkene på å for-
bedre den blir vanskeliggjort av Andres' vrange nabo.

SØN 18. OKT KL. 19:00 SØN 18. OKT KL. 15:30

Velkommen til den 17. utgaven av baltiske filmdager! Vi byr på et bredt utvalg av spillefilmer, dokumentarer og animasjonsfilmer for voksne og barn,  
med spesiell vekt på filmer fra årets fokusland Latvia. Her finner du noen smakebiter fra årets program, for alle detaljer sjekk Cinematekets nettsider eller  
www.baltiskefilmdager.com.

BALTISKE 
FILMDAGER
BALTISKE 
FILMDAGER

16. - 18. OKTOBER
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MY FAVORITE WAR

JELGAVA 94

NOVA LITUANIA

BLIZZARD OF SOULS

MY FATHER THE SPY

MOTHERLAND

Dvēseļu putenis, Latvia 2019, REGI Dzintars Dreibergs

Oto Brantevics, Raimonds Celms, Martins Vilsons 

Latvisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 44min. A: 15 år

Uskyldige seksten år gamle Artur verver seg som soldat under den første 
verdenskrig sammen med faren og broren. Det er drømmen om å bli en helt 
som leder ham, men det er avsindig brutalitet som venter ham. Vi følger Artur 
gjennom krigen, og håpet han har om å overleve og kunne delta i gjen-
oppbyggingen av landet, familien og hjemmet.

Spiegs, kurš mans tēvs, Latvia 2019

REGI Gints Grube & Jaak Kilmi

Latvisk, engelsk og russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 25min. A: 9 år

I denne dokumentaren møter vi forfatteren og oversetteren Ieva Lesinska- 
Geibere. Foreldrene hennes ble opplært til å spionere for KGB. Da hun var 
20 år gammel, dro faren til USA for å jobbe ved FN. Da Ieva besøkte ham 
sommeren 1978, fortalte han at han og kona ville hoppe av i USA. Ieva kunne 
enten gjøre som dem og bli i landet under en ny identitet. Eller hun kunne dra 
hjem. Dette er historien om konsekvensen av valget.

Gimtinė, Litauen/Latvia/Tyskland/Hellas 2019, REGI Tomas Vengris

MED Matas Metlevski, Severija Janusauskaite, Darius Gumauskas

Litauisk og russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 37min. A: 12 år

Den litauiske filmskaperen Tomas Vengris' spillefilmdebut Motherland er 
et velspilt drama om kulturell identitet og arv. Den forteller historien om en 
kvinne som har bodd i USA i tyve år. Nå tar hun med seg sin 12 år gamle sønn 
til landet hun ble født i og rømte fra, Litauen, i håp om å få tilbake noe av 
familiens eiendommer. Sønnen har imidlertid ingen forbindelse til landet og 
føler seg fremmed der, og vi opplever turen fra hans ståsted.

Mans mīļākais karš, Latvia/Norge 2020

REGI Ilze Burkovska Jacobsen

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

My Favorite War er en personlig, animert dokumentarfilm som forteller 
historien om regissørens oppvekst i Latvia i årene 1970-1990. Regimet i 
 Sovjetunionen brukte andre verdenskrig som et betydelig ideologisk våpen 
for å skremme og undertrykke befolkningen under den kalde krigen. Når 
Ilze finner et bein fra en tysk soldat i sandkassa begynner hun å finne andre 
historier begravd under propagandaen.

Latvia 2019, REGI Janis Abele

MED Bruno Bitenieks, Alekss Taurins, Endijs Zuks

Latvisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 20min. A: 9 år

I 1994 har jernteppet falt og i en liten by sør for Riga er en gjeng ungdommer 
i opprør. Deres største helter er norske black metal-band. Vi følger Janis 
der han forvandles fra skolelys og snill gutt til det svarteste av svartmetall. 
 Jelgava 94 er basert på Jãnis Jonevs suksessfulle debutbok, som var den 
første boka som ble oversatt fra latvisk til norsk, og har blitt beskrevet som 
Latvias svar på Beatles av Lars Saabye Christensen.

Litauen 2019, REGI Karolis Kaupinis

MED Aleksas Kazanavicius, Vaidotas Martinaitis, Valentinas Masalskis

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

Nova Lituania er spillefilmdebuten til Karolis  Kaupinis, og en film der han på 
en fascinerende måte ser nærmere på det personlige og det politiske synet 
på Litauen etter krigen. 

1938 truer mørke skyer på horisonten. En ny krig er på trappene. 
 Geografen Feliksas lanserer en uvanlig løsning: han foreslår å lage et alterna-
tivt  Litauen, et sted der innbyggerne kan dra dersom situasjonen forverres. 

FRE 16. OKT KL. 18:00 
FRE 16. OKT KL. 21:00

LØR 17. OKT KL. 17:30

LØR 17. OKT KL. 19:15

LØR 17. OKT KL. 20:30

SØN 18. OKT KL. 13:00

SØN 18. OKT KL. 21:00
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FILM OG PSYKOANALYSE

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

I år er det 100 år siden Sigmund Freud utga 
essayet «Hinsides Lystprinsippet». I den anledning 
inviterer Norsk psykoanalytisk forening til et 
åpent, tverrfaglig seminar for å drøfte tekstens 
aktualitet i vår tid. Dagen avsluttes med en visning 
av filmen Naken av Mike Leigh (1993), etterfulgt av 
et psykoanalytisk foredrag.

«Hinsides lystprinsippet» regnes som en 
av Freuds viktigste, men også mest problema-
tiske tekster, og markerer et vendepunkt i hans 
forfatterskap. Det er her Freud lanserer tanken 
om «dødsdriften», og med dette utvider han sin 
forståelse av menneskets psykiske dynamikk. 
Freuds tenkning om dødsdriften var gåtefull og 
svært kontroversiell i 1920, og har siden vært blant 
 psykoanalysens mest debatterte begreper. Det 
finnes i dag en rik og kompleks videreutvikling 
av Freuds tenkning i «Hinsides lystprinsippet», 
og dette essayet har hatt et etterliv som på 
særegne måter har preget psykoanalytiske miljøer 
i Storbritannia, Frankrike, Latin- Amerika og USA. 
Denne teksten har også vært en inspirasjon 
for film skapere, og er sentral i litteratur, film og 
kulturstudier.

Freud skrev «Hinsides lystprinsippet» i 
 etterkant av første verdenskrig, og teksten er 
sterkt preget av hans direkte erfaring med de 
hjemvendte, traumatiserte soldatene. Han ble 
 vitne til at soldatene ble sittende fast i repete-
ring av overveldende, smertefulle erfaringer, en 
slags negativ kraft som hindret det terapeutiske 

 arbeidet. Freuds forståelse av denne tvangen til 
å gjenta hendelser som bar med seg negative 
følelser, ble utgangspunktet for en radikalt ny for-
ståelse av traumer, som også har relevans i vår tid.

