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PROGRAMKATALOG 
132 – 1/20

PRISAR OG PRAKTISK 
INFORMASJON
Du må ikkje være medlem for å se film på 
Cinemateket. Men eit medlemskap gir deg 
fordelar, blant anna billegare billettar. 

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 kjøpes og fornyes i 
billettluka. Det kan også lades for enda lengre 
periodar enn seks mnd. 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. 

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. 10.00 – 16.00
Tir - fre kl. 10.00 – 21.00
Lør  kl. 12.00 – 17.00
Søn   kl. 13.00 – 21.00

Ingen telefonbestilling.
Nettsal på cinemateket.no

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     

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

ANDRE SKRIBENTAR
BIFF, Human, Geir Friestad, Per Haddal,  Truls 
Mollerin, Kay Olsen, Greg Pope, TIFF

ANDRE MEDARBEIDARAR
Gunnar Bangsmoen, Nina Cecilie Bull, Hans-
Erik Ekeberg, Geir Friestad, Ioannis Galanákis, 
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, 6000 eksemplarer    

TAKK TIL
Mariane Cosserat, Lucille Poirier – Institut français / Matteo 
Fazzi, Erle Wold – Det italienske kulturinstitutt / SFI / KAVI / Ove 
Solum, Annie Fee, Helge Rønning, Marthe Fredheim Fjelldal, 
Petter Langlete – UiO / Jon Rognlien / Dag Johan Haugerud, 
Yngve Sæther – Motlys / Tonya Madsen / Finn Skårderud / 
Siri Gullestad / Mats Andreas Nielsen / De forskningsetiske 
komiteene / Good Company / Aksel Kielland / Per Haddal / 
Kari Simonsen / Silje Viki, Ketil Magnussen – HUMAN / Yaprak 
Morali / Dennis Nyback / Paul Tunge / Line-Anne Hovdenakk, 
Tristram Perry, Per Guldbrand Braathen – US Embassy Oslo / 
Heidi Helgestad – Norsk klimanettverk / Inger-Mette Stenseth 
/ Sylvie Rokab / Celine Ryel, Pernille Middelthon – HBO Europe 
/ Nia Baxter – Park Circus / Jørn Landbakk – Star Media 
Entertainment / Gerald Weber / Kay Olsen / Thawal S. Silver 
– Impact / AGFA / David Moore – DMP Cinema / NonStop 
Entertainment

TORSDAG 2. JANUAR 
18:00 Thomas Hylland Eriksen og 

historien om origamijenta 
Dag Johan Haugerud [L]

18:30 The Tango Lesson  
Sally Potter [T]

19:00 Det er meg du vil ha  
Dag Johan Haugerud [L]

20:15 La prisonnière  
Henri-Georges Clouzot [L]

20:30 The Host Bong Joon-ho [T]

FREDAG 3. JANUAR 
18:00 Steamboy 
 Katsuhiro Ôtomo [L]
19:00 The Tango Lesson  

Sally Potter [T]
20:00 La prisonnière  

Henri-Georges Clouzot [L]
21:00 The Host Bong Joon-ho [T]

LØRDAG 4. JANUAR
13:00 Kult og Kort IV: Løse skruer 

Diverse [L]
15:00 Det gylne kompasset  

Chris Weitz [L]

SØNDAG 5. JANUAR 
14:00 Den uendelige historien 

Wolfgang Petersen [L]
16:00 Steamboy 
 Katsuhiro Ôtomo [L]
18:00 The Party Sally Potter [L]
18:30 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [T]
19:30 Sannheten 
 Henri-Georges Clouzot [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 7. JANUAR 
18:00 Steamboy 
 Katsuhiro Ôtomo [L]
18:30 The Party Sally Potter [T]
20:00 Sannheten 
 Henri-Georges Clouzot [L]
20:30 The Host Bong Joon-ho [T]

ONSDAG 8. JANUAR 
18:00 Memories Katsuhiro Ôtomo, 

Kôji Morimoto & Tensai 
Okamura [T]

18:30 Thomas Hylland Eriksen og 
historien om origamijenta 
Dag Johan Haugerud [L]

19:30 Det er meg du vil ha 
 Dag Johan Haugerud [L]
20:30 The Tango Lesson 
 Sally Potter [T]
21:00 Line Nils-Reinhardt 

Christensen [L]

PROGRAM
JANUAR
FEBRUAR
2020

TORSDAG 9. JANUAR 
18:00 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [L]
18:30 Les diaboliques  

Henri-Georges Clouzot [T]
20:00 Som du ser meg  

Dag Johan Haugerud [L]
21:00 Snowpiercer 
 Bong Joon-ho [T]

FREDAG 10. JANUAR 
18:00 Sult Henning Carlsen [T]
18:30 Memories Katsuhiro Ôtomo, 

Kôji Morimoto & Tensai 
Okamura [L]

20:45 Snowpiercer 
 Bong Joon-ho [L]
21:00 Henri-Georges Clouzot’s 

Inferno Serge Bromberg & 
Ruxandra Medrea [T]

LØRDAG 11. JANUAR 
13:00 Kult og Kort IV: Løse skruer 

Diverse [L]
15:00 Nausicaä – prinsessen fra 

Vindens dal 
 Hayao Miyazaki [L]

SØNDAG 12. JANUAR 
14:00 Gutten og verden 
 Alê Abreu [L]
16:00 Memories Katsuhiro Ôtomo, 

Kôji Morimoto & Tensai 
Okamura [L]

18:15 Line Nils-Reinhardt 
Christensen [L]

19:00 The Party Sally Potter [T]
20:00 Som du ser meg  

Dag Johan Haugerud [L]
20:30 Henri-Georges Clouzot’s 

Inferno Serge Bromberg & 
Ruxandra Medrea [T]

TIRSDAG 14. JANUAR 
18:00 Casablanca Michael Curtiz 

[T]
18:30 Filmsalongen Når nettene blir 

lange Mona Hoel
 Møt Kari Simonsen i samtale 

med Per Haddal [L]
20:30 Jordens salt 
 Wim Wenders [T]
21:00 Yes Sally Potter [L]

ONSDAG 15. JANUAR 
18:00 Children of the Sea 
 Ayumu Watanabe [L]
19:00 Ice on Fire Leila Conners [T]
20:00 Les diaboliques  

Henri-Georges Clouzot [L]
21:00 Snowpiercer 
 Bong Joon-ho [T]

TORSDAG 16. JANUAR 
18:00 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [L]
18:30 Love Thy Nature 
 Sylvie Rokab [T]
20:00 Yes Sally Potter [L]
20:30 Henri-Georges Clouzot’s 

Inferno Serge Bromberg & 
Ruxandra Medrea[T]

FREDAG 17. JANUAR 
18:00 Beasts of the Southern Wild 

Benh Zeitlin [L]
19:00 Human 
 Yann Arthus-Bertrand [T]
20:00 Les diaboliques  

Henri-Georges Clouzot [L]

LØRDAG 18. JANUAR 
13:00 Det gylne kompasset  

Chris Weitz [L]
15:00 Den uendelige historien 

Wolfgang Petersen [L]
16:00 Ice on Fire Leila Conners [T]
17:00 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [L]
18:00 Human 
 Yann Arthus-Bertrand [T]
19:00 Paraplyene i Cherbourg 

Jacques Demy [L]

SØNDAG 19. JANUAR 
14:00 Kult og Kort IV: Løse skruer 

Diverse [L]
16:00 Beasts of the Southern Wild 

Benh Zeitlin [L]
17:00 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [T]
18:00 Morderen bor i nr. 21  

Henri-Georges Clouzot [L]
18:30 Love Thy Nature 
 Sylvie Rokab [T]
20:00 Ginger & Rosa Sally Potter [L]
21:00 Jordens salt 
 Wim Wenders [T]

TIRSDAG 21. JANUAR 
18:00 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [L]
18:30 Les diaboliques  

Henri-Georges Clouzot [T]
20:00 Ginger & Rosa Sally Potter [L]
21:00 Intervista Federico Fellini [T]

ONSDAG 22. JANUAR 
18:00 Sex, Jazz and War – sjeldne 

og forbudte animasjonsfilmer  
Presenteres av Dennis 
Nyback [T]

18:30 Mysteriet Picasso  
Henri-Georges Clouzot [L]

20:00 Barn Dag Johan Haugerud [L]
20:30 Jordens salt 
 Wim Wenders [T]

TORSDAG 23. JANUAR 
18:30 Norsk kort Kaveh Tehrani [L]
19:00 Orlando Sally Potter [T]
20:30 Barn Dag Johan Haugerud [L]
21:00 Les diaboliques  

Henri-Georges Clouzot [T]

FREDAG 24. JANUAR 
18:00 Fellini-seminar La strada 

Federico Fellini 
 Foredrag før filmen ved  

Finn Skårderud [T]
18:30 Morderen bor i nr. 21 
 Henri-Georges Clouzot [L]
20:30 Orlando Sally Potter [L]
21:15 Zombi Holocaust  

Marino Girolami [T]

LØRDAG 25. JANUAR 
12:00 Fellini-seminar Fellinis Roma 

Federico Fellini
 Foredrag før filmen ved 

Marco Gargiuolo [T]
13:00 Pelle Politibil går i vannet 

Rasmus Sivertsen [L]
15:00 Nausicaä – prinsessen fra 

Vindens dal
 Hayao Miyazaki [L]
15:30 Fellini-seminar Ginger og Fred  

Federico Fellini
 Foredrag før filmen ved  

Jon Rognlien [T]
17:00 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [L]
19:00 Fellini-seminar Satyricon 

Federico Fellini 
 Foredrag før filmen ved  

Helge Rønning [T]
19:30 Paraplyene i Cherbourg 

Jacques Demy [L]

SØNDAG 26. JANUAR 
14:00 Fatty på nye eventyr + The 

Pawn Shop + Tre på ville 
veier Roscoe Arbuckle, 
Charles Chaplin + Hal Roach 
[L]

16:00 Yentl Barbra Streisand [L]
17:00 Children of the Sea 

 Ayumu Watanabe [T]
18:30 The Dream that Kicks  

Ernst Schmidt jr: 20 Actions 
and destructions 

 Introduksjon ved Gerald 
Weber [L]

19:00 Paraplyene i Cherbourg 
Jacques Demy [L]

20:30 Mysteriet Picasso  
Henri-Georges Clouzot [L]

21:00 8 1/2 Federico Fellini [T]

TIRSDAG 28. JANUAR
18:00 Morderen bor i nr. 21 
 Henri-Georges Clouzot [L]
18:30 Metropolis Rintaro [T]
20:00 Orlando Sally Potter [L]
20:30 Satyricon Federico Fellini [T]

ONSDAG 29. JANUAR 
18:00 Til verdens ende 

 Wim Wenders [T]
18:30 Mysteriet Picasso  

Henri-Georges Clouzot [L]
20:30 Intervista Federico Fellini [L]

TORSDAG 30. JANUAR 
18:00 Filmhistoriekurs  

Filmens fødsel og den tidlige 
filmen [L]

18:30 Du Paul Tunge [T]
19:00 Reisen til månen  

George Méliès
 Lumière! Eventyret begynner 

Thierry Frémaux [L]
20:30 Metropolis Rintaro [T]
21:00 TV-teket Fjernsynsteater
 Aksel Kielland og Jon Refsdal 

Moe presenterer [L]

FREDAG 31. JANUAR 
18:00 Metropolis Rintaro [T]
18:30 Orlando Sally Potter [L]
20:00 La dolce vita 
 Federico Fellini [T]
20:30 Fryktens lønn 
 Henri-Georges Clouzot [L]
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Med atterhald om endringar.  
Sjekk omtalar for meir informasjon.  
Kinosalar:
[T] Tancred (195 plassar)
[L] Lillebil (70 plassar)

LØRDAG 1. FEBRUAR 
13:00 Gutten og verden 
 Alê Abreu [L]
15:00 Nausicaä – prinsessen fra 

Vindens dal 
 Hayao Miyazaki [L]

SØNDAG 2. FEBRUAR 
14:00 Det gylne kompasset  

Chris Weitz [L]
16:00 Yentl Barbra Streisand [L]
18:30 Orlando Sally Potter [L]
19:00 La strada Federico Fellini [T]
20:30 Fryktens lønn 
 Henri-Georges Clouzot [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 4. FEBRUAR 
18:00 Hidden Figures  

Theodore Melfi [T]
18:30 Filmsalongen Blikktrommen 

Volker Schlöndorff [L]
20:30 8 1/2 Federico Fellini [T]

ONSDAG 5. FEBRUAR
18:00 Krigsfotografen  

Boris B. Bertram [T]
18:30 Rojin Z Hiroyuki Kitakubo [L]
20:00 La dolce vita 
 Federico Fellini [T]
20:15 Children of the Sea  

Ayumu Watanabe [L]

TORSDAG 6. FEBRUAR 
17:00 Jiknon 2 (Frost II samisk 

versjon) Chris Buck & 
Jennifer Lee [T]

18:00 Filmhistoriekurs
 Filmen forteller, Griffith og 

svensk gullalder [L]
19:00 Berg-Ejvind och hans hustru 

Victor Sjöström
 Pianoakkompagnement ved 

Kjetil Schjander Luhr [L]
19:30 The Science of Fiction  

Mad Max 2: Landeveiens 
kriger George Miller

 Foredrag før filmen ved 
Katrine Lekang [T]

21:00 Fryktens lønn 
 Henri-Georges Clouzot [L]

FREDAG 7. FEBRUAR 
18:00 Psychobitch Martin Lund [L]
19:00 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [T]
20:00 Disco Jorunn Myklebust 