Til enhver tid har krig, naturkatastrofer og 
traumatiske erfaringer av flukt preget menneske-
livet på katastrofale måter, og dette gir Freuds 
tenkning i «Hinsides lystprinsippet» evig  aktualitet. 
Den moderne psykoanalytiske forståelsen av 
destruktivitet, aggresjon og gjentagelsestvang, 
som springer ut av Freuds essay fra 1920, er et 
 vesentlig bidrag til forståelsen av de emosjonelle 
og samfunnsmessige konsekvensene ulike former 
for traumatisering kan få. Freuds teori om døds-
driften og livsdriften rommer en dyptgående inn-
sikt i menneskets ulike destruktive og konstruktive 
krefter, og hvordan dette også kan spille seg ut på 
et samfunnsmessig nivå. Samtidig åpner teksten 
for vesentlige perspektiver som viser veier ut av 
repetisjonstvang og destruktivitet.

Med utgangspunkt i Freuds tekst «Hinsides 
lystprinsippet» ønsker vi i dette seminaret å 
løfte frem ulike aspekter ved «dødsdriften» og 
«livsdriften», og drøfte hvordan en forståelse av 
disse drivkreftene kan kaste lys over ulike former 
for traumatisering, destruktivitet og aggresjon. 
 Seminaret vil bidra med dyperegående psyko-
analytiske og filosofiske perspektiver av særlig 
betydning for forståelsen av enkeltindivider, 
sider ved vår kultur og samtid, som vi mener ofte 
mangler i den offentlige debatten i dag.

Tid: Lørdag 14. november kl. 11.45 - ca 19.00.
Foreløpig program:
• Tonya S. Madsen – psykolog og kandidat ved 

Norsk psykoanalytisk forening:«Dødsdrift og 
livsvilje – en introduksjon til «Hinsides lyst-
prinsippet»

• Torberg Foss – psykolog, psykoanalytiker og 
doktor Philos: «Jenseits; mellom spekulativ 
teori og klinisk tenkning»

• Cecilie Hillestad Hoff – psykolog, stipendiat 
ved psykologisk institutt UiO og kandidat ved 
Norsk psykoanalytisk forening: «I repetisjonens 
makt. Om traumatiske erfaringer i lys av Freuds 
tenkning om dødsdriften»

• Arne Johan Vetlesen – forfatter og professor i 
filosofi ved UiO

• Kari Høydahl – psykolog og psykoanalytiker 
ved Norsk psykoanalytisk forening: «Thanatos i 
terapirommet»

•  Kristin Mack- Borander – psykiater og psyko-
analytiker: foredrag inspirert av Freuds tekst 
i forbindelse med visningen av Mike Leighs 
film  Naken.

Det blir kulturelle innslag i løpet av dagen.

Pris for foredrag og film (inkludert lunsj) er kr. 600 
(studenter kr 300). Kjøpes via nettsalget.

Ved siden av visningen av Beau 
travail med foredrag av Jeppe Riegels 
i desember, ønsker vi velkommen til 
seminaret «Hinsides lystprinsippet - 
Freud 100 år» lørdag 14. november.
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Naked 

Storbritannia 1993 

REGI Mike Leigh 

MED David Thewlis, Lesley Sharp, Katrin Cartlidge, Greg Crutwell

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 11min. A: 15 ÅR

LØR 14. NOV - FOREDRAG VED KRISTIN MACK-BORANDER ETTER FILMEN.  
INNGÅR I SEMINARET «HINSIDES LYSTPRINSIPPET - FREUD 100 ÅR» 

Det er en blek og kompromissløs verden Mike Leigh skildrer i Naken. 
 Handlingen utspiller seg i et nattlig London, badet i et nakent, blått lys og 
befolket av forkomne, hjemløse og av ulike årsaker desperate individer. Midt 
oppi dette står Johnny, som har lest Johannes åpenbaring og funnet bevis for 
at verdens ende er nært forestående. Med slitt, svart frakk, pistrete skjegg 
og stikkende øyne går han gatelangs i London som en herjet apokalyptisk 
profet. Johnny er i bunn og grunn en drittsekk, spesielt i måten han be-
handler  kvinner på. Samtidig ligger det en sår og desperat lengsel bak hans 
handlinger; han er en skadeskutt fugl, fanget i en uforståelig, nådeløs verden. 

Kristin Mack-Borander holder foredrag etter visningen. Mack-Borander 
er psykiater og psykoanalytiker, utdannet ved Norsk psykoanalytisk forening 
og Institutt for psykoterapi. Hun har arbeidet poliklinisk i mange år og jobber i 
dag som privatpraktiserende psykiater i Oslo.

Frankrike 2000

REGI Claire Denis

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

Fransk tale, engelsk tekst, Digital, 1t 30min. A: 12 år

TOR 10. DES KL. 18:00 - FOREDRAG VED JEPPE RIEGELS ETTER FILMEN

Beau travail 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. 
Det er 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 Claire Denis' tidligere, mer realistiske og 
selvbiografiske filmer, trekker Beau travail veksler på litterære, musikalske 
og filmatiske kilder. Til grunn for filmen ligger blant annet den homoerotiske 
novellen «Billy Budd» av Herman Melville, Benjamin Brittens opera basert på 
samme novelle og Jean-Luc Godards film Le petit soldat. 

Beau travail tar utgangspunkt i trekanthistorien fra «Billy Budd» om 
 seksuell sjalusi, men Denis er ikke så interessert i historien som i poetisk 
skjønnhet (formene, fargene og teksturen i landskapet, sjøen og menneske-
kroppene 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 Psyko-
analytisk institutt.

BEAU TRAVAILNAKEN
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FILM-
HISTORIE
KURS

Få med deg forelesninger og 
filmvisninger som dekker sentrale 
epoker og tendenser i filmhistorien.  

Gjennom forelesninger og filmvisninger 
vil sentrale tema og filmer i den norske 
filmhistorien bli belyst og vist. Det 
legges 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 i 
oktober med de eldst bevarte spillefilmene og 
avsluttes med sentrale filmer fra den seneste 
norske filmutviklingen.