Syversen [L]
20:30 Julietta og åndene 
 Federico Fellini [T]

LØRDAG 8. FEBRUAR 
13:00 Kikis budservice  

Hayao Miyazaki [L]
15:00 Knerten Åsleik Engmark [L]

SØNDAG 9. FEBRUAR 
14:00 Løvenes konge Roger Allers 

& Rob Minkoff [L]
16:00 Grease Randal Kleiser [L]
18:00 Stumfilmkonserten  

Berlin, en storbysymfoni 
Walter Ruttmann [L]

18:30 Lyset fra sjokoladefabrikken 
Dag Johan Haugerud [T]

19:30 Rojin Z Hiroyuki Kitakubo [L]
20:00 Dagdriverne 
 Federico Fellini [T]

TIRSDAG 11. FEBRUAR 
18:00 Psychobitch Martin Lund [L]
19:00 La dolce vita 
 Federico Fellini [T]
20:00 Disco Jorunn Myklebust 

Syversen [L]

ONSDAG 12. FEBRUAR 
18:00 Aisthesis Distant Voices, Still 

Lives Terence Davies
 Foredrag før filmen ved Mats 

Andreas Nielsen [T]
18:30 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [L]
20:00 Giganten George Stevens [L]
21:00 Amarcord Federico Fellini [T]

TORSDAG 13. FEBRUAR 
18:00 Filmhistoriekurs
 20-tallets ekspresjonisme 

m.m. [L]
18:00 Film og psykoanalyse 8 1/2 

Federico Fellini 
 Foredrag etter filmen ved  

Siri Gullestad [T]
19:00 M Fritz Lang [L]
21:15 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [L]

FREDAG 14. FEBRUAR 
18:00 Rock Noir Grease 
 Randal Kleiser + 
 Grease 2 Patricia Birc [L]
18:30 Amarcord Federico Fellini [T]
21:00 Parasitt Bong Joon-ho [T]

LØRDAG 15. FEBRUAR 
13:00 Just Charlie 
 Rebekah Fortune [L]
15:00 Wolf Children 
 Mamoru Hosoda [L]
17:30 Giganten George Stevens [L]
18:00 Fellinis Roma 
 Federico Fellini [T]

SØNDAG 16. FEBRUAR 
14:00 Knerten Åsleik Engmark [L]
16:00 Rojin Z Hiroyuki Kitakubo [L]
18:00 Akira Katsuhiro Ôtomo [T]
18:30 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [L]
20:00 Disco Jorunn Myklebust 

Syversen [L]
20:30 Parasitt Bong Joon-ho [T]

MANDAG 17. FEBRUAR 
10:00 Keeper’n til Liverpool  

Arild Andresen [L]
12:00 Keeper’n til Liverpool  

Arild Andresen [L]

TIRSDAG 18. FEBRUAR 
10:00 Wolf Children  

Mamoru Hosoda [L]
12:00 Wolf Children  

Mamoru Hosoda [L]
18:00 Parasitt Bong Joon-ho [T]
18:30 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [L]
20:00 Tenebre Dario Argento [L]
20:30 Kvinnebyen Federico Fellini 

[T]

ONSDAG 19. FEBRUAR 
10:00 Pelle Politibil går i vannet 

Rasmus Sivertsen [L]
12:00 Pelle Politibil går i vannet  

Rasmus Sivertsen [L]
18:00 Norsk kort [L]
19:00 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [T]
20:00 Tenebre Dario Argento [L]
20:30 The Souvenir 
 Joanna Hogg [T]

TORSDAG 20. FEBRUAR 
10:00 Kikis budservice  

Hayao Miyazaki [T]
12:00 Kikis budservice  

Hayao Miyazaki [T]
18:00 Filmhistoriekurs
 Film noir [L]
19:00 Døden er et kjærtegn  

Edith Carlmar [L]
18:30 Akira Katsuhiro Ôtomo [T]
20:45 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [L]
21:00 Kvinnebyen 
 Federico Fellini [T]

FREDAG 21. FEBRUAR 
10:00 Løvenes konge Roger Allers 

& Rob Minkoff [T]
12:00 Løvenes konge Roger Allers 

& Rob Minkoff [T]
18:00 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [L]
18:30 Ginger og Fred  

Federico Fellini [T]
19:30 Giganten George Stevens [L]
21:00 Dolemite D’Urville Martin [T]

LØRDAG 22. FEBRUAR 
13:00 Just Charlie 
 Rebekah Fortune [T]
15:00 Knerten Åsleik Engmark [T]
18:00 Lyset fra sjokoladefabrikken 

Dag Johan Haugerud [L]

SØNDAG 23. FEBRUAR 
14:00 Busters verden 
 Bille August [L]
16:00 Yentl Barbra Streisand [L]
18:00 Akira Katsuhiro Ôtomo [T]
18:30 The Dream That Kicks 

OpticalSound, Tracked 
Diverse [L]

20:30 The Souvenir 
 Joanna Hogg [T]
20:45 Tenebre Dario Argento [L]

MANDAG 24. FEBRUAR  
- SØNDAG 1. MARS 
HUMAN International 
Documentary Film Festival
www.humanfilm.no
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PROGRAM
JANUAR
FEBRUAR
2020

8  MÅNEDENS FILM
10  MÅNEDENS KLASSIKER
12  HENRI-GEORGES CLOUZOT
 Få kunne skape spenning som  

den franske mesteren.  

18  KATSUHIRO ÔTOMO
 Mannen som brakte anime til vesten.  

22  SALLY POTTER
 Fem høydepunkt fra den originale  

britiske filmskaperen.

26 HUMAN 
Aktuelle dokumentarfilmer fra hele verden.

30 FEDERICO FELLINI
 Vi markerer 100-årsjubileet for den  

fargerike italienske regissørens fødsel.  

35 FILM OG PSYKOANALYSE
 Foredrag og filmer med psykoanalytisk fokus.

36 BONG JOON-HO
 Tre høydepunkt fra den innovative 

sørkoreanerens hånd.

38 FILMHISTORIEKURS
 Filmvisninger og foredrag.

40 KLIMAFESTIVALEN
 Fokus på klimaendringene og mulige løsninger. 

42  THE DREAM THAT KICKS
 Avant garde- og kunstfilm.

44  DAG JOHAN HAUGERUD
 Fem filmer signert en av Norges  

store filmfortellere.

46  FILMSALONGEN
 Per Haddal får besøk av Kari Simonsen.

48 AISTHESIS
 Film og filosofi.

49  CINEMATEKENE
 Samme film på sju norske cinematek. 

50  SPESIALVISNINGER
51  MUSIKALSØNDAG
52 STUMFILMKONSERTEN
53  THE SCIENCE OF FICTION
 Film i en vitenskapelig kontekst.

54  FORSTYRRET FILMSALONG
 Filmopplevelser du ikke visste at du trengte.

55  PUBLIKUMS ØNSKEFILMER
56  TEKNOETIKK
 Film og samtaler om ulike problemstillinger 

knyttet til teknologi, forskning og etikk.

 

ØVRIG STOFF:
2/3  KALENDER / VISNINGSOVERSIKT
6/7  AKTUELT
57  LES MER OM DISSE ARRANGEMENTENE  

PÅ NETTSIDENE
58  ALFABETISK TITTELOVERSIKT
59  INFORMASJON OG KOLOFON
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MØT KARI SIMONSEN
SEX, JAZZ AND WAR
HELGESEMINAR OM FEDERICO FELLINI
TV-TEKET
SAMENES NASJONA LDAG
THE SCIENCE OF FICT ION
ROCK NOIR DOUBLE  BILL

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!

FJERNSYNSTEATER
TORSDAG 30. JANUAR KL. 21:00
AKSEL KIELLAND & JON REFSDAL MOE  
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MØT KARI SIMONSEN
SEX, JAZZ AND WAR
HELGESEMINAR OM FEDERICO FELLINI
TV-TEKET
SAMENES NASJONA LDAG
THE SCIENCE OF FICT ION
ROCK NOIR DOUBLE  BILL

JANUAR
FEBRUAR
2020

NÅR NETTENE BLIR LANGE AV MONA HOEL
TIRSDAG 14. JANUAR KL. 18:30
FILMSALONGEN MED PER HADDAL  

24.-25. JANUAR
FILMVISNINGER OG FOREDRAG  

MAD MAX 2: LANDEVEIENS KRIGER
TORSDAG 6. FEBRUAR KL. 19:30
FOREDRAG FØR FILMEN VED KATRINE LEKANG  

SJELDNE OG FORBUDTE ANIMASJONSFILMER
ONSDAG 22. JANUAR KL. 18:00
PRESENTERT AV DENNIS NYBACK  

JIKŊON 2
TORSDAG 6. FEBRUAR KL. 17:00
BARNAS CINEMATEK  

GREASE & GREASE 2
FREDAG 14. FEBRUAR KL. 18:00
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MÅNEDENS FILM

Nok en gang henter vi månedens film fra 
anime-verdenen. Her produseres det stadig nye 
mesterverk som ikke får plass på norske kinoer, 
og den vakreste av disse på lang tid er Children 
of the Sea, regissert av Ayumu Watanabe. Filmen 
er basert på en manga av Daisuke Igarashi, hvis 
tidligere manga Little Forest allerede er blitt 
filmatisert flere ganger. Igarashi er kjent for sin 
vakre, fargerike og ekspressive tegnestil, og evne 
til å fange naturen med en nærmest surrealistisk 
spirituell tilnærming. Dette har blitt med i 
filmatiseringen av Children of the Sea, der naturen 
får en minst like fremtredende rolle som heltene. 
Ja, det er så imponerende gjengitt at vi nesten 
kan føle varmen fra sommersolen på huden, 

sanden mellom tærne, vannets avkjølende effekt 
og vindens hviskende drag. Et kobbel av Japans 
fremste animatører har på fremragende vis bidratt 
til å skape følelsen av en eventyrlig sommer, og 
har vi noensinne sett slike animerte bilder av livet 
under vann?

14 år gamle Ruka får sommeren sin ødelagt 
av å bli utvist fra skolens håndball-lag. Dypt 
fortvilet oppsøker hun farens arbeidsplass, det 
lokale akvariet. Der møter hun en underlig gutt 
Umi (hav), som er vokst opp blant dugonger 
(sjøkyr), og som sammen med sin bror Sora 
(himmel) har en helt spesiell kontakt med havet. 
Dypt inne i Ruka vekkes et urgammelt instinkt; 
kontakten med havet og alt som lever der. Med 

sine nye venner oppdager hun at noe helt spesielt 
er i ferd med å skje på et bestemt sted i havet, et 
sted alle havdyr valfarter mot. Men hva er det som 
egentlig foregår, og hvorfor er både det militære 
og havforskerne så desperat opptatte av dette?

Etter hvert som plottet utvikler seg tar det 
stadig nye vendinger, helt til man sitter igjen med 
samme følelse som etter 2001 – en romodyssé. 
Hva er det egentlig man har sett? Og var ikke 
egentlig hele reisen viktigere enn konklusjonen? 
Children of the Sea er en film som slår over deg 
som en tung bølge, river deg med og spinner deg 
rundt til du ikke lenger vet hva som er opp eller 
ned. Vakkert og utmattende, og noe du garantert 
ikke har opplevd før.

CHILDREN OF THE SEA
Kaijû no kodomo, Japan 2019

REGI Ayumu Watanabe

MED Mana Ashida, Hiiro Ishibashi, Seishû Uragami

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 50min. A: 9 år

SØN 5. JAN KL. 18:30 | TOR 9. JAN KL. 18:00 | ONS 15. JAN KL. 18:00 | TOR 16. JAN KL. 18:00 | LØR 18. JAN KL. 17:00
SØN 19. JAN KL. 17:00 | TIR 21. JAN KL. 18:00 | LØR 25. JAN KL. 17:00 | SØN 26. JAN KL. 17:00 | ONS 5. FEB KL. 20:15
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MÅNEDENS FILM

Dette er en ny filosofisk komedie fra Dag Johan 
Haugeruds hånd, eksklusivt på alle de norske 
cinematekene. Vi møter Andrea Bræin Hovig i 
rollen som eiendomsmegleren Ingrid. Hun og 
venninnen Maria, som er komponist, møtes i 
forbindelse med at en felles venninne skal gifte 
seg. Man har blitt enige om å lage en sang 
i anledning bryllupet, men idéen er lettere å 
unnfange enn å realisere. Det ene forslaget 
avløser derfor det andre og ingen er voksne nok 
til å stoppe prosjektet. Maria har blant annet blitt 
spurt om å lage sangen og sagt ja til det, men det 
skyldes kun at hun føler at å si ja er enklere enn 
å si nei. Ingrid på sin side har problemer med å 
fokusere på oppgaven, siden en av venninnene 

på det forrige bryllupssangmøtet hadde antydet at 
Ingrid mer eller mindre tok livet av sin egen mor, 
ved å ta henne med på en aketur som endte med 
en ulykke. Vi følger Andrea og Maria gjennom 
flere møter frem mot bryllupet, og mer eller 
mindre fruktbare samtaler om tonearter, syntaks, 
samvittighet og forlatelse.

Filmen er beskrevet som «en musikal om 
musikk og moral», og selv om ikke det danses 
her, flettes samtalene sammen med stykker av 
Aleksandr Skrjabin, Lalo Schifrin, Claude Vivier 
og Ravel. Som i Haugeruds andre filmer, er også 
Lyset fra sjokoladefabrikken dialogdrevet, og mye 
av humoren oppstår i spriket mellom det som 
føles eller tenkes, og det som sies eller ikke sies. 

Haugerud er suveren i måten han på en ytterst 
mild, men drepende måte viser hvor fastlåst 
vi er i våre individuelle perspektiv, fordommer 
og fasader, noe som gjør det vanskelig både å 
komme andre i møte, men også erkjenne og ta 
ansvar for egne handlinger. Nok en gang kan vi 
fryde oss over strålende skuespillerprestasjoner 
fra Andrea Bræin Hovig, Henriette Stenstrup, 
Birgitte Larsen og Andrine Sæther, som jo også 
har vært å se i Haugeruds tidligere filmer. Sånn 
sett kan man se Lyset fra sjokoladefabrikken som 
et midtpunkt i Haugeruds filmografi, med en rekke 
forbindelseslinjer til alle de andre spillefilmene 
hans.

LYSET FRA SJOKOLADEFABRIKKEN
Norge 2020

REGI Dag Johan Haugerud

MED Andrea Bræin Hovig, Henriette Stenstrup, Birgitte Larsen og Andrine Sæther

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 5min. A: Tillatt for alle

FRE 7. FEB KL. 19:00 | SØN 9. FEB KL. 18:30 | ONS 12. FEB KL. 18:30 | TOR 13. FEB KL. 21:15 | SØN 16. FEB KL. 18:30
TIR 18. FEB KL. 18:30 | ONS 19. FEB KL. 19:00 | TOR 20. FEB KL. 20:45 | FRE 21. FEB KL. 18:00 | LØR 22. FEB KL. 18:00
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MÅNEDENS KLASSIKER

Helt frem til Alfred Hitchcocks Psycho kom 
i 1960, ble Les diaboliques regnet som den 
mest skremmende og kunstnerisk fullendte 
skrekkfilmen noen gang. Regissøren, Henri-
Georges Clouzot, hadde i årene etter krigen 
utmerket seg som en av de ledende eksponentene 
for en type mørk thriller som både slektet på tysk 
ekspresjonisme og amerikansk film noir, filmer 
med mye svart og morbid humor, sirlig konstruerte 
plot med effektive spenningsmomenter og 
uventede vendinger, samt karakterer som er langt 
fra moralsk entydige i sin motivasjon. Clouzot har 
hyppig blitt omtalt som «den franske Hitchcock», 
men kanskje man heller kunne kalt Hitchcock 
«den britiske Clouzot», ettersom Les diaboliques 

var en viktig inspirasjonskilde for Hitchcocks 
Psycho. Ja, faktisk var begge regissørene ute 
etter å sikre seg opsjonen til Les diaboliques 
(Pierre Boileau og Thomas Narcejacs roman), 
men det var Clouzot som vant, visstnok med noen 
timers forsprang. Tidligere hadde de to kjempet 
om rettighetene til Fryktens lønn, og også da gikk 
Clouzot av med seieren.

Michel Delasalle er en ufordragelig, brutal 
sjåvinistbølle som jobber som rektor på en 
provinsiell gutteskole. Hans kone Christine har 
en hjertefeil som gjør at hun kan dø når som 
helst. Noe som åpenbart ikke er Delasalle imot, 
ettersom skolen da vil tilfalle ham. Han har også 
en elskerinne blant lærerinnene på skolen som 

etter hvert også får knyttneven rettet mot seg. 
Sammen bestemmer de to mishandlede kvinnene 
seg for å ta livet av udyret. De drukner ham i et 
badekar og dumper ham i skolens badebasseng. 
Men når bassenget siden blir tømt for vann er liket 
borte. En student hevder at han nylig har snakket 
med Delasalle og noen har vært på vaskeriet 
og hentet den avdødes klær. De to kvinnene 
begynner å få bange anelser...

I likhet med Psycho er plotet og virkemidlene 
i Les diaboliques i ettertid hyppig gjentatt og 
kopiert, men filmen imponerer fremdeles. 

LES DIABOLIQUES
Frankrike 1955

REGI Henri-Georges Clouzot

MED Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 57min. A: 15 år

TOR 9. JAN KL. 18:30 | ONS 15. JAN KL. 20:00 | FRE 17. JAN KL. 20:00
TIR 21. JAN KL. 18:30 | TOR 23. JAN KL. 21:00
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MÅNEDENS KLASSIKER

Orlando er noe helt utenom det vanlige. Eller 
hva sier du til en film som følger en og samme 
person gjennom 400 år av Europas historie 
– fra 1600-tallet og frem til vår tid – og hvor 
hovedpersonen skifter kjønn underveis?

På slutten av 1500-tallet forærer dronning 
Elizabeth en storslagen eiendom til sin yndling, 
den androgyne adelsmannen Orlando, mot at 
han lover henne å holde seg ung og vakker. Etter 
dronningens død utforsker Orlando kjærligheten 
på 1600-tallet, deltar i strabasiøse krigshandlinger 
på 1700-tallet og ender opp med den erkjennelse 
at han verken kan ta liv eller miste sitt eget. Han 
faller inn i en lang og tung søvn, og våkner ikke før 
på 1800-tallet – som kvinne.

Orlando er basert på Virginia Woolfs roman 
ved samme navn. Filmen tar opp mye av den 
samme tematikken som Woolf fokuserte på i sitt 
forfatterskap; kjønnsroller og klassesamfunn. Det 
tok Potter fire år å adaptere Woolfs krevende 
stream-of-consciousness-roman til lerretet, og 
resultatet lykkes i å både være tro mot det kjente 
litterære forelegget og å være en så vellykket film 
i seg selv at manuset brukes i undervisningen på 
filmskoler. Hovedrollen innehas av Tilda Swinton, 
som startet sin karriere som skuespiller i Derek 
Jarmans eksperimentelle filmer på slutten av 
80-tallet. For rollen i Orlando ble hun nominert til, 
og vant, flere priser. I dag er hun en gjenganger i 
filmene til regissører som Luca Guadagnino, Jim 

Jarmusch og Wes Anderson, selv om et yngre 
publikum kanskje kjenner henne best som Ancient 
One i Marvel-universet. 

 «En uhyre sjarmerende, dansende lett 
komedie.» – Ellen Margethe Sand, VG

«En film uten ett likegyldig bilde eller en 
eneste «slapp» scene. Visuelt er Orlando en glede 
for øyet, vakker og elegant.» – Tor Ellingsen,  
Dagbladet.  

ORLANDO
Storbritannia 1992

REGI Sally Potter

MED Tilda Swinton, Billy Zane, Lothaire Bluteau, Charlotte Valandrey, Quentin Crisp 

Engelsk og fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 9 år

TOR 23. JAN KL. 19:00 | FRE 24. JAN KL. 20:30 |  TIR 28. JAN KL. 20:00
FRE 31. JAN KL. 18:30 | SØN 2. FEB KL. 18:30



12

UBEHAGETS 
KRONIKØR

Henri-Georges Clouzot er en av de mest fasci-
nerende regissørene i fransk film. Han var en 
intelligent observatør og en visjonær filmskaper, 
som sto bak nervepirrende, intense thrillere 
som Fryktens lønn og Les diaboliques, men også 
ga seg i kast med prosjekter der han utforsket 
film språkets muligheter. Clouzots forkjærlighet 
for mørke tema gjorde at mange filmkritikere i 
hans samtid, men også i ettertid, definerte ham 
som kynisk og sadistisk. Sikkert er det at han var 
kompromissløs og nådeløs i sin utforskning av 
menneskets skyggesider.

Clouzots karriere spente fra 1930- til 70-tallet, 
og inneholdt høydepunkt som priser i Cannes, 
Berlin og Venezia, og nedturer som sykdom, 
yrkesforbud og bølgeregissørenes kontante av-
visning. Stort sett holdt han seg til thrillergenren, 

både som manusforfatter og når han regisserte, 
og vanligvis tok han utgangspunkt i litterære 
forelegg som han grundig forandret, men han 
laget også sorte komedier og flere dokumentarer. 
Han var en mester i å etablere miljøet for hand-
lingen, og tegnet raskt opp tydelige karakterer og 
konflikter. Regien var stram samtidig som filmene 
er fulle av rytme, detaljer og av lek og pek. Clouzot 
har ofte blitt sammenlignet med Alfred Hitchcock, 
ikke minst fordi de begge var mestere i å etablere 
og holde på suspense. Men Clouzots filmer 
inneholder en skarphet som gjør dem mørkere 
og mer intense. Stilmessig trakk han veksler på 
ekspresjonistene. Tysk film, spesielt verkene til 
Fritz Lang og F. W. Murnau, hadde merket ham 
som ung mann. «For meg er den viktigste regelen 
å bringe kontrastene til det maksimale, å skille 

HVEM ER REDD FOR HENRI-GEORGES CLOUZOT?
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det ekstreme med nøytrale soner». I likhet med 
de tyske ekspresjonistene ønsket Clouzot at 
billed språket på sofistikert vis skulle speile eller 
utforske psykologiske tilstander eller perspektiv.  

Lys og mørke
Det at Clouzots filmer puster og sitrer skyldes 
også skuespillernes utrolige tilstedeværelse. 
Yves Montand er suveren i Fryktens lønn, der 
han  spiller en fremmedarbeider i Sør-Amerika 
som sier ja til et risikofylt og så godt som håpløst 
oppdrag. Eller ta Peter Ustinov i Spionene. Han 
er ikke en hovedkarakter en gang, men spiller 
så nyansert at du blir sittende å nyte alle hans 
gester, måten å snakke på og måten han beveger 
seg arrogant gjennom et rom på. I et intervju med 
Simone Renant som spilte i Quai des Orfèvres, 
forteller hun at mange av disse små elementene 
var ting Clouzot allerede hadde sett for seg. 
Clouzots måte å jobbe på bidro til å gi ham et 
negativt rykte, spesielt i journalistkretser. Clouzot 
ville at skuespillerne skulle være, og ikke spille. 
Han hatet føleri! Måten de beveget seg på var 
også viktig. Så ved hjelp av sin egen variant av 
Method Acting, ved terping og ved å manipulere 
skuespillerne psykisk, oppnådde han sterke og 
overbevisende prestasjoner. Han ville også ha 
full kontroll over produksjonen og rettet sin nitide 
oppmerksomhet sin mot alt og alle. Det var tøft 
å jobbe med Clouzot, men han ble respektert 
av mange av sine samarbeidspartnere. Flere av 
skuespillerne ble gjengangere i filmene hans og 
det samme gjaldt for teknisk stab.

Kontroversene rundt Clouzot skyldtes flere 
ting. Han ble stemplet som tysker-vennlig under 
den andre verdenskrig som følge av at det 
tysk-kontrollerte Continental produserte flere av 
filmene hans, og fikk noen års karantene etter 

krigen som følge av det. Ravnen som kom i 1943 
ble en stor skandale. Handlingen er lagt til en by 
hvor alle mistenker alle etter at en rekke anonyme 
brev har spredt beskyldninger om utukt og andre 
forbrytelser. Høyresiden så filmen som et angrep 
på den allmenne moral, venstresiden mente den 
var kamuflert fascisme. Men kan opprøret også 
skyldes at Clouzot tok opp ting folk ikke ville 
konfronteres med, eller også at filmen brøt med 
publikums forventninger?

I nesten alle filmene sine manifesterte 
Clouzot et ubehag. Han likte å gå inn i moralske 
gråsoner. Han skildret løgner, prostitusjon, drap, 
sjalusi, begjær, paranoia, egoisme, lengsel og 
 fattigdom. Han valgte gjerne sensasjonelle 
 historier (de var ment å være underholdnings-
filmer), men han hadde alltid en ransakende 
motivasjon. Og å skildre det grumsete er ikke det 
samme som å velsigne det. 

Mange av Clouzots karakterer er despe-
rate, ofte befinner de seg i vanskeligheter. De 
har kanskje noe eller noen mot seg. Ofte er de 
sårbare eller svake, kanskje de blir sviktet. De tar 
feil valg. De er menneskelige. Og vi som publikum 
sitter som observatører og ser på dem tråkke feil. 
I mesterverket Les diaboliques møter vi to kvinner 
som legger en plan om å drepe en mann som 
mishandler dem. Kan vi forstå at de gjør noe slikt? 
Hvilket moralsk ansvar påligger det egentlig den 
som dømmer en annen…? Sannheten er et annet 
eksempel – en film som skarpt kritiserer hykleri og 
moralisme (Los Angeles Times beskrev den som 
«at once immoral, amoral, and strangely moral»), 
og der Clouzots sympati med hovedkarakteren 
Dominique er tydelig. 

Clouzot var en outsider, en som gikk sine 
egne veier. Og mot slutten førte det ham på 
avveie. Prosjektet L’enfer ble et mareritt av 

en produksjon, der hjerteinfarkt og motgang, 
samt Clouzots kunstneriske besettelse, førte 
til full stendig kollaps – økonomisk, mentalt, 
produksjons messig. Når vi nå kan se fragmenter 
fra dette ufullførte verket i filmen  Henri-Georges 
Clouzot’s Inferno, finner vi nok et bevis på at 
h an virkelig var en visjonær filmskaper. I L’enfer 
 ønsket han å finne en  grensesprengende form 
til en  historie om destruktive følelser. I doku-
men taren Mysteriet Picasso ville han fange 
kunstneren i selve skaperøyeblikket. De fleste av 
disse  arbeidene ble også destruert slik at de bare 
eksisterte på film – i filmen. Resultatet er unikt.  

Gjenoppdagelsen
Selv om kritikerne ikke alltid var på Clouzots 
side, ble han vist på de viktigste festivalene, vant 
flere priser og opplevde store kinosuksesser. 
 Hollywood ville gjerne ha ham over, men kunne 
aldri tilby ham den kontrollen han krevde. Bølge-
regissørene aksepterte ham aldri, og det opplevde 
han som vanskelig. 