Første film ut er Brudeferden i Hardanger 
(Rasmus Breistein, 1926), en sentral film 
i forbindelse med den tidlige norske 
filmhistorien. Deretter følger Tancred Ibsens 
Fant (1937), Jakten av Erik Løchen (1957) og 
Løperjenten av Vibeke Løkkeberg (1981). 
Ola Solums Orions belte (1985) står for 
sjangerorienteringen som preget mange av 
1980-tallsfilmene, før vi avslutter med  Pål 
Sletaunes Budbringeren (1997) og Joachim 
Triers Oslo 31.august (2011).
 
Filmhistoriekursene er et samarbeid mellom 
Cinemateket og Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 
Kursansvarlig er Ove Solum.

TORSDAG 5. NOVEMBER
KL. 18:00 1980 – TALL OG NYE TENDENSER
KL. 19:00 LØPERJENTEN 

TORSDAG 12. NOVEMBER 
KL. 18:00 FORTELLEGLEDE OG SPENNING
KL. 19:00 ORIONS BELTE 

TORSDAG 19. NOVEMBER
KL. 18:00 SVART BESK HUMOR
KL. 19:00 BUDBRINGEREN 

TORSDAG 26. NOVEMBER 
KL. 18:00 SMERTE OG GJENKJENNELSE
KL. 19:00 OSLO 31. AUGUST

PROGRAM:
TORSDAG 15. OKTOBER 
KL. 19:00 DET NASJONALE 

GJENNOMBRUDDET I  
NORSK FILMHISTORIE 

KL. 20:00 BRUDEFERDEN I HARDANGER 

TORSDAG 22. OKTOBER 
KL. 18:00 NORSK GULLALDER PÅ 

SLUTTEN AV 1930-TALLET 
KL. 19:00 FANT 

TORSDAG 29. OKTOBER
KL. 18:00 NYE BØLGER – I NORGE 
KL. 19:00 JAKTEN 
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BRUDEFERDEN I 
HARDANGER

FANT

JAKTEN

Brudeferden i Hardanger var en av norsk films største suksesser da den kom i 1926 og 
innledet den store nasjonalromantiske perioden i norsk film. Rasmus Breistens unike 
stumfilm om svik og tilgivelse i nasjonalromantisk drakt bygde på bonderomanen Marit 
Skjølte av Kristofer Janson, koblet til Adolph Tidemand og Hans Gudes berømte maleri. 

Med stjernen Åse Bye i hovedrollen som den forsmådde Marit, skildrer filmen 
en dramatisk historie om svik og tilgivelse. Og selvfølgelig: Med en ekte brudeferd i 
Hardanger!

Unge Josefa rømmer for å finne sin elskede, fiskeren Oskar, og havner om bord 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.

Erik Løchens nyskapende og vågale debut, laget i 1959, samme år som Godard og Truffaut 
gjorde sine debutfilmer, er av mange en favoritt i den norske filmhistorien. Jakten 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 rypejakten. De to mennene 
kjemper om kvinnen, og rypejakten ender brutalt. Eller gjør den?

Norge 1926

REGI Rasmus Breistein

MED Aase Bye, Henry Gleditsch, Alfred Maurstad

Stum, norske mellomtekster

35mm, 1t 44min. 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 1959

REGI Erik Løchen

MED Rolf Søder, Bente Børsum, Tor Stokke 

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

TOR 22. OKT KL. 19:00

TOR 29. OKT KL. 19:00

TOR 15. OKT KL. 20:00
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LØPERJENTEN
Norge 1981, REGI Vibeke Løkkeberg

MED Nina Knapskog, Kenneth Johansen, Helge Jordal, Vibeke Løkkeberg

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 50min. A: 12 år

Løperjenten, som betyr viserpiken eller ærendsbudet, er et sentralt verk i 
norsk filmkunst. Den skildrer oppvekst i småkårs-Bergen 1948 via syvåringen 
Kamillas øyne. Familien er i oppløsning, Kamilla finner styrke i vennskap 
med en gutt. Kamerastilen er rufsete, nesten reportasjepreget, alt fanget i 
øye blikket, som i forbifarten. Miljøskildringen blir usvikelig autentisk, person-
skildringen inderlig og uttrykket kraftfullt. 

TOR 5. NOV KL. 19:00

ORIONS BELTE
Norge 1985, REGI Ola Solum

MED Helge Jordal, Sverre Anker Ousdal, Kjersti Holmen, Hans Ola Sørlie

Norsk og engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 27min. A: 15 år

På Svalbard tjener Tom, Lars og Sverre til livets opphold gjennom frakt-
oppdrag de påtar seg med rustholken Sandy Hook, en geskjeft som de driver 
på begge sider av loven. Men når de ser noe de ikke skulle ha sett, vikles de 
inn i et politisk og dødelig maktspill.

Filmen byr på fantastiske locations og adrenalin fremkallende  sekvenser. 
Film&Kino definerte den et «brakgjennombrudd for profesjonalisme».

TOR 12 NOV KL. 19:00

BUD- 
BRINGEREN

OSLO  
31. AUGUST

Roy er en sjaskete postmann. En dag ser han en ung kvinne glemme nøkkelknippet sitt 
i postkassa. Han rapper nøklene og begynner å snoke rundt i leiligheten hennes. Dette 
inn leder en voyeur-preget forelskelse, men fører også til at han kommer i kontakt med 
tvilsomme skikkelser i Oslos underverden.

Budbringeren er noe så sjelden som en hylende morsom og helstøpt norsk komedie. 
Samtidig viser Pål Sletaune seg her som en meget stilsikker regissør med en skarp og 
ironisk observasjonsevne og en velutviklet sans for svart humor.

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.

Norge 1997

REGI Pål Sletaune

MED Robert Skjærstad, Andrine Sæther, Bjørn Sundquist,  

Per Egil Aske, Henriette Steenstrup, Eli Anne Linnestad, 

Trond Høvik

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 23min. A: 15 år

Norge 2011

REGI Joachim Trier

MED Anders Danielsen Lie, Ingrid Olava, Iselin Steiro

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

TOR 19. NOV KL. 19:00

TOR 26. NOV KL. 19:00
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G U N D A
SANT OG USANT presenterer

En f ilm av VICTOR KOSSAKOVSKY

KOMMER PÅ KINO 

DDDDDD
«En briljant dokumentar 
med poetiske kvaliteter»

Birger Vestmo, Filmpolitiet NRK

«Et fundamentalt viktig 
og fabelaktig kunstverk»

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

FORSTYRRET FILMSALONG

RAVENOUS
Kaptein John Boyd har blitt sendt til en forblåst vaktstasjon ved foten av Sierra Nevada-
fjellene. En kveld sjangler en forkommen nybygger inn på stasjonen og forteller en grusom 
historie om et værfast følge som endte opp som kannibaler. Boyd og de andre soldatene 
beslutter å lete etter andre overlevende.