Etter sin død i 1977 ble Clouzot nærmest 
glemt. Først de siste 20 årene har man igjen 
fattet interesse for ham, med retrospektiver og 
restaureringer. Navnet Clouzot fortjener å være 
like kjent som Hitchcock. Tross alt anså Hitchcock 
ham som sin største rival. Det ville vært en seier 
for franskmannen som en gang sa: «Jeg er ikke 
interessert i å bli beundret av en liten klikk esteter, 
men av det store publikum.» 

Hege Jaer

«Jeg er ikke interessert i å bli beundret av en liten 
klikk esteter, men av det store publikum.» 
Henri-Georges Clouzot
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MORDEREN 
BOR I NR. 21

MYSTERIET 
PICASSO

En rekke drap begås, og alt tyder på at det er samme morder som står bak: Ved likene er 
det etterlatt et visittkort. Når en innbruddstyv kommer over en koffert fylt av disse kortene, 
får politiet endelig et spor å forfølge. Inspektør Wens går undercover i bygget der kofferten 
ble funnet – og forkledd som prest stifter han bekjentskap med de ulike leietagerne. Wens 
kjæreste Mila er sikker på at hun også kan bidra til å løse saken, og er ekstra motivert av 
tanken på hvordan et slikt resultat ville være gunstig for karrieren hennes.

Morderen bor i nr. 21 var Clouzots første film regissert på egenhånd, der han mikser 
kriminalfortellingens spenning med komiske øyeblikk forårsaket av etterforskerparet.

Da vennene Picasso og Clouzot gikk sammen om denne dokumentaren, ville ikke Clouzot 
gjøre som andre før ham og dissekere eller dekonstruere Picassos arbeider. I stedet 
ønsket han å lage en kronologisk analyse og fange kunsten i sin tilblivelse. Takket være en 
tilfeldighet – oppdagelsen av en malingstype som seg gjennom papir – fant de to formen til 
filmen. Med kamera som vitne laget Picasso 20 verk, alt i fra enkle skisser til store malerier. 
Avtalen var at disse skulle destrueres senere. Resultatet ble en uvanlig film, der alle 
elementene – film, kunst, Picasso, Clouzot – smelter sammen til en idé og et kjempeverk.

L'assassin habite... au 21

Frankrike 1943

REGI Henri-Georges Clouzot

MED Suzy Delair, Pierre Fresnay, Jean Tissier

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 24min. A: 12 år

Le mystère Picasso

Frankrike 1956

REGI Henri-Georges Clouzot

MED Pablo Picasso, Henri-Georges Clouzot 

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 18min. A: Tillatt for 

alle

FRYKTENS LØNN LES DIABOLIQUES
Frankrike 1955, REGI Henri-Georges Clouzot

MED Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 57min. A: 15 år

Rektor Michel Delasalle er en brutal sjåvinistisk bølle. Hans kone Christine 
har en hjertefeil som gjør at hun kan dø når som helst. Delasalle har også 
en elskerinne blant lærerinnene på skolen, som etterhvert også får kjenne 
konsekvensene av Michels temperament. Sammen bestemmer de to 
mishandlede kvinnene seg for å drepe ham. De drukner ham i et badekar og 
dumper ham i skolens badebasseng. Så forvinner liket. 

Le salaire de la peur, Frankrike/Italia 1953, REGI Henri-Georges Clouzot

MED Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli, Peter van Eyck, Vera Clouzot

Fransk og engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 11min. A: 12 år

Kombinasjonen av sitrende spenning og inngående personskildringer gjør 
Fryktens lønn til en klassiker. I et sør-amerikansk land holder en gruppe 
fattige europeere til i en liten landsby. En dag dukker det opp et tilbud. På 
en annen kant av landet står en oljebrønn i lys lue og det trengs sjåfører til å 
frakte et lass nitroglyserin dit. Fire menn melder seg. Sjansen for å lykkes er 
liten, en hump i veien er alt som skal til for at katastrofen er et faktum.

FRE 31. JAN KL. 20:30
SØN 2. FEB KL. 20:30
TOR 6. FEB KL. 21:00

TOR 9. JAN KL. 18:30
ONS 15. JAN KL. 20:00
FRE 17. JAN KL. 20:00
TIR 21. JAN KL. 18:30
TOR 23. JAN KL. 21:00

SØN 19. JAN KL. 18:00
FRE 24. JAN KL. 18:30
TIR 28. JAN KL. 18:00

ONS 22. JAN KL. 18:30
SØN 26. JAN KL. 20:30
ONS 29. JAN KL. 18:30



16

HE
N

RI
-G

EO
RG

ES
 C

LO
UZ

OT

SANNHETEN

LA 
PRISONNIÈRE

HENRI-GEORGES 
CLOUZOT'S INFERNO

Opplev Brigitte Bardot briljere i rollen som Dominique, som står tiltalt for å ha drept 
dirigenten Gilbert. En rekke personer er bedt om å vitne i retten. Slik får vi vite hvordan 
den plagede, impulsive og vakre unge jenta rømmer fra en kvelende provinstilværelse til 
Paris. Hun og Gilbert innleder et forhold, men han behandler henne dårlig. Senere blir han 
sammen med søsteren hennes. Clouzot hentet stoff fra egne erfaringer som kunstner og 
trakk veksler på bråket rundt Bardots person, og skreddersydde ut fra det et rettsalsdrama 
som utforsker hvordan kvinnelig seksualitet defineres som noe destruktivt som må 
fordømmes. Det er ikke skyldspørsmålet som opptar Clouzot, men samfunnets dobbeltmoral 
og hykleri som han tar et nådeløst oppgjør med. 

Clouzots siste film er et fargesprakende verk som integrerer kinetisk kunst i form og 
innhold. José jobber som klipper i en tv-kanal. Samboeren Gilbert er kunstner og tatt 
ut til en gruppeutstilling. Etter åpningen inviterer galleristen Stan José hjem på en 
drink. Leiligheten hans er fylt med kunst av en helt annen type enn den han selger og 
José skjønner at Stan har en forkjærlighet for sadomasochisme. Hun lar seg sjokkere, 
samtidig som det pirrer henne. Med utgangspunkt i en rekke kontraster – kunst/business, 
overskridelse/moral, monogami/frihet, kontroll/underkastelse – er dette en film som 
utforsker kunstens vesen og relasjonen mellom filmskaperen og publikum, i tillegg til at den 
stiller spørsmål ved filmens natur, som voyeuristisk massemedium og fantasiens verktøy.

I 1964 gjorde en hetebølge, en skuespiller som trakk seg, innspillingssteder som ble borte, 
samt regissørens hjerteinfarkt sitt til å sette en stopper for filmen L'enfer. Henri- Georges 
Clouzots kone satt i en årrekke på materialet som hadde blitt innspilt. Disse råopptakene 
var smertelige minner for Clouzot selv, men en skattekiste for filminteresserte. På 
2000-tallet fikk Serge Bromberg tilgang til og tillatelse til å bruke disse opptakene, og 
kombinerte dem med rekonstruksjoner der Bérénice Bejo (kjent fra The Artist) levendegjør 
Romy Schneider, samt intervjuer med filmfolk. Resultatet er en forbløffende film om å ville 
oppnå det umulige, og samtidig et fragment av et kunstverk med en grensesprengende 
filmatisk kraft.

La vérité

Frankrike/Italia 1960

REGI Henri-Georges Clouzot

MED Brigitte Bardot, Charles Vanel, Sami Frey,  

Paul Meurisse

Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 10min. A: 12 år

Frankrike/Italia 1968

REGI Henri-Georges Clouzot

MED Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener, Bernard Fresson 

Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 46min. A: 15 år

L'enfer de Henri-Georges Clouzot

Frankrike 2009

REGI Serge Bromberg & Ruxandra Medrea

Fransk tale, engelskt tekst, 35mm, 1t 40min. A: 15 år

SØN 5. JAN KL. 19:30
TIR 7. JAN KL. 20:00

TOR 2. JAN KL. 20:15
FRE 3. JAN KL. 20:00

FRE 10. JAN KL. 21:00
SØN 12. JAN KL. 20:30
TOR 16. JAN KL. 20:30
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På samme måte som Akira Kurosawas Rashomon 
(1950) åpnet portene for japansk film i vesten, brøt 
Akira (1987) ny mark for japansk anime. Før Akira 
var anime kun en liten subkultur i vesten, der man 
fan-tekstet kopierte VHS-er og distribuerte disse 
innad i miljøet. Selv Miyazaki var stort sett en 
godt bevart hemmelighet, Nausicaä hadde blitt 
forsøkt lansert flere steder, blant annet i en sterkt 
forkortet utgave i USA, uten stort hell. Med Akira 
skulle alt dette bli forandret. 

Det viste seg å være et stort publikum for 
tegnefilm med voksen tematikk, så i kjølvannet 
av Akira vokste det frem flere distribusjons- 
selskaper som utelukkende fokuserte på anime 
– blant andre Manga Entertainment. Mannen bak 
Akira, Katsuhiro Ôtomo, var allerede et stort navn 
innen manga, med titler som Fireball (en serie 
som fansen fortsatt venter på at han skal fullføre), 
Domu og ikke minst den episke og legendariske 
2000-siders tykke Akira. Mange tema går igjen i 
mangaene og filmene til Ôtomo, både der hvor han 
selv har regi og der han har levert manus; tekno-
logiens mørke sider, hvordan arkitekturen og selve 
byen former individene, veien mot den totalitære 
staten, menneskesinnets evolusjonære potensiale 
og farene ved militær utnytting av dette.

Man kan si at det er litt overraskende hvilken 
enorm posisjon Katsuhiro Ôtomo har innen anime, 
med tanke på hvor få filmer han har gjort. Han 
har kun regissert to anime-langfilmer – Akira 
og  Steamboy (2004) – i tillegg til en rekke korte 
segmenter og tv-filmer. To ganger har han, med 
varierende hell, forsøkt seg som regissør på 
 vanlig spillefilm, med World Apartment Horror 
(1991), hvor kollega Sabu spiller hovedrollen, og 
 Mushishi (2006), basert på en omfattende manga 
av Yuki Urushibara, som også er blitt til flere 
anime-serier. Likevel er det mye å trekke frem 
fra hans lange karriere, da han har vært en flittig 
manusforfatter. 

Akira er selvskreven i en presentasjon av 
Ôtomo, og det er lett å tro at en anime fra 1988 
skulle være teknisk og tematisk passé. Men 
teknisk er den faktisk overlegen det aller meste, 
ikke bare innen anime, men også innen tegnefilm 
generelt. Noe skyldes det ekstreme detaljnivået 
i filmen, noe skyldes Ôtomos  fantastiske stil, 
 dynamikk og komposisjoner – men mye kommer av 
hans kostbare insistering på å animere 24 bilder 
i sekundet, noe som var helt uhørt i animasjons-
kretser. Disney holder seg for det aller meste til 12 
bilder i sekundet, hvor hvert bilde fotograferes to 

ganger, mens andre går enda lengre ned i ratio. 
Dette blåste opp budsjettet på Akira slik at den 
ble den dyreste animeen produsert til da, men 
ga også filmen en flyt og kraft perfekt tilpasset 
handlingen i filmen. Ôtomos valg med å ta regien 
selv er meget forståelig, da mangaen var ekstremt 
omfattende og ennå ikke avsluttet. Store deler 
måtte bli borte og en helt ny slutt måtte skrives. 
I en sjelden variant ser vi her hvordan filmen 
på virket avsluttingen av mangaen, som først ble 
ferdig tre år etter at filmen hadde premiere. 

Ôtomos utsøkt detaljerte, tidvis svært 
 poetiske og talende komposisjoner som tegner, 
er på en strålende måte overført til de fleste 
anime-filmene hvor han har vært involvert: Ikke 
bare der han selv er regissør, men også i mange 
hvor han har levert manus, produsert, animert 
eller hatt overoppsyn med (som Satoshi Kons 
Perfect Blue). Vi gir dere her noen høydepunkt fra 
hans lange karriere, og venter i spenning på hans 
nye animeprosjekter – spillefilmen Orbital Era og 
tv-serien Akira.

Kjell Runar Jenssen

Katsuhiro Ôtomo er en levende legende  
innen japansk manga og anime, og 
sentral i å få resten av verden til  
å oppdage disse to kunstartene.



20

KA
TS

UH
IR

O 
ÔT

OM
O

Memorîzu, Japan 1995

REGI Katsuhiro Ôtomo, Kôji Morimoto & Tensai Okamura

MED Shigeru Chiba, Hisao Egawa, Kayoko Fujii

Japansk tale, engelsk tekst, Blu-Ray, 1t 53min. A: 12 år

ONS 8. JAN KL. 18:00 | FRE 10. JAN KL. 18:30 | SØN 12. JAN KL. 16:00

Selv om Memories er en kompilasjonsfilm med tre helt separate segmenter, 
regissert av tre forskjellige regissører, er den helt essensiell i en Katsuhiro 
Ôtomo-serie. Det er ikke bare fordi alle tre historiene er baserte på mangaer 
skrevet av ham og at han selv regisserte den siste historien, men fordi dette 
er et helt sentralt verk, kanskje en av de sterkeste anime-filmene noensinne. 