Etter å ha vært nærmest glemt i over 20 år er kannibalwesternen Ravenous endelig 
anerkjent som en av de store horrorfilmene fra 90-tallet. Se den på 35mm!

USA 1999

REGI Antonia Bird

MED Guy Pearce, Robert Carlyle, David Arquette,  

Jeffery Jones, Jeremy Davies

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

FRE 11. DES KL. 21:00

PRIMA VERAS SAGA OM 
OLAV DEN HELLIGE

Tidligere i år sa Norge adieu til en av våre største popstjerner, men Jahn Teigen var kjent for 
mer enn glasnost, optimisme og en mulig vokalistkarriere i Genesis. Sammen med Herodes 
Falsk og Tom Mathisen var han en del av Prima Vera, som kappet med KLM om å være Norges 
svar på Monty Python. I likhet med sine britiske kollegaer ga de seg også i kast med film og 
legender. Kveldens film trekker mange veksler på BBC-anarkistenes historie om jakten på den 
hellige gralen, men byr likevel på sin egen unike galskap. 

Norge 1983

REGI Herodes Falsk

MED Jahn Teigen, Herodes Falsk, Tom Mathisen, Øivind 

Blunck, Sajeed Anjum, Kjersti Døvigen, Ali Majeed

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

FRE 13. NOV KL. 21:00

TEXAS CHAINSAW 
MASSACRE 2

USA 1986

REGI Tobe Hooper

MED Denis Hopper, Caroline Williams, Jim Siedow

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 41min. A: 18 år

FRE 30. OKT KL. 21:00

En kveld opplever nærradioverten Stretch at aftenens innringere, et par vemmelige japper, 
blir drept på direkten med motorsag. Like etter møter hun den kristne og fanatiske Lefty, som 
i en årrekke har etterforsket en serie med besynderlige drap som han mistenker er utført av 
samme gjerningsmann som serverte jappene sin grusomme død. Femten år etter Tobe Hooper 
endret skrekkfilmen for alltid, dro han hjem til Texas for å skrive et nytt kapittel i det som har 
blitt en av grøsserhistoriens mest slitesterke familiesagaer. 
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THE SCIENCE OF FICTION

I konseptet The Science of fiction 
ser vi film i et vitenskapelig perspektiv.

USA 2007, REGI Danny Boyle

MED Cillian Murphy, Chris Evans, Michelle Yeoh, Rose Byrne

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 49min. A: 15 år

TIR 20. OKT KL. 18:00 - FOREDRAG VED MARIA HAMMERSTRØM FØR FILMEN

SUNSHINE

Sunshine er en psykologisk sci-fi thriller, skrevet 
av Alex Garland og regissert av Danny Boyle, 
kjent for klassikere som Trainspotting (1996) og 
28 Days Later (2002). I filmen skildres en fremtid 
hvor solen er i ferd med å slukne, som fører til at 
jorda blir gradvis kaldere. Et scenario stikk i strid 
med dagens globale oppvarming! I filmen sendes 
romskipet Icarus II mot solen (det har med andre 
ord vært en Icarus I), lastet med en gigantisk 
atombombe som skal detoneres i solens indre 
for gjenopplive den igjen. Selv om premisset kan 

virke søkt, benyttet både regissør og skuespillere 
seg av rådgivere fra NASA og astrofysikere for å 
gjøre resultatet så realistisk som mulig. Sunshine 
fikk delt mot tagelse av kritikere da den kom i 2007, 
men som sine inspirasjonskilder Solaris og 2001: A 
Space  Odyssey, er den absolutt verdt et gjensyn. 
«Sunshine is near-classic modern science 
 fiction,» skrev Chicago Tribune i sin anmeldelse. 

Maria Hammerstrøm er astrofysiker og 
vitenskapsformidler, og skal holde foredrag før 
filmen. Hun kommer til å snakke om hvordan solen 

fungerer, dens fremtid og hvorfor jorden er av-
hengig av den. I tillegg vil hun ta for seg hva som 
skal til for å sende romfartøy til solen.

«Gå og sjå Sunshine i ein kinosal med god lyd 
og la deg trykke og dytte att og fram av lydane frå 
sola, verdsrommet og metall som vrengar og vrir 
seg i fleire tusen celsius. Det er både vondt og 
godt på ein gong.» – NRK Filmpolitiet. 
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JUL PÅ CINEMATEKET

På tampen av året viser vi tradisjonen tro  
et knippe filmer som virkelig får frem julefølelsen.

IT'S A 
WONDERFUL LIFE

Ingen kunne som Frank Capra fortelle historien om det hederlige, vanlige mennesket, og aldri 
gjorde han det bedre enn i denne filmen. Den ærlige George Bailey blir uskyldig mistenkt for 
økonomisk kriminalitet. Skammen og fortvilelsen fører ham til randen av selvmord. Ikke bare 
venner må hjelpe til for å få ham på andre tanker, også engler må gripe inn for at han skal 
innse at verden ville vært et fattigere sted uten ham.

USA 1946

REGI Frank Capra

MED James Stewart, Henry Travers, Donna Reed,  

Lionel  Barrymore

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 9min. A: Tillatt for alle

ONS 16. DES KL. 21:00
FRE 18. DES KL. 18:00
SØN 20. DES KL. 20:30

THE LONG KISS GOODNIGHT
USA 1996, REGI Renny Harlin

MED Geena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima, Craig Bierko

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 1min. A: 18 år

I denne elleville actionfilmen skyter Geena Davies rett og slett juleferien i 
fillebiter. Lærerer Samantha lider av selektivt hukommelsestap. Når fortiden 
begynner å demre for henne, viser det seg at hun egentlig er en hemmelig 
agent. Og mange gamle fiender har fortsatt mye usnakket med henne.

FANNY OG ALEXANDER
Fanny och Alexander, Sverige 1982, REGI Ingmar Bergman

MED Börje Ahlstedt, Harriet Andersson, Mats Bergman, Gunnar Björnstrand

Svensk tale, norsk tekst, 35mm, 3t 8min. A: 15 år

Krøniken om familien Ekdahls liv, fortalt gjennom gutten Alexanders følsomme 
øyne. Med sin inntrengende skildring av en gutts oppvekst, er dette også 
en studie av den kunstneriske fantasiens tilblivelse og utfoldelse. Filmen er 
inspirert av teateret, med referanser til Ett drömspel og Hamlet. 