Segment en, The Magnetic Rose, er vidunderlig poetisk og kompleks 
på samme tid. Her aner et arbeidslag ute i rommet utsiktene til en stor 
fortjeneste ved å svare på et nødsignal fra en tilsynelatende forlatt asteroide 
og blir fanget i minnene til en for lengst avdød operastjerne. I segment to – 
Stink Bomb – er det våpenforskningen og de militære som står overfor en 
idiotisk trussel de selv har skapt, mens tredje segment, Cannon Fodder, som 
Ôtomo selv har regissert, nok er en av de beste beskrivelsene av krigens 
livsfarlige meningsløshet noensinne. Her tas vi med til et samfunn som 
bygger hele sin eksistens rundt daglige kanonangrep på en muligens ikke-
eksisterende fiende. Stilistisk ligner den ikke på mye annet, med sitt flytende 
kamera bryter Ôtomo her ny grunn for anime-filmen. 

Japan 1988

REGI Katsuhiro Ôtomo

MED Mitsuo Iwata, Nozomu Sasaki, Mami Koyama

Japansk tale, svensk tekst, DCP, 2t 4min, A: 15 år

SØN 16. FEB KL. 18:00 | TOR 20. FEB KL. 18:30 | SØN 23. FEB KL. 18:00

Det er vanskelig å overdrive hvilken banebrytende og viktig bauta Akira er. I 
likhet med Hayao Miyazaki og hans Nausicaä – Prinsessen fra vindens dal, 
adapterte Ôtomo selv Akira fra sin egen, uferdige tegneserie på slutten av 
80-tallet. Effekten og ringvirkningene filmen skulle vise seg å ha ble større 
enn noen kunne forestille seg.

Tid og (å)sted for historien er Neo-Tokyo 2019, tre tiår etter at 3. 
 verdenskrig utslettet gamle Tokyo. Byen, som skal arrangere sommer-OL året 
etter, herjes av vold, demonstrasjoner og motorsykkelbander ute av kontroll. 
Tilfeldigheter gjør at en av disse bandene vikles inn i et komplott med et 
hemmelig, militært forskningsprosjekt på den ene siden, frihetskjempende 
terrorister på den andre. Resultatet kan ikke bli annet enn eksplosivt.

Historien er strengt tatt ikke filmens viktigste kvalitet – styrken ligger i 
hvordan den forteller den: med banebrytende cinematisk kraft og stil. Akira 
ble lansert i 1988, på høyden av cyberpunks popularitet, og ble i likhet med 
Blade Runner et definerende verk innen sjangeren, inspirasjonskilde til 
utal lige kopier. Filmen ble også raskt bragt til vesten – slett ikke dagligdags 
på den tiden – hvor den ble et massivt kultfenomen, og mer eller mindre 
egenhendig åpnet det vestlige markedet for japansk tegnefilm. Ironisk nok for 
bølgen den startet, var Akira en atypisk representant for anime: Dialogen var 
spilt inn først, ikke dubbet etterpå, og animasjonen holdt et mye høyere nivå 
enn anime ellers. Men bølgen lot seg ikke stoppe av det.

MEMORIESAKIRA
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ROJIN-Z

METROPOLIS

STEAMBOY

I et samfunn hvor tradisjonen sier at familien skal ta seg av de eldre, kommer nå staten opp 
med teknosengen Z-001. Denne datastyrte sengen kan oppfylle alle pasientens behov og 
spare mange arbeidsplasser i helsesektoren. Dessverre har det militære sett sitt snitt til å 
infiltrere utviklingen av denne sengen og lagt inn noen ekstra muligheter. Kombinasjonen 
av den delvis demente pasienten og den eksperimentelle datamaskinen som styrer en seng 
med uant kapasitet, får raskt store konsekvenser.

I fremtiden består den nye arbeiderklassen av roboter. En dag får den korrupte politikeren 
Duke Red laget en superrobot etter modell av sin avdøde datter Tima. Målet er at hun skal 
kontrollere verden. 

Osamu Tezuka skrev manga-tegneserien Metropolis i 1949, inspirert av et stillbilde fra 
Fritz Langs film fra 1927. Ôtomo skrev manus og Rintaro regisserte filmen, som tematisk 
speiler den kalde krigen og hvo det arkitektoniske uttrykket har et art nouveau-preg. Filmen 
er avsindig vakkert animert. Noen ganger blir den digitaliserte arkitekturen nesten for 
virkelig. Figurene er håndtegnet og tradisjonelle i animeforstand. Det er dybden, detaljene 
og fargeleggingen som viser kvaliteten i denne produksjonen.

I denne ekstravagante streampunk-animen, som best kan beskrives som Akira møter Jules 
Verne, tas vi med tilbake til attenhundretallets dampdrevne Storbritannia. Vi møter den 
unge mannen Ray, som får en mystisk kule stukket i hendene av sin amerikanske bestefar. 
Kulen viser seg å være en ny og farlig energikilde og køen av mennesker som lengter etter 
å slå klørne i den er lang. Med livet som innsats må Ray frakte kulen trygt frem til sin far, 
redde sin familie og, vel, hele resten av verden. Steamboy tok hele ni år å få ferdig, men så 
synes da også hvert eneste minutt og hver eneste yen på lerretet. Dette er en blendende 
vakker film, som både imponerer og gleder, med en makeløs sans for detaljer som kun et 
kinobesøk vil kunne yte rettferdighet.

Japan 1991

REGI Hiroyuki Kitakubo & Katsuhiro Ôtomo       

Japansk tale, engelsk tekst, Blu-Ray, 1t 20min. A: 12 år     

Metoroporisu

Japan 2001

REGI Rintaro

MED Yuka Imoto, Kei Kobayashi, Kōsei Tomita,  

Norio Wakamoto, Junpei Takiguchi

Japansk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 47min. A: 12 år 

Suchîmubôi

Japan 2004

REGI Katsuhiro Ôtomo

MED Kiyoshi Kodama, Manami Konishi, David S. Lee

Japansk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 44min. A: 12 år

TIR 28. JAN KL. 18:30
TOR 30. JAN KL. 20:30
FRE 31. JAN KL. 18:00

ONS 5. FEB KL. 18:30
SØN 9. FEB KL. 19:30
SØN 16. FEB KL. 16:00

FRE 3. JAN KL. 18:00
SØN 5. JAN KL. 16:00
TIR 7. JAN KL. 18:00
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Hun var bare tenåring da hun forsto at hun ville 
bli filmskaper. Som del av et filmverkstedmiljø 
i London begynte hun å lage eksperimentelle 
kortfilmer på slutten av 60- og begynnelsen 
av 70-tallet. Hun utdannet seg så til danser og 
koreograf, men drev også med performancekunst 
og musikk. Disse ulike kunstretningene og 
disiplinene tok så Sally Potter med seg inn i 
spillefilmen. 

Debutfilmen The Gold Diggers (1983) var en 
eksperimentell musikal i sort-hvitt. Allerede her 
ser vi noe som går igjen i verkene hennes: Hver 
film har en idé-kjerne og idéen påvirker filmens 
form. Dette abstrakte utgangspunktet og denne 
konseptuelle tilnærmingen betyr imidlertid ikke at 
filmene er tørre, intellektuelle øvelser. Tvert imot 
er de smarte og morsomme, og utpreget sensuelle 
og sanselige, noe som skyldes både hennes 
evne til å koreografere bevegelse og bruken av 
lys, kamerautsnitt og kostymer, i tillegg til selve 
historiene. Dessuten finnes det en overordnet 
tematisk tråd i filmene, enda så ulike de er: Hva 
kan skille mennesker, og hva kan forbinde dem?

Britiske Sally Potters kritikerroste identitetsdrama Orlando er Månedens klassiker. 
Vi benytter anledningen til å vise flere av filmene hennes. 

Potter har beskrevet i intervjuer hvordan hun 
går inn i hvert prosjekt med en lidenskap, som hun 
nærmest ser som en forutsetning for å makte en 
så utmattende oppgave som å regissere en film. 
Hun fyller ofte andre roller også – hun har skrevet 
manus til alle filmene, hun produserer, hun har 
komponert musikken til flere av filmene og i The 
Tango Lesson (1997) spiller hun også hovedrollen. 
Hun understreker også – noe man ikke hører så 
ofte – hvordan hun elsker selve produksjonsfasen, 
det å sette sammen teamet og bygge det ut til å 
bli et givende fellesskap. Hun er også opptatt av 
dialogen med publikum, så ved siden av å følge 
filmene på festivaler og visninger, har hun også 
i mange år brukt ulike plattformer på nett til å 
formidle arbeidet sitt og holde kontakten med 
publikum, forskere og filmstudenter. 

Sally Potters filmer er både forførende og 
fremmedgjørende, og hun har flere ganger møtt 
motbør hos kritikere. Men spesielt filmatiseringen 
av Virginia Woolfs ufilmelige roman Orlando (1992) 
ble hyllet av mange. Her møter vi Orlando, hvis liv 
strekker seg over flere hundre år og overskrider 
mann-kvinne-skillet. Det er en film om identitet 
og transformasjon, og å se verden med nye øyne. 
Akkurat dette er en sentral motivasjon for Sally 
Potter – hun vil at film skal stille spørsmål. Hun 

tror at film kan få oss som ser på til å erkjenne 
noe nytt, om oss selv og om verden. I et intervju 
bekreftet Potters newzealandske kollega Jane 
Campion dette med sin egen opplevelse av 
Orlando:

«When my son died, on the third day I was 
devastated, I didn’t know what to do with myself. 
I went to see Orlando. It was so beautiful. This 
earth can be transformed. There are moments of 
extreme wonder…and that’s all worth living for.» 

Potters foreløpig siste film The Party 
(2017) var en underholdende, velspilt, treffende 
situasjonskomedie om en festlig anledning som 
med hjelp av blant annet alkohol utarter til en 
voldsom konfrontasjon. Idéen til Potter var å lage 
en dypt politisk film om et splittet Storbritannia. 
I 2020 kommer Molly, et komprimert far-datter-
drama med Elle Fanning, Javier Bardem, Salma 
Hayek, Chris Rock og Laura Linney, som vi og 
mange andre har store forventninger til. Sally 
Potter fortsetter ufortrødent, på sin uavhengige 
sti.   

 
Hege Jaer

SER
SOM

DET

SALLY POTTER 

VI

Sally Potter under 

innspillingen av The Party.
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Yes er er både en medrivende kjærlighetshistorie og en smart politisk analyse, skrevet og 
fremført på jambisk pentameter, noe som fikk en anmelder i Washington Post til å beskrive 
filmen som «as if Ingmar Bergman, William Shakespeare and Dr. Seuss had collaborated 
on an antiwar project». Hovedpersonen er en irsk-amerikansk forsker som føler seg fortapt 
i ekteskapet med politikermannen Anthony. Når hun møter en libanesisk kirurg, som nå 
jobber som kokk, er det begynnelsen på en intens, lidenskapelig affære. «Bold, vibrant and 
impassioned, Yes is the work of a high-risk film artist in command of her medium and gifted 
in propelling her actors to soaring performances.» – Kevin Thomas, Los Angeles Times

Storbritannia/USA 2005, REGI Sally Potter

MED Joan Allen, Simon Abkarian, Sam Neill 

Engelsk tale, norsk tekst

35mm, 1t 40min. A: Tillatt for alle

ORLANDO

GINGER & ROSA

THE TANGO LESSON

THE PARTY

Storbritannia/Frankrike 1997, REGI Sally Potter

MED Sally Potter, Pablo Verón, Morgane Maugran 

Engelsk, fransk og spansk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 40min. A: 6 år

Regissøren Sally sliter med sitt nye filmprosjekt og beslutter å dra til Paris. 
Der opplever hun tangostjernen Pablo opptre, og blir helt besatt. Hun tilbyr 
Pablo en rolle i sin nye film i bytte mot tangotimer, og snart dreier hele 
tilværelsen seg om dans. Men det gjør den ikke mindre problemfri. Både Sally 
Potter og Pablo Verón spiller «seg selv» i filmen, som både er en hyllest til en 
dans og en elegant metafilm, nydelig fotografert av Robby Müller. 

Storbritannia 2017, REGI Sally Potter

MED Timothy Spall, Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Bruno Ganz

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 11min. A: 12 år

The Party er en forfriskende, intelligent og underholdende komedie. Janet er 
en fremgangsrik politiker som har invitert en gruppe mennesker hjem til seg 
for å feire at hun har blitt forfremmet til skyggeminister i helsedepartmentet. 
Det som følger er en sprudlende situasjonskomedie hvor det ene skjelettet 
ramler ut av skapet etter det andre, når vinen begynner å flyte og det dukker 
opp både illegale rusmidler og skytevåpen. 

Storbritannia 1992, REGI Sally Potter

MED Tilda Swinton, Billy Zane, Lothaire Bluteau, Charlotte Valandrey

Engelsk og fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 9 år

Orlando er en sjarmerende og dansende lett komedie om mannen, kvinnen og 
menneskelig frigjøring, basert på Virginia Woolfs roman ved samme navn. 

På 1500-tallet forærer dronning Elizabeth en storslagen eiendom til sin 
yndling Orlando, mot at han lover henne å holde seg ung og vakker. Etter 
dronningens død utforsker Orlando kjærligheten på 1600-tallet, går i krigen på 
1700-tallet, faller i søvn og våkner på 1800-tallet – som kvinne. 

Storbritannia/Danmark/Canada 2012, REGI Sally Potter

MED Christina Hendricks, Elle Fanning, Annette Bening

Engelsk tale, utekstet, Blu-Ray, 1t 29min. A: 12 år

Ginger & Rosa er et coming-of-age-drama, satt til 60-tallets London, der Sally 
Potter utforsker tema som frihet og ansvar. Vi møter de to bestevenninnene 
Ginger og Rosa, og følger dem der de smugrøyker, går i demonsstrasjonstog, 
kliner med gutter og filosoferer over livet. Men så blir Gingers foreldre 
separert og Rosa begynner å se på Gingers far med et helt nytt blikk.