LØR 12. DES KL. 18:00
TIR 15. DES KL. 19:00

FRE 18. DES KL. 20:30
SØN 20. DES KL. 21:00

EN JULEFORTELLINGMONGOLAND
Norge 2001, REGI Arild Østin Ommundsen

MED Pia Tjelta, Kristoffer Joner, Gro Elin Hjelle, Vegar Hoel

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 24min. A: 12 år

Starten på Stavanger-filmbølgen er en sjarmerende romantisk julekomedie, 
der mange av norsk films ledende talenter debuterte. Like før julaften kommer 
Pia hjem etter å ha reist i et halvt år. Nå vil hun finne Kristoffer, kjæresten som 
skulle ha vært med på reisen, men som sviktet i siste liten. 

Un conte de Noël, Frankrike 2008, REGI Arnaud Desplechin

MED Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon, Anne Consigny

Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 31min. A: 12 år

Her har du en episk julehistorie med alle Arnaud Desplechins signaturtemaer 
og -motiver til stede: favorisering, uforklarlig hat innen familien, sykdom, mental 
ustadighet og bevisst melodramatisering av vanlige menneskers liv. Det høres 
alvorlig ut, men dette er en film som strutter av humor!

TIR 8. DES KL. 21:00
TIR 15. DES KL. 20:30

TIR 8. DES KL. 18:00
ONS 9. DES KL. 19:00
ONS 16. DES KL. 19:00
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PUBLIKUMS ØNSKEFILM

Hver programperiode setter vi opp forestillinger 
med filmønsker fra publikum.

USA 1973

REGI Sam Peckinpah

MED James Coburn, Kris Kristofferson, Bob Dylan, Richard Jaeckel

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 2min. A: 15 år

FRE 30. OKT KL. 20:15 | TIR 3. NOV KL. 20:15

«Tidene har forandret seg», sier Garrett i filmens første scene. «Tidene, 
 kanskje. Ikke jeg,» svarer Billy og blir dermed en nostalgisk, anakronistisk 
skikkelse som er dømt til å dø i den nye tids ordnede samfunn. Dette er en 
av de ikoniske westernfilmene, i regi av Sam Peckinpah (The Wild Bunch). 
I en av rollene møter vi Bob Dylan i hans filmdebut, og Dylan står også for 
musikken - dette er blant annet første gang vi får høre «Knockin' On Heaven's 
Door».

Få myter har samme kraft som den om Pat Garrett og Billy the Kid, to 
tidligere kompiser som litt tilfeldig havner på hver sin side av loven. To menn 
som kjenner hverandre godt og som tenker likt – deres siste oppgjør får hos 
Peckinpah dimensjoner av en gresk tragedie.

Pat Garrett and Billy the Kid er en fantastisk film. Hver scene er et lite 
mesterverk i skuespillerkunst, fulle av undertoner og nyanser. Dette er en av 
de definitive westernklassikerne.

«In the league of great Westerns.» – Time Out.

PAT GARRETT  
& BILLY THE KID

USA 1941

REGI Orson Welles

MED Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore 

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 59min. A: 12 år

TIR 10. NOV KL. 18:30 | SØN 15. NOV KL. 18:30

«Alt som har betydd noe i filmhistorien siden 1940, har vært influert av Citizen 
Kane», skrev François Truffaut om filmen som «offisielt» er tidenes beste. Et 
vell av filmens scener er i dag klassiske og brukes jevnlig som referanse-
punkter for hva som er «god film». Mest framtredende er kanskje de ekspres-
sive innslagene i filmen, både når det gjelder kameravinkler, lyssetting og 
bruk av detaljer. 

26 år gamle Orson Welles spiller selv avismagnaten Charles Foster Kane, 
hvis historie rulles opp av en reporter. Kanes siste ord, det legendariske 
«rosebud», blir reporterens ledetråd. Gjennom intervjuer og dagboknotater 
graves historien fram. En historie som kan ses som et bilde på realiseringen 
av den amerikanske drømmen – på godt og vondt.

Selv om Orson Welles' karriere preges av ambisiøse, men mer eller 
mindre uforløste prosjekter, nevnes han til stadighet som en av de viktigste og 
mest innflytelsesrike regissører i filmhistorien.

I høst kommer Mank, den nye filmen til David Fincher (Seven, Fight Club), 
som handler om manusforfatter Herman J. Mankiewicz' og hans konflikt med 
Orson Welles under arbeidet med Citizen Kane.

CITIZEN KANE
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Få byer i verden kan skilte med et like stort antall 
universelt berømte monumenter som Roma. De 
når utover tid og sted, og opptrer på tvers av ulike 
medier som statister eller som protagonister i 
historiene vestlig kultur gjerne forteller om seg 
selv, med klangbunn i Romas to tusen år lange 
posisjon som verdenshovedstad, fra antikken til 
pavekirken. Tenk på Pantheon og Peterskirken, på 
Trevifontenen og Spansketrappen, på triumfbuer 
og sirkuser, og på den romerske piazza (plass), 
palazzo (bygård) og terrazza (terrasse). Bygnings-
typer og enkeltbygg med opphav i Roma er en arv 
vi varierer over stadig på nytt, også i Oslo – ja, til 

og med i Oslos kinoarkitektur: At Colosseum kino 
egentlig er en kopi av Pantheon viser bare den 
doble Roma-referansen som trer i kraft når en 
moderne underholdningsbransje skal finne opp 
sine arenaer. 

I film får romerske monumenter en ekstra 
resonans. Roma utgjør sjelden bare en nøytral 
bakgrunn, men en meningsladet scenografi fordi 
bybildet alltid stikker seg ut i emblematiske bygg, 
gjennomtrukket av referanser til religion, politikk 
og kunst, som stjeler tilskuerens oppmerksom-
het. Romerske monumenters lag av historie og 
sceniske effekt tjener til å gjøre film i seg selv 

arkitektonisk: Ruiner, fasader, søyleganger, saler 
og hvelv danner reisverk som ikke bare rammer 
inn handlingen, men som bærer den, som om 
 arkitekturen selv var fortellende. Den italienske 
neorealismens forsøk på å unnslippe både filmens 
og arkitekturens monumentalisering sementerer 
bare en ny erkeromersk setting, nemlig for staden,  
eller suburbium, som det heter på Latin. Gjennom  
Roma blir film i siste instans et «moving monument». 

Victor Plahte Tschudi

Sammen med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo setter vi 
søkelyset på arkitektur i film og film som arkitektur.

ROME
MOVING 
MOUMENTS:
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DEN STORE 
SKJØNNHETEN

Bli med på en tragikomisk, hjerteskjærende og fengslende reise gjennom Romas evigvarende 
uteliv, i skoene til en aldrende, eksistensiell karakter. Paolo Sorrentinos Den store skjønnheten 
er visuell fest, en historie om rikdom og sorg og på mange måter en hyllest til den italienske 
regissøren Federico Fellini. Filmen er satt til den italienske hovedstaden, hvor vi følger 
forfatteren Jep Gambardella. Ved å skrive en bestselger får han innpass i byens søte og 
overdådige liv. Melankoli, skjønnhet og makt pakket sammen i en intens filmopplevelse.

La grande bellezza

Italia/Japan/Spania/Kina 2013

REGI Paolo Sorrentino

MED Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli,  

Carlo Buccirosso

Italiensk tale, norsk tekst, DCP, 2t 21min. A: 12 år

TOR 29. OKT KL. 19:00 - 
INNLEDNING VED PROFESSOR 
VICTOR PLAHTE TSCHUDI

FELLINIS  
ROMA

På samme måte som Amarcord er en idealisert versjon av Fellinis egen barndom i Rimini, er 
Fellinis Roma et fiksjonalisert og mytologisert blikk på Roma. For Fellini er Roma en by preget 
av kaos og vitalitet, full av barmfagre prostituerte, motebevisste prester, elleville komikere, 
hysteriske filmarbeidere og seksuelt frustrerte ungdommer, hvor historien ligger under som 
et fundament. Filmen speiler det italienske lynnet og det livsbejaende kaoset som har formet 
Fellini og hans filmer.

Roma

Italia 1972

REGI Federico Fellini

MED Peter Gonzales, Stefano Majore, Britta Barnes

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

TIR 27. OKT KL. 18:00 - 
INNLEDNING VED PROFESSOR 
MARI LENDING

ARKITEKTENS 
MAGE

The Belly of an Architect

Storbritannia/Italia 1987

REGI Peter Greenaway

MED Brian Dennehy, Chloe Webb, Lambert Wilson

Engelsk og italiensk tale, norsk tekst

35mm, 1t 59min. A: 15 år

ONS 28. OKT KL. 18:00 - 
INNLEDNING VED PROFESSOR 
TIM ANSTEY

Den ene hovedpersonen i Arkitektens mage er den amerikanske arkitekten Stourley Kracklite. 
Han kommer til Roma for å sette i stand en utstilling av den klassiske, men ikke så velkjente, 
franske arkitekten Étienne-Louis Boullée. Etter noen få dager får arkitekten alvorlige 
mageproblemer. Samtidig blir forholdet mellom Kracklite og hans kone stadig dårligere, der 
han mistenker henne for utroskap med en velstående italiener.

Den andre hovedpersonen i filmen er Roma og ikke minst byens kunst og 
arkitekturhistoriske arv.
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SPESIALVISNINGER

Norge 2020

REGI Marthe Thorshaug

Norsk tale, engelsk tekst, DCP, 48min. A: 6 år

TOR 5. NOV KL. 17:30 - SAMTALE ETTER FILMEN  
MELLOM MARTHE THORSHAUG OG KARSTEN MEINICH

I Marthe Thorshaugs nye film Human Wild følger vi en menneskeflokk i møte 
med andre dyreflokker. I filmen befinner vi oss i et kurslignende scenario hvor 
seks mennesker er samlet for å utforske sine opprinnelige dyreinstinkter. 
De må finne ut av hvilken rang de har, hvilke instinkter som holder flokken 
sammen og oppdager flere nye sider ved seg selv. Men når menneskene 
møter ulveflokken og frykten setter inn, hva skjer da?

Human Wild er en kunstfilm med referanser til sjangre som naturfilm, 
dokumentar og thriller. Marthe Thorshaug har gjennom sine produksjoner 
utviklet et eget filmspråk, der virkemidler fra ulike sjangre blandes bevisst. 
Resultatet er filmer med en uforutsigbar stemning, hvor grensen mellom hva 
som er virkelig og hva som er fiksjon viskes ut.

Denne visningen er et samarbeid med ROM for kunst og arkitektur, 
hvor Thorshaugs soloutstilling Human Wild vises i perioden 22. oktober - 29. 
november 2020. 

HUMAN WILD
Norge 1993, REGI Knut Erik Jensen 

MED Anne Krigsvoll. Ketil Høegh, Eirin Hargaut, Vegard Jensen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 29min. A: 9 år

TOR 8. OKT KL. 18:30

8. oktober 2020 fyller den meritterte regissøren Knut Erik Jensen 80 år. 
 Cinematekene i Norge hyller Jensen med visninger av Stella Polaris, på 
selveste jubileumsdagen.

Etter en lang karriere som dokumentarfilmskaper og NRK-medarbeider, 
laget Knut Erik Jensen en dristig spillefilmdebut med Stella Polaris, der til-
stand, stemning og følelser hadde prioritet fremfor den rene handling. Filmen 
skildrer en landsdel over en periode på 40 år, og kretser rundt en kvinnes 
minner og drømmebilder om oppvekst, kjærlighet og natur. Filmen fungerer 
både som en hyllest til kystbefolkningen, og som en klagesang over hvordan 
utviklingen endret disse miljøene. Stella Polaris var et sjeldent billeddikt, et 
speilbilde av en tid, og ikke minst et personlig politisk uttrykk som var ideelt 
plassert i forkant av den norske EU-avstemningen.

Stella Polaris ble i 1993 belønnet med Filmkritikerprisen, gitt av Norsk 
Filmkritikerlag, og vant Crystal Globe under filmfestivalen i Karlovy Vary året 
etter.

STELLA POLARIS
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Z e n t r o p a  E n t e r t a i n m e n t s  p r e s e n t e r e r

En film av Thomas Vinterberg
Mads  M i kk e l s en  |  T h omas  B o  Lars en  |  Magnus  M i l lang  |  L ars  Ranth e

Mar i a  B onn ev i e  |  H e l e n e  R e i n gaard  N e umann  |  S u ss e  Wold

PÅ  K I N O  2 3 .  O K T O B E R
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CINEMATEKENE

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

DRESSED 
TO KILL

USA 1980

REGI Brian De Palma

MED Angie Dickinson, Nancy Allen, Michael Caine,  

Keith Gordon

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

TIR 24. NOV KL. 18:00
TOR 26. NOV KL. 21:00

1900
Novecento, Italia 1976, REGI Bernardo Bertolucci

MED Robert De Niro, Gérard Depardieu, Dominique Sanda

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

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

VREDENS DRUER
Grapes of Wrath, USA 1940, REGI John Ford

MED Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine

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

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

ONS 18. NOV KL. 20:30
TOR 19. NOV KL. 20:30
FRE 20. NOV KL. 18:00

TOR 12. NOV KL. 18:00
LØR 21. NOV KL. 17:00

NÅDELØSE MENNWILD AT HEART
USA 1990, REGI David Lynch

MED Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, Willem Dafoe

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 5min. A: 18 år

Wild at Heart blir av mange regnet som en allegori over Trollmannen fra Oz. Vi 
møter Lula og Sailor som er på flukt. Lulas psykopatiske mor nekter å akseptere 
den brennende kjærligheten datteren føler for Sailor og hun tar i bruk alle midler 
for å spore dem opp og sette en stopper for deres forhold. 