TOR 23. JAN KL. 19:00
FRE 24. JAN KL. 20:30
TIR 28. JAN KL. 20:00
FRE 31. JAN KL. 18:30
SØN 2. FEB KL. 18:30

SØN 19. JAN KL. 20:00
TIR 21. JAN KL. 20:00

TOR 2. JAN KL. 18:30
FRE 3. JAN KL. 19:00
ONS 8. JAN KL. 20:30

SØN 5. JAN KL. 18:00
TIR 7. JAN KL. 18:30
SØN 12. JAN KL. 19:00

TIR 14. JAN KL. 21:00
TOR 16. JAN KL. 20:00
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PArASITT
EN FILM AV BONG JOON-HO

GULLPALMEN
CANNES FILMFESTIVAL

«en av årets desidert beste filmopplevelser»
subjekt

DDDDDD

«et mesterverk – genial og uimotståelig»
aftenposten

DDDDDD

«Sylskarpt skrevet og ufattelig kul»
filmmagasinet

DDDDDD



26



27

I løpet av syv festivaldager gir festivalen 
deg store filmopplevelser med årets beste 
dokumentarfilmer, og tar opp de viktigste 
debattene akkurat nå. 

På programmet finner du det beste av 
gravejournalistikk, modige stemmer, sterke 
historier, debatter, seminarer, teater og kunst 
og muligheten til å lære mer om blant annet 
antibiotikaresistens, krig mot narkotika, og 
multinasjonale selskapers overgrep mot 
lokalbefolkning. Filmskapere, fageksperter, 
menneskerettighetsforkjempere og andre 
spennende gjester fra hele verden kommer til 
Oslo for å gi dypdykk inn i filmenes temaer.

I tillegg til et program som fokuserer på 
menneskerettigheter, presenterer festivalen gode 
kinodokumentarer som omfavner et stort spekter 
av temaer.

Fra 24. februar til 1. mars fylles Cinemateket av den 12. utgaven av Oslos største 
dokumentarfilmfestival med aktuelle og spennende dokumentarer fra hele verden. 

I det norske konkurranseprogrammet 
vises rykende ferske norske dokumentarfilmer 
som konkurrerer om HUMAN-prisen, og hvor 
filmopplevelsen står i sentrum.

I det internasjonale konkurranseprogrammet 
finner du sterke filmer fra hele verden som 
belyser aktuelle menneskerettighetssaker. Disse 
filmene konkurrerer om HUMAN Rights Human 
Wrongs-prisen. 

På de neste to sidene får du smakebiter fra 
programmet. 

Få full oversikt på www.humanfilm.no

INTERNASJONALE
DOKUMENTARFILMFESTIVAL

HUMAN
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ON THE PRESIDENT’S 
ORDERS

FOR SAMA

RESISTANCE 
FIGHTERS

Dette er et intenst innblikk i hva som foregår på gateplan i Filippinene under president 
Dutertes hypervoldelige krig mot narkotika.

Hvor finner man rettferdighet når man har en president som sammenligner seg selv 
med Hitler? Denne drivende spennende filmen dukker ned i Manilas mest belastede bydel 
og viser hva som skjer når bydelen får ny politisjef for å rydde opp i politiets tøylesløse 
drapstall. Tallene går ned, dødssvadronene forsvinner og rettsstaten seirer – i alle fall 
tilsynelatende. Vi følger både den nye politisjefen og innbyggerne som terroriseres av 
politiet tett på, og får et uredd bilde av konsekvensene av Dutertes livsfarlige retorikk.

Årets aller sterkeste filmopplevelse er den syriske journalisten Waads opprivende 
fortelling om sitt liv i Aleppo, fortalt til sin datter. Gjennom Waads kamera får vi et svært 
personlig blikk på Syrias skjebne, fra hun deltar i det optimistiske studentopprørets spede 
begynnelse, til regimets grufulle krigføring og beleiringen av Aleppo. Samtidig er dette 
fortellingen om livet på tross av krigen – Waad gifter seg, blir gravid og får barn, mens 
verden rundt henne bokstavelig talt faller sammen. Hun og mannen driver det aller siste 
sykehuset i Aleppo og de nekter å reise fra alt de har kjempet for, men hva med datteren? 
For Sama har vunnet priser verden over og dette vitnesbyrdet er like vondt som det er 
vakkert.

I 2015 ble skrekkscenariet virkelighet: den første bakterien som er resistent mot alle kjente 
antibiotika ble oppdaget. Denne vitenskapsthrilleren forteller den sjokkerende historien om 
ignoranse og grådighet som har ført oss til bristepunktet og tegner et dramatisk bilde av vår 
nære framtid: innen 2050 vil vi ikke lenger ha antibiotika som virker. Vi er i ferd med å tape 
kappløpet og filmen følger forskerne, diplomatene og legene som står i spissen for kampen 
mot dette scenariet. Nye typer antibiotika må utvikles, og overforbruket, spesielt i dyrefôr, 
må vekk. Men er milliardindustriene og politikerne villige til å gjøre det som trengs for å 
unngå nok en menneskeskapt katastrofe?

Filippinene/USA/Storbritannia 2019

REGI James Jones & Olivier Sarbil

Tagalog tale, engelsk tekst, DCP, 1t 12min. A: 15 år

Storbritannia 2019

REGI Waad al-Kateab & Edward Watts

Arabisk og engelsk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 35min. A: 15 år

Tyskland 2019

REGI Michael Wech

Engelsk og tysk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 38min. A: 15 år

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE
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ADVOCATE

MAXIMA

OUR TIME 
MACHINE

Den kontroversielle 74 år gamle israelske advokaten Lea Tsemel har viet hele livet til 
å forsvare palestinere tiltalt for grov vold, og tar til orde for at voldshandlingene oftest 
er utført som motstandskamp mot Israels apartheidregime. I filmen følger vi en 13-årig 
palestiner som risikerer livstid i fengsel etter å ha angrepet tilfeldige forbipasserende med 
kniv i Tel Aviv, og en palestinsk ung kvinne tiltalt for forsøk på selvmordsbombing.

Tsemels forsøk på å menneskeliggjøre klientene sine fremprovoserer sterke 
reaksjoner, og det er langt mellom seirene i et rettssystem rigget for grov forskjells-
behandling mellom israelske og palestinske tiltalte. Dokumentaren viser oss på opprørende 
vis hvordan den politiske utviklingen i Israel har ført til et stadig mer autokratisk samfunn.

Peruvianske Máxima Acuña har blitt et verdensomspennende symbol på en utrettelig 
kamp for retten til egen jord, i møte med store multinasjonale selskaper. Denne medrivende 
dokumentaren følger hennes standhaftige forsøk på å stå på sin rett i møte med verdens 
største gruveselskap, som gjennom en allianse med politiet prøver å få henne vekk fra 
gården sin med vold og sabotasje. Máxima står fjellstøtt på sine rettigheter gjennom 
rettssak etter rettssak, på tross av at både hun og advokaten mottar dødstrusler, og 
tilsynelatende hele systemet er rigget mot henne.

Denne dokumentarperlen er en sønns forsøk på å komme nærmere sin far, som er i ferd 
med å forsvinne inn i demens. Samtidig gir den også et fortryllende innblikk i et Kina 
som er i ferd med å forsvinne, og er en kjærlighetserklæring til de tradisjonelle kinesiske 
kunstformene. 

I Shanghais gamle gater driver Maleonn et dukketeater og har hele livet drømt om å 
samarbeide med sin far, en berømt regissør i Shanghai-operaen. Men tiden er i ferd med å 
renne ut, og Maleonn setter i gang et ambisiøst teaterprosjekt han håper skal fungere som 
en tidsmaskin for sin far og lokke fram minnene en siste gang.

Israel/Canada/Sveits 2019

REGI Rachel Leah Jones & Philippe Bellaïche

Hebraisk, arabisk og engelsk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 48min. A: 15 år

Peru/USA 2019

REGI Claudia Sparrow

Spansk og engelsk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 28min. A: 15 år

Kina/USA 2019

REGI Yang Sun & S. Leo Chiang

Mandarin og engelsk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 21min. A: 15 år

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE

VISNINGSTIDER  
ANNONSERES SEINERE
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Mange har forundret seg over at en filmhistorisk   
bauta som Federico Fellini så åpenlyst har inn-
rømmet sin mangel på interesse for den klassiske 
filmkulturen, mens han hyllet populær kulturen fra 
sin barndom: tegneserier, sirkus,  amerikanske  
 lystspill, varieté-teater, radio hørespill og karikatur -
tegninger. Så snart han fikk ristet av seg mentorer 
som Lattuada, Germi og Rossellini, forlot han neo-
realismen og hentet inn elementer fra populær-
kulturens uendelige skattkammer. I den prosessen 
skapte han sine helt egne selv refleksive og 
burleske filmunivers, lenge før postmodernismen 
 intellektualiserte disse ideene. Nå finner vi spor 
av dette i de fleste manuskript bidrag Fellini l everte, 
alt fra filmer som Rom – åpen by, Francesco 
 giullare di Dio til Paisà. Årene som  karikaturtegner 
og morromann i et av mellomkrigstidens største 
italienske humorblader Marc'Aurelio var 
naturligvis svært formative.  Det var ikke bare 
Fellini som hadde sin læretid der, mange av 
etterkrigstidens store italienske manus forfattere 
kom derfra – Steno, Cesare Zavattini, Ettore Scola, 
Bernadino  Zapponi, Age (Agenore Incrocci), 
Ruggero  Maccari, Furio Scarpelli og Vittorio Metz. 
Neorealismen var fortsatt den ledende strøm-
ningen i den italienske filmen da Fellini gikk over 
i regissørenes rekker med Piken fra varieteen i 
1950, og her, som i de fleste av hans tidlige filmer, 
er påvirkningen godt synlig. Det er menneskene 
i de lavere samfunns lag som portretteres, men i 
Fellinis filmer er de ikke moralske hverdagshelter 
som systemet har tvunget ned i kne. Her kan de 
like gjerne være late, fordrukne, smålige, ond-
skapsfulle og utakknemlige, som storsinnede og 
hjertevarme. Menneskelige, rett og slett. 

Uforglemmelige karakterer
Ved å trekke på sin barndoms opplevelser og 
observasjoner kunne Fellini gjennom et langt 
liv presentere oss for en rekke uforglemmelige 
karakterer, i en noe karikert og overdreven form 

kanskje, men utvilsomt med rot i den italienske 
 virkeligheten. Likevel startet disse filmene en 
 heftig debatt, hvor Fellini ble beskyldt for å ha 
sviktet neorealismens idealer. Hans tilsvar vitner 
om en filmskaper på vei inn i kunstnernes rekker, 
ved at han redefinerte neorealismen til å dreie seg 
om «…hvilken som helst virkelighet; ikke bare den 
sosiale, men også den spirituelle og metafysiske 
virkelighet, alt mennesket bærer i seg».

Fellinis første filmer viser en regissør som er 
opptatt av personligheten til karakterene. Hvordan 
de i møte med vanskeligheter og fristelser kanskje 
ikke utvikler seg så mye, men i glimt avslører hva 
som befinner seg bak den sosiale fasaden – på 
godt og vondt. I starten gikk det trådt, både Piken 
fra varieteen og Den hvite sheiken strevde med 
å finne sitt publikum. Først med sin tredje film, I 
vitelloni, ble både publikum og kritikere opp-
merksomme på dette store talentet, og filmen 
endte opp med sølvløven i Venezia i 1953.Da fikk 
Fellini endelig lov til å gå i gang med prosjektet 
han hadde jobbet med i flere år, La strada. Denne 
hyllesten til kjærligheten, sirkuslivet og hans 
egen kone Giulietta Masina er blitt en udødelig 
 klassiker, og med en Oscar for beste fremmed-
språklige film var han nå en regissør av inter-
nasjonalt format.

Nye veier
I den andre halvdelen av karrieren, etter filmer 
som La dolce vita og 8 ½, møter vi en regissør som 
har frigjort seg fra fortellingens tyranni og som i 
større grad bekymrer seg for de indre prosesser 
og hvordan de kan fremstilles på film. Vi ser et 
modernistisk prosjekt hvor filmkunstens egenart 
utforskes, og ikke basert på de nærliggende 
kunstarters klamme innflytelse. Resultatet er 
fragmentariske filmer uten et stramt plot, hvor 
drømmens logikk får styre fremdriften. Fellini 
hyller kreativiteten som det styrende prinsipp, 
og det gir seg utslag i en lettbeint omgang med 

sannheten. Hva kan vi stole på av Fellinis egne 
biografiske anekdoter og minner? Hans skaper-
evne stanser ikke ved filmen, men strekker seg 
langt inn hans eget liv. 

Filmfantasier
Her er det de dulgte drifter som får spillerom, 
ikke av spekulativ voyeurisme, men på grunn 
av et et ønske om å vise frem alle sider av 
den menneskelige psyke. Ikke bare de pene, 
intellektuelle sidene, men også svakhetene som 
er med på å forme personlig heten. Vulgariteten i 
Fellinis Satyricon eller Casanova er uttrykk for en 
åpenhet i forhold til selvet, siden Fellini i større 
og større grad benytter seg selv som kilde til sine 
filmfantasier. Tydeligst ser vi det ved at flere av de 
senere filmene er  organisert som fiktive intervjuer 
med regissøren Fellini. Overraskende nok er 
den uttalte fjernsynshateren i stadig større grad 
avhengig av fjernsynet som finansieringskilde, og 
flere av filmene er produsert for tv, som Klovnene, 
En regissørs dagbok og  Orkesterprøven. Uten at 
det mildnet hans syn på tv. Ginger og Fred er en 
besk og burlesk kritikk av fjernsynsmediet som 
et sirkus uten menneskelighet og dybde. Styrken 
i Fellinis overbevisning kan vi se i hvordan han 
fikk inn en klausul i kontrakten med et selskap 
eid av Silivio Berlusconi, som stod for storparten 
av finansieringen av Månens stemme, hvor det 
tydelig gikk frem at de ikke fikk lov til å vise filmen 
på noen av hans tv-kanaler. 

20. januar 2020 er det 100 år siden Federico 
Fellini ble født.

Kjell Runar Jenssen

 Se nettsidene for detaljert informasjon om fore-
dragene og foredragsholdere på helgeseminaret.

Vi markerer Fellini-jubileet med en stor serie og helgeseminar 24.-25. januar. 

FELLINI100 ÅR!
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DAG-
DRIVERNE

JULIETTA 
OG ÅNDENE

FELLINIS 
SATYRICON

En støvete småby ved Adriaterhavet. Vi møter en kameratflokk i grenselandet mellom 
ungdom og voksen, som lever et ubesværet liv uten ansvar og bekymringer. I alle fall er 
det slik de liker å fremstille seg selv, penger får de fra tilfeldige jobber, slektninger eller 
småkriminelle handlinger. Men bak fasadene lurer det usikre guttunger, som etterhvert 
tvinges til å vise sine sanne ansikter. Dagdriverne markerte et gjennombrudd for Fellini som 
regissør, og står fortsatt som et av høydepunktene i hans karriere.

Julietta og åndene kom rett etter 8 ½ og var Fellinis første fargefilm – og hvilke farger! Det 
ser ut som om Fellini på settet har ropt etter mer av alt, mer flagrende kostymer, mer bisarre 
karakterer og mer farger i en visuell orgie passende for en nyfrelst jungianer. Fantasien har 
fått frie tøyler, symbolikken går amok og sansene bombarderes med lyd, bilde og mening 
til vi gir opp og aksepterer at ikke alle nyanser skal forstås ved første eller annen gangs 
gjennomsyn. Enkelte kritikere forveksler dette med mangel på innhold, men det visuelle 
spetaklet Fellini tryller frem dekker over en rik verden av følelser, fantasier og seksualitet.

Romerrikets forfall er servert! Satyricon er en blanding av historiske hendelser og Fellinis 
karakteristiske billedspråk i drømmeaktige og fragmentariske scener. Etegilder, pervertert 
sex og voldsom død ser ut å ha vært viktige ingredienser i de italienske forfedrenes liv. 
Filmen er Fellinis tolkning av historier skrevet av Petronius Arbiter, som levde i Roma på 
Neros tid. Et overveldede, tidvis drøyt, men likefullt interessant mesterverk. 

I vitelloni

Italia 1953

REGI Federico Fellini

MED Alberto Sordi, Leopoldo Trieste, Franco Interlenghi

Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 43min. A: 12 år

Giulietta degli spiriti

Italia 1965

REGI Federico Fellini 

MED Giulietta Masina, Mario Pisu, Sandra Milo

Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 25min. A: 9 år

Fellini Satyricon

Italia 1969

REGI Federico Fellini 

MED Martin Potter, Hiram Keller, Max Born, Salvo Randone

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

SØN 9. FEB KL. 20:00

FRE 7. FEB KL. 20:30

LØR 25. JAN KL. 19:00 - 
FOREDRAG FØR FILMEN 
VED HELGE RØNNING
TIR 28. JAN KL. 20:30
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FEDERICO FELLIN
I

Italia 1974

REGI Federico Fellini 

MED Bruno Zanin, Armando Brancia, Magali Noel, Ciccio Ingrassia

Italiensk tale, finsk og svensk tekst, 35mm, 2t 7min. A: 12 år

ONS 12. FEB KL. 21:00 | FRE 14. FEB KL. 18:30

Sammen med La strada, La dolce vita og 8 1/2, er Amarcord en av Fellinis 
fire Oscar-vinnende filmer, og sannsynligvis den mest sette og best likte av 
dem alle, i det den utmerker seg med sin muntre og varme tilbakeskuende 
 nostalgi.  Filmen utspiller seg på 30-tallet i en liten by ved Adriaterhavet, 
ikke ulik  Fellinis barndomsby Rimini. «Amarcord» betyr «jeg minnes» på 
 Romagna-dialekt, og filmen preges, som så mange andre av Fellinis filmer, av 
selvbiografiske innslag. Selv er han til stede i filmen som den unge ubekym-
rete tenåringen som, i likhet med alle sine venner, bruker store deler av dagen 
til å fantasere om kvinner med store bryster og rumper. 

Amarcord er satt sammen av episoder, skisser og erindringsfragmenter, 
løst vevd sammen av de forskjellige årstidene. Vi møter en rekke frodige, 
 fargerike og enkle personer som det er lett å få sympati for. Her finner vi 
en blind mann med munnspill, den smårare piken som alle gjør sine første 
 erotiske erfaringer med, den originale advokaten som forteller byens historie 
mens han triller sykkelen sin gjennom gatene, den gale onkelen som klatrer 
opp i et tre og nekter å komme ned igjen før noen har skaffet ham en kvinne. 
Og vi møter den lokale skjønnheten Gradisca, hvis navn er en utvetydig 
 invitasjon: «Vær så god og forsyn Dem!» Det eneste Gradisca selv lengter 
etter her i verden er ømhet og Gary Cooper. 

På tross av en spinkel fortellerstruktur og en løs komposisjon, er 
 Amarcord langt mer helstøpt enn mye annet vi har sett fra Fellinis hånd. 
Livet var for Fellini alltid et sirkus, men den pompøse rammen er her redusert 
og mindre distraherende. Det har gjort Amarcord til en av Fellinis mest for-
nøyelige og severdige filmer.

Italia 1960

REGI Federico Fellini

MED Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Alain Cuny

Italiensk tale, norsk tekst, DCP, 2t 54min. A: 9 år

FRE 31. JAN KL. 20:00 | ONS 5. FEB KL. 20:00 | TIR 11. FEB KL. 19:00

Med La dolce vita brøt Fellini med serien av filmer om skikkelser i samfunnets 
utkant. I stedet skapte han en film med Romas «vakre rike» og skandale-
pressen i hovedrollene. 

«Jeg ville ta temperaturen på et sykt samfunn», uttalte Fellini selv om 
filmen. Vi trer inn i 50-tallets dekadente kafé- og sosietetsliv, med filmstjerner, 
intellektuelle, skandalepresse, millionærer, horer og aristokrater. Filmens 
 hovedperson, journalisten Marcello (Mastroianni) har ambisjoner om å være 
en seriøs skribent, men livnærer seg ved å dekke celebriteter og sensasjons-
stoff for tabloidpressen. Han dras mot ulike miljøer; mot den intellektuelle 
Steiner og kretsen rundt ham; mot den vakre, aristokratiske Maddalena og 
hennes sofistikerte venner; mot jet-set-tilværelsen – og samtidig mot en slags 
naiv tilstand av uskyld han forlengst har mistet. Marcellos vandring gjennom 
«det søte liv» er som en nedstigning til Dantes inferno. Vi ser et samfunn uten 
sjel og egenart, der alle forsøk på å gi tilværelsen mening synes utilstrekke-
lige. 

Journalister og fotografer er en like stor del av Fellinis satire som de 
menneskene og de handlingene de dekker. Vi ser verden gjennom tabloid-
pressens absurde realisme. Arrangerte situasjoner blir representert som 
ekte, mens menneskelig tragedie blir redusert til klisjéer.

La dolce vita er mer å regne som en freske enn en historie i tradi-
sjonell forstand. Den er Fellinis overveldende portrett av, og angrep på, vårt 
 materialistiske samfunns narcissisme, selviscenesettelse, meningsløshet – 
og uendelige tomhet.

LA DOLCE VITA AMARCORD



3434

FE
DE

RI
CO

 F
EL

LI
N

I

FELLINIS 
ROMA

INTERVISTA

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. Den er et speil på det italienske lynnet, på det livsbejaende kaoset 
som har formet Fellini og hans filmer.

Fellini så med gru på det stadig økende fokuset på teknologiske nyvinninger og 
spesialeffekter. Intervista handler om filmmediets unike potensiale til å skape liv fra 
grunnen av, gjennom lyseksponering av film. Ikke noe sted på jorden gav Fellini større 
glede og inspirasjon til å skape enn ved filmstudioene i Cinecittà. Filmen er en gedigen 
hyllest til nettopp dette stedet og menneskene der.

Roma, Italia 1972

REGI Federico Fellini

MED Peter Gonzales, Stefano Majore, Britta Barnes

Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 8 min. A: 12 år

Italia 1987

REGI Federico Fellini

MED Federico Fellini, Sergio Rubini, Paola Liguori,  

Anita Ekberg, Marcello Mastroianni

Italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 45min. A: 9 år

KVINNEBYEN GINGER OG FRED
Ginger e Fred, Italia 1985, REGI Federico Fellini

MED Marcello Mastroianni, Giulietta Masini, Franco Fabrizi

Italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 5min. A: 6 år

I bunnen av Ginger og Fred ligger noen tilsynelatende uoverkommelige 
paradokser: På den ene siden Fellinis velkjente avsky for tv og på den andre 
siden hans hang til nostalgi og sirkus som også finnes i stor grad der. Her får 
han sjansen til å kombinere dette i en bitende parodi på det kommersielle 
fjernsynets grunnleggende idioti, blandet med en surrealistisk reise i mediets 
glorete fantasiverden.

La città delle donne, Italia 1980, REGI Federico Fellini

MED Marcello Mastroianni, Anna Prucnal, Bernice Stegers

Italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 20min. A: 15 år

I motsetning til de fleste av Fellinis senere filmer er Kvinnebyen kontemporær, 
uten det draget av nostalgi som de store publikumsmassene finner så 
for lokkende. Dermed var den kanskje den dristigste av hans filmer siden 8 
½. Marcello Mastroianni, som nok en gang gestalter regissøren selv, har i 
kåtskap forvillet seg til en kvinnekonferanse. Det er drømmens logikk som får 
lov til å styre i Kvinnebyen og resultatet er blitt et psykoanalysens tivoli.

TIR 18. FEB KL. 20:30
TOR 20. FEB KL. 21:00

LØR 25. JAN KL. 15:30 - 
FOREDRAG FØR FILMEN 
VED JON ROGNLIEN
FRE 21. FEB KL. 18:30

TIR 21. JAN KL. 21:00
ONS 29. JAN KL. 20:30

LØR 25. JAN KL. 12:00 - 
FOREDRAG FØR FILMEN 
VED MARCO GARGIULO
LØR 15. FEB KL. 18:00
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Otto e mezzo, Italia 1963

REGI Federico Fellini

MED Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo

Italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 18min. A: 12 år

SØN 26. JAN KL. 21:00 | TIR 4. FEB KL. 20:30 
TOR 13. FEB KL. 18:00 - FOREDRAG ETTER FILMEN VED SIRI GULLESTAD

Vi møter Federico Fellini – for anledningen forkledd som filmregissøren 
Guido Anselmi (i Marcello Mastroiannis skikkelse) – med begge beina i 
midtlivs krisen. Han oppholder seg på et nervesanatorium der han er plaget 
av  stadige mareritt. Barndomsminner iblandet skydfølelse fra oppvekstens 
strengt katolske tro forfølger ham. Guido sitter med en følelse av at alt haster, 
og det høyeste ønsket hans er at filmen han prøver å lage skal være fri for all 
løgn.

Etter visningen den 13. februar vil Siri Gullestad holde et foredrag. Hun 
er psykoanalytiker og professor i klinisk psykologi. Hun har i en årrekke vært 
lærer ved og leder av Klinikk for dynamisk psykoterapi ved UiO, og er en 
viktig stemme innad i fagmiljøet i Norge, men også internasjonalt. Gullestad 
har skrevet om psykoanalyse som behandlingsform, om personlighets- og 
utviklingsteori. og tilført psykoanalytiske perspektiver i litterære analyser og 
samfunnsdebatter.

Italia 1954

REGI Federico Fellini

MED Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart

Italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 49min. A: 12 år

FRE 24. JAN KL. 18:00 - FOREDRAG FØR FILMEN VED FINN SKÅRDERUD 
SØN 2. FEB KL. 19:00 

Gelsomina er en stille og forsiktig ung kvinne som blir solgt til en 
 omvandrende artist som en kombinasjon av kokke, assistent og elskerinne. 
Mannen viser seg å være en bølle og behandler ikke Gelsomina særlig pent. 
Men Gelsomina har en indre styrke som gjør at hun likevel kan elske livet. 
Federico Fellini uttalte at filmen var «den komplette katalog over hele min 
mytologiske verden» . Den er i alle fall Fellinis farvel til neorealismen, og et 
poetisk mesterverk. Det er Giulietta Masina, hans kone, som spiller rollen 
som Gelsomina og mange har spekulert i hvor mye av deres forhold som er 
beskrevet i filmen.

Før visningen den 24. januar vil psykiater, forfatter og professor Finn 
Skårderud holde et foredrag. Han er en internasjonalt anerkjent ekspert 
på spiseforstyrrelser og professor II ved Norges Idrettshøgskole, seksjon 
for kroppsøving og pedagogikk. Han driver egen psykoterapipraksis og er 
også tilknyttet Olympiatoppen som psykiater for toppidrettsutøvere. Han 
har  skrevet flere essay om film, litteratur og kunst. Han har også gitt ut flere 
bøker, deriblant Uro – en reise i det moderne selvet (1998) og Federico Fellini 
(1999). 

8 ½LA STRADA

FILM OG PSYKOANALYSE

Film og psykoanalyse er et fast konsept 
hvor vi viser filmer i et psykoanalytisk perspektiv.
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En rekke innovative regissører har satt Sør-Korea 
på filmkartet de siste tiårene og med Parasitt 
(2019) fikk landet sin aller første gullpalme. Det er 
interessant at den gikk til en regissør hvis mest 
tydelige og gjennomgående trekk er hvordan 
han utfordrer vår forståelse av genrer. Host 
(2006) er en monsterfilm med politisk brodd, en 
sort komedie og et dysfunksjonelt familiedrama 
i ett. I Memories of Murder (2003) finner han på 
å introdusere litt slapstick-komedie i en tragisk 
setting; på åstedene til en bestialsk seriemorder. 
Denne tendensen til å overraske, lette vanskelige 
situasjoner med humor, mot et bakteppe av besk 
samfunnskritikk, strekker seg fra studentfilmene 
hans, som den tredelte Incoherence (1994), 

til Parasitt. Med årene har han perfeksjonert 
blandingsforholdet og oppbygningen, men beholdt 
nok originalitet og galskap til fortsatt å overraske, 
og ikke minst underholde…

Etter thrilleren Mother (2009), kom det 
internasjonale gjennombruddet med den 
post-apokalyptiske Snowpiercer (2013), en 
engelskspråklig actionfilm med et internasjonalt 
stjerneensemble og et romslig budsjett. Dessverre 
møttes to sterke viljer i Bong Joon-ho og Harvey 
Weinstein, som resulterte i en meget offentlig 
kamp om filmens endelige klipp, hvor Weinstein 
ville forkorte filmen med hele 25 minutter. Etter 
omfattende tester, hvor Weinsteins versjon fikk 
gjennomgående lavere resultater enn Bongs 

originale utgave, gikk Weinstein med på å droppe 
kuttene – men som en furten skolegutt sørget han 
da for at filmen da fikk en begrenset distribusjon 
på et lite underselskap i USA. Erfaringene fra 
å jobbe med Netflix for Okja (2017) var nok en 
del bedre, men det er lett å drukne i gigantens 
massive katalog, så i Parasitt ser vi en regissør 
som kompromissløst bruker sin egen kultur, språk 
og erfaringer til å fortelle en original historie. 
Nå er han favoritt til å vinne Oscar for beste 
fremmedspråklige film, men ryktene vil ha det til 
at den også, som første koreanske film noensinne, 
kan bli nominert i beste film-kategorien.

Kjell Runar Jenssen

Kanskje Sør-Koreas mest spennende regissør akkurat nå?



37

THE HOST

SNOW-
PIERCER

PARASITT

Sør-koreansk film har vist en egen evne til å gripe fatt i velkjente genrer og vri dem til noe 
helt eget. The Host er et praktfullt eksempel på nettopp dette, en monsterfilm som handler 
om så mye mer enn bare meningsløs ødeleggelse (selv om det naturligvis også forekommer 
her). I motsetning til sin forløper, i den bensinsultne Godzilla-kopien Yongary, er monsteret 
i The Host en original kreasjon – både i oppførsel og utseende. I en sjelden kombinasjon av 
velskrevet manus, strålende skuespill og politiske sleivspark leverer Bong Joon-ho et lite 
mesterverk. Bak ligger også alvoret på lur, filmen baserer seg på en virkelig hendelse der 
det amerikanske militæret tømte store mengder formaldehyd i Han-elven.

Snowpiercer er en handlingsmettet, brutal dystopi, dels ultralekker og høyenergisk 
actionfilm og dels intellektuell føde full av samfunnskritiske aspekter. Her finnes ikke 
noen klar forskjell på helter og skurker, og enhver handling får så store konsekvenser at 
tilskueren blir tvunget til å fundere over kompliserte, eksistensielle spørsmål.

Vi befinner oss noen år inn i fremtiden, og verden har blitt et iskaldt og ubeboelig 
sted etter et mislykket forsøk på å dempe den globale oppvarmingen ved å sprøyte store 
mengder kjølende gass ut i atmosfæren. De siste menneskene, inndelt etter klasser,  
befinner seg på et evig kjørende tog. Aller bakerst finner vi gratispassasjerene – slavene. 
De er naturlig nok ikke særlig fornøyde med situasjonen.

Sjelden har internasjonale kritikere vært mer samstemte i sin hyllest av en film, og samtidig 
har Parasitt feid alle konkurrenter av banen ved billettkontorene, med besøkstall på kino 
som er helt enorme.

Kim Ki-taek er en arbeidsledig familiefar. Heller ikke kona har jobb, og familien 
har dårlige framtidsutsikter. Gjennom en kompis får sønnen plutselig sjansen til å bli 
studieveileder for tenåringsdatteren i en rik familie. Han gjør raskt suksess i jobben, og 
det åpner muligheter for resten av familien til å fylle andre funksjoner i rikmannsboligen: 
datteren som kunstkurator, faren som sjåfør, moren som husmor. Det virker som om en 
drøm har gått i oppfyllelse, men ender som et mareritt. 

Gwoemul

Sør-Korea 2006

REGI Bong Joon-ho

MED Song Kang-ho, Byeon Hie-bong, Park Hae-il

Koreansk tale, norsk tekst, 35mm, 2t. A: 12 år

Sør-Korea 2013

REGI Bong Joon-ho

MED Chris Evans, Song Kang-Ho, Ed Harris, John Hurt,  

Tilda Swinton 

Engelsk tale, utekstet, digital, 2t 6min. A: 15 år

Gisaengchung

Sør-Korea 2019

REGI Bong Joon-ho

MED Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Jo Yeo-jeong

Koreansk tale, norsk tekst, DCP, 2t 12 min. A: 15 år

TOR 2. JAN KL. 20:30
FRE 3. JAN KL. 21:00
TIR 7. JAN KL. 20:30

TOR 9. JAN KL. 21:00
FRE 10. JAN KL. 20:45
ONS 15. JAN KL. 21:00

FRE 14. FEB KL. 21:00
SØN 16. FEB KL. 20:30
TIR 18. FEB KL. 18:00



38

FILM-
HISTORIE
KURS

Fordyp deg i filmens historie  
gjennom forelesninger og  
tilhørende visninger. 

Vårens kurs tar utgangspunkt i at den italienske 
filmregissøren Federico Fellini ville ha fylt 100 
år den 20. januar 2020. Han hadde sine røtter i 
den neorealistiske epoken, men ble snart en av 
frontfigurene for de italienske ny-bølgeimpulsene 
på 1950- og 60-tallet, blant annet med filmene 
La dolce vita (1960) og 8 ½ (1963). Vårens 
filmhistoriekurs innledes med en helg viet Fellinis 
filmer 24. og 25. januar. Det blir en kombinasjon av 
forelesninger / presentasjoner og filmvisninger, 
det hele i samarbeid med Det italienske 
kulturinstitutt.

Derfra tar vi steget tilbake til start og den 
tidligste filmhistorien, der filmskaperne Auguste 
og Louis Lumière sammen med Georges Melies 
vil stå i sentrum for oppmerksomheten. Fra denne 
pionertiden vil vi gå kronologisk til verks og gjøre 
nedslag i sentrale filmhistoriske epoker knyttet 
til den vestlige filmhistorien, med forelesninger 
etterfulgt av visninger av aktuelle filmer. 

Forelesningene vil veksle mellom å holdes 
på norsk og engelsk. Kursansvarlige er post.doc. 
Annie Fee og professor Ove Solum fra Institutt for 
medier og kommunikasjon. 

Kurset arrangeres i samarbeid med 
Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, 
samt med Det italienske kulturinstituttet under 
Fellini-seminaret.

FREDAG 24. - LØRDAG 25. JANUAR
FILMSEMINAR: FEDERICO FELLINI

TORSDAG 30. JANUAR
18:00  FILMENS FØDSEL OG DEN TIDLIGE FILMEN
19:00  REISEN TIL MÅNEN - GEORGE MÉLIÈS
   LUMIÈRE! EVENTYRET BEGYNNER - THIERRY FRÉMAUX

TORSDAG 6. FEBRUAR
18:00  FILMEN FORTELLER, GRIFFITH OG SVENSK GULLALDER 
19:00  BERG-EJVIND OCH HANS HUSTRU -  

VICTOR SJÖSTRÖM. PIANOAKKOMPAGNEMENT  
VED KJETIL SCHJANDER LUHR

TORSDAG 13. FEBRUAR
18:00  1920-TALLETS EKSPRESJONISME OG MER
19:00  M - FRITZ LANG

TORSDAG 20. FEBRUAR
18:00  FILM NOIR
19:00  DØDEN ER ET KJÆRTEGN - EDITH CARLMAR
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REISEN TIL 
MÅNEN
Denne klassikeren fra 1902, signert den franske filmpioneren George Méliès, er verdens 
første science fiction-film. Vi møter seks astronomer som bygger en romkapsel på oppdrag 
fra presidenten, og drar til månen. Etter landingen der blir de først overrasket av et snøfall, 
og søker ly i en hule. Så havner de i kamp med selenitter, insektsliknende romvesener 
oppkalt etter månegudinnen Selene. Filmen er et godt eksempel på Méliès sin magiske 
effektfilming og scenen der raketten lander i øyet til mannen i månen er et av filmhistoriens 
mest kjente. 

Le voyage dans la lune

Frankrike 1902

REGI Georges Méliès 

MED Jeanne d'Alcy, Jules-Eugène Legris, François Lallement

Stum, 35mm, 18min. A: Tillatt for alle

BERG-EJVIND OCH HANS HUSTRU

DØDEN ER ET KJÆRTEGN

M

LUMIÈRE! EVENTYRET BEGYNNER

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

MED Peter Lorre, Gustaf Gründigens, Ellen Widmann

Tysk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 57min. A: 15 år

M er en av Fritz Langs beste filmer og en tidløs klassiker om kampen mellom 
det gode og det onde. Hans Beckert er en mann med to identiteter. Han 
er den trinne barnlige mannen med hatt, som innimellom får en gal manns 
uttrykk i de store øynene og myrder småbarn. I ettertid er det lett å se 
morderen som en personifisering av den tilstanden som rådet i Tyskland etter 
den første verdenskrig.

Lumière! L'aventure commence, Frankrike 2016, REGI Thierry Frémaux

Fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 30min. A: Tillatt for alle

Lumière! Eventyret begynner består av 114 originale filmer av de franske 
Lumière-brødrene, satt sammen og kommentert av Lumière-ekspert og 
Cannes-direktør Thierry Frémaux, som ikke bare forteller om filmens 
fødsel, men om Europa i en teknologisk, kulturell og sosial brytningstid ved 
inngangen til 1900-tallet. Dermed blir dette både et stykke kunsthistorie og 
et levende tidsbilde, fortalt på en informativ, smart og overraskende morsom 
måte av Frémaux. «En forundringspakke som både gleder og morer.»  – DN

Sverige 1918, REGI Victor Sjöström

MED Victor Sjöström, Edith Erastoff, John Ekman, Nils Arehn

Stum, svenske mellomtekster, 35mm, 1t 51min. A: 12 år

Victor Sjöström var en av pionerene i svensk film. Mange av verkene hans 
er blant de fineste i den europeiske filmhistorien. Sjöström begynte å jobbe 
med Berg-Ejvind och hans hustru rett etter suksessen Terje Vigen. Filmen, 
som er basert på et stykke av islendingen Jóhann Sigurjónson, handler om 
kjærligheten mellom den fredløse Berg-Ejvind og enken Halla, og deres 
tragiske skjebne når de kommer i konflikt med en hevnlysten lokal fogd.

Norge 1949, REGI Edith Carlmar

MED Claus Wiese, Bjørg Riiser-Larsen, Ingolf Rogde, Gisle Straume

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 32min. A: 9 år

Døden er et kjærtegn er et sjeldent eksempel på film noir på norsk. Utroskap, 
mange kjærlighetsscener, klasseoverskridelser, sterke kvinnefigurer, erotiske 
undertoner – og alt basert på en virkelig hendelse. Norge anno 1949 var ikke 
helt klar for dette, folk holdt flammende appeller og enkelte kinoer nektet å 
sette filmen opp. Edith Carlmar selv mottok drapstrusler, men folk strømmet til 
kinoene, og den endte med å bli en av årets best besøkte filmer.

TOR 6. FEB KL. 19:00 
MUSIKKAKKOMPAG-
NEMENT VED KJETIL 
SCHJANDER LUHR

TOR 20. FEB KL. 19:00

TOR 13. FEB KL. 19:00

TOR 30. JAN KL. 19:00

TOR 30. JAN KL. 19:00
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§ 112
KLIMA-

FESTIVALEN

Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som 
oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte 
opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. 
 Kunnskap om klima og miljøendringene er avgjør-
ende   for å forstå løsningene. Oppmerksomhet og 
engasjement er viktig for å motivere til økt kunnskap. 
Og nettopp kunnskap utgjør skillet mellom dem som 
tar alvoret inn over seg og dem som vender ryggen 
til fordi utfordringene virker for store til at de kan 
håndtere det. 

På Cinemateket ønsker vi å belyse noen sentrale 
temaer og samfunnsområder knyttet til vår tids store 
utfordring: De menneskeskapte klimaendringene og 

løsninger for en framtid vi kan