Unforgiven, USA 1992, REGI Clint Eastwood

MED Clint Eastwood ,Gene Hackman, Morgan Freeman

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 13min. A: 15 år

William Munny har en fortid som iskald revolvermann og tilbringer sine gamle 
dager som grisefarmer. Så blir han bedt om å lete opp en cowboy som skal 
ha lemlestet en prostituert. I Nådeløse menn tar Eastwood et oppgjør med 
western-sjangerens voldsromantikk og sin egen mytologiske skikkelse.

FRE 6. NOV KL. 20:30
SØN 8. NOV KL. 20:30

TOR 29. OKT KL. 21:00
FRE 30. OKT KL. 18:30
TIR 3. NOV KL. 21:00

Denne forførende sjokk-thrilleren er en av de mest ur-depalma'ske i mesterens karriere, og 
står seg som et kroneksempel på rendyrket, visuell filmskaping. Svøpt i såpeopera-glinsende 
lys ser vi Kate kikke lengselsfullt mot ektemannen gjennom dusjkabinettet, mens Pino 
Donaggios smektende musikk okkuperer lydsporet. Anslaget setter tonen for en psykologisk 
slasher der De Palma med utsøkt presisjon lokker oss med inn i sitt bisarre fiksjonsunivers.



63

EN VELKJENT 
MELODI

En velkjent melodi er en underfundig og original musikal signert den gamle mester Alain 
Resnais, og en hyllest til britiske Dennis Potter.

Livets misforståelser er likeså trivielle som popsanger, som kan være like banale som 
livet selv. Ulikt livet ellers, er imidlertid hovedpersonene i denne filmen velsignet med sangens 
gave. De åpner munnen og plutselig høres lyden av kjente, franske popsangere som Charles 
Aznavour, Gilbert Bécaud, Maurice Chevalier, France Gall, Sylvie Vartan og Serge Gainsbourg.

On connaît la chanson)

Frankrike/Sveits/Storbritannia 1997

REGI Alain Resnais

MED Pierre Arditi, Sabine Azéma, Agnès Jaoui

Fransk og tysk tale, norsk tekst

35mm, 2t. A: Tillatt for alle

SØN 13. DES KL. 16:00
SØN 20. DES KL. 16:00

ABSOLUTE 
BEGINNERS

Dette er en original, ambisiøs og fargesprakende musikal-versjon av Colin MacInnes 
populære roman. Det er sommeren 1958 og London-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.

Blant filmens musikalske opptrinn finner du David Bowie («Absolute Beginners»), The 
Style Council («Have You Ever Had It Blue»), Ray Davies og Sade («Killer Blow»).

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 8. NOV KL. 16:00
SØN 22. NOV KL. 16:00

VICTOR/
VICTORIA

USA/Storbritannia 1982

REGI Blake Edwards

MED Julie Andrews, James Garner, Robert Preston,  

Lesley Ann Warren

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 15min. A: 12 år

SØN 4. OKT KL. 16:00
SØN 25. OKT KL. 16:00

På tide med et gjensyn med Blake Edwards glitrende komedie-musikal fra 1982, der vi møter 
en fantastisk Julie Andrews i hovedrollen. Den fattige sopranen Victoria får seg ikke arbeid 
og lever fra hånd til munn. Men når hun blir kjent med en annen entertainer i trøbbel, Toddy, 
blir det starten på en strålende karriere. Kledd i herreklær forvandler Toddy Victoria til grev 
Victor Grazinski, som etter sigende er en homofil drag-artist. Men komplikasjoner oppstår når 
Chicago-gangsteren King Marchand faller for Victor(ia).

MUSIKALSØNDAG

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



64

FOR SMÅ 
 FILMELSKERE

BARNAS CINEMATEK

HELE FAMILIEN

SIRKUS
Opplev Charlie Chaplins klassiker Sirkus som ekte 
stumfilmkonsert! Vår husmusiker Kjetil Schjander Luhr 
spiller piano til filmen.

DEN RØDE BALLONGEN 
+ DEN HVITE HESTEN

FOR DE MINSTE

To nydelige perler fra filmhistorien.
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Lørdager kl. 13.00 og 15.00 og søndager kl. 14.00 viser Barnas Cinematek nye titler og gamle 
 klassikere som passer for barn i ulike aldersgrupper, fra barnehagebarn til tolvåringer. Noen 
 ganger inviterer vi også til 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 post-
kassa. Sjekk programmet og les om filmene og  aktivitetene på cinemateket.no/barnascinematek

Visste du at Cinemateket også setter opp film for barn?
HELE FAMILIEN

OLA SOLUM: EVENTYR OG SPENNING!
Mange har et kjært forhold til Reisen til julestjernen. Denne høsten kan dere også 
utforske andre filmer som regissør Ola Solum laget på 70-, 80- og 90-tallet: Operasjon 
Cobra, Kvitebjørn kong Valemon og Carl Gustav, gjengen og parkeringsbandittene!

ANIMASJONSVERKSTED
Få ukentlig oversikt over program og 
 aktiviteter. Påmelding via nettsiden.

MELD DEG PÅ NYHETSBREVET  
TIL BARNAS CINEMATEK

Lag science fiction-film under Arkitekturfilm Oslo!

FOR DE STØRSTE
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TROLL I ESKE
Overraskelse!
Søndag 4. oktober kl. 21:00, søndag 1. november kl. 21:00  
& søndag 13. desember kl. 21:00

THE TRIAL OF  
THE CHICAGO 7
Førpremiere på Aaron Sorkins nye film! 
Søndag 4. oktober kl. 15:00, onsdag 7. oktober kl. 18:15  
og lørdag 10. oktober kl. 21:00

Oslo Dokumentarkino

MEET THE CENSORS 
Oslopremiere på Håvard Bustnes' nye film, med debatt etter filmen
Tirsdag 3. november kl.  17:30

NORSK KORT: 
BRWA VAHABPOUR
Ny norsk kortfilm og regissørmøte!
Onsdag 4. november kl. 18:00

Spesialvisning

NICK CAVE 
Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace
Torsdag 5. november kl. 20:00

BARNAS SØRFILM
Helg med barnefilm under Film fra sør 
28.-29. november 

BANEFF
Seks nye filmer fra Balkan
13. – 15. november

DETTE SKJER OGSÅ PÅ CINEMATEKET FREMOVER
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Les mer om arrangementene og forestillingene på cinemateket.no 
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 11 X 14  39
A ABSOLUTE BEGINNERS 63
 ALEXANDRIA… WHY? 37
 ALICE GUY: 13 KORTFILMER  21
 ALMOST NOTHING  45
 ALVEKONGEN 21
 ARCHITECTURE OF INFINITY  45
 ARKITEKTENS MAGE  59
 ASSASSINS 32
 ATLANTIS  9
B BABETTES GJESTEBUD  27
 BARKING DOGS NEVER BITE  35
 BARN  43
 BEASTS CLAWING AT STRAWS 31
 BEAU TRAVAIL  49
 BLÅ  27
 BLANCO EN BLANCO 32
 BLIZZARD OF SOULS  47
 BRUDEFERDEN I HARDANGER  51
 BUDBRINGEREN  52
C CAIRO STATION 37
 CARMEN COMES HOME  16
 CASTLE OF SAND 16
 CHARTER  43
 CITIZEN KANE  57
D DE LOJALE 47 RONIN 15
 DEN SMILENDE MADAME BEUDET  20
 DEN STORE SKJØNNHETEN  59
 DET FINNES INGEN DJEVEL 31
 DOGS DON'T WEAR PANTS  43
 DRESSED TO KILL 62
E EARTH  45
 ECHO  43
 EL VALLEY CENTRO  39
 EN JULEFORTELLING  56
 EN VELKJENT MELODI  63
 EXPERIMENTAL CITY, THE 45

F FACE  16
 FANNY OG ALEXANDER  56
 FANT  51
 FELLINIS ROMA  59
 FRANCES HA  29
G GOOD FOR NOTHING  16
H HATET  10
 HUMAN CONDITION, THE  

– A SOLDIER'S PRAYER 17
 HUMAN CONDITION, THE  

– NO GREATER LOVE  17
 HUMAN CONDITION, THE  

– ROAD TO ETERNITY  17
 HUMAN WILD  60
I IDIOT PRAYER: NICK CAVE ALONE AT 

ALEXANDRA PALACE  65
 IN THE MOOD FOR LOVE  11
 IRRADIATED 31
 IT'S A WONDERFUL LIFE  56
J JAKTEN  51
 JELGAVA 94  47
 JUAN OF THE DEAD  33
K KAMERA GÅR!   25
L LADY BIRD  29
 LANDSTRYKERE  25
 LINA FROM LIMA 32
 LITTLE WOMEN  29
 LONG KISS GOODNIGHT, THE  56
 LØPERJENTEN  52
M MARKENS GRØDE  27
 MEMORIES OF MURDER 35
 MISTRESS AMERICA  29
 MOFFIE 32
 MONGOLAND  56
 MOTHER 35
 MOTHERLAND  47
 MY FATHER THE SPY  47
 MY FAVORITE WAR 47

N NÅDELØSE MENN  62
 NAKEN 49
 NIGHT AND FOG IN JAPAN  16
 NOVA LITUANIA  47
O ON THE ROCKS  8
 ONKEL  43
 OPERASJON COBRA 25
 ORIONS BELTE  25
 OSLO 31. AUGUST  52
P PARIS 1900 20
 PAT GARRETT & BILLY THE KID  57
 POUR DON CARLOS  20
 PRIMA VERAS SAGA OM OLAV DEN HELLIGE  54
Q QUEEN & SLIM  8
R RAVENOUS  54
S SALADIN 37
 SANCTORUM 32
 SENSE OF BEAUTY, THE 45
 SOLARIS  45
 SONATINE 16
 SOULS ON THE ROAD  15
 STELLA POLARIS  60
 SUNLESS SHADOWS 32
 SUNSHINE  55
T TEN SKIES  39
 TEXAS CHAINSAW MASSACRE 2  54
 THERE WAS A FATHER  15
 TRE APER 33
 TROLLSYN  25
 TRUTH AND JUSTICE  46
 TURNAROUND  25
V VALIE EXPORT: SHORT FILMS  41
 VICTOR/VICTORIA  63
 VREDENS DRUER  62
W WALDEN  41
 WILD AT HEART  62
 WINTER  46



PROGRAMKATALOG 
135 – 4/20

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
Den nye beskyttelselova 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
Sita Jacobsen, Hege Jaer, Kjell Runar Jenssen, 
Jan Langlo (leiar), Sveinung Wålengen

ANDRE SKRIBENTAR
Arkitekturfilm Oslo, Festivalkontoret, Per Haddal, 
Kay Olsen, Greg Pope, Johanne S. Rognlien, Dick 
Stegewerns, Mike Sperlinger

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, Bartlomiej Wawrzynczyk, Piotr Wisniewski

ILLUSTRASJON KATALOGOMSLAG
Kim Hiorthøy

GRAFISK PROFIL
Snøhetta

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

TRYKK
Zoom Grafisk, 5500 eksemplarer    

TAKK TIL
Jørgen W. Söderström, Arild Jørgensen, Tore Myklebust 
– NB / Johan Ericsson – SFI / Tonya Madsen – Norsk 
psykoanalytisk forening / Marthe F. Fjelldal, Petter Langlete, 
Ove Solum – UiO / Arthaus / Selmer Media / Disney Norge / 
Mer Film / Eléonore Arnould – Institut français de Norvège 
/ Annie Fee / Aida Liliana LiPera – Cinemateket i Bergen / 
Mark Truesdale – Park Circus / Nordisk Film- og TV-Fond 
/ Jelena Mila – BaNeFF / Angelika Ramlow – Arsenal Dist, 
Berlin / Mike Sperlinger – KHIO / Victor Plahte Tschudi – 
AHO / Åse Meyer, Ingvild V. Arnesen, Maren Dahll, Johanne 
S. Rognlien, Ida Gulbrandsen, Lasse Skagen, Mads W. 
Voss – Film fra Sør / Dick Stegewerns / Japan Foundation 
/ Henrik Bardum – Japans ambassade / Kristin Jorfald – 
KulturKonsept / Unni Askeland / Kay Olsen / David Moore 
– DMP Cinema / Jeppe Riegels / Mike Matthews, Saskia 
van der Lingen, Ollie Charles, Nicola Lampard – Trafalgar 
Releasing / Johannes Glauman, Melina Maraki – NonStop 
Entertainment / Knut Erik Jensen / Gary Cranner – Chezville 
/ Maxime Perret-Cortassa – Le Pacte / Arkitekturfilm Oslo / 
ROM / Marthe Thorshaug / Baltiske filmdager
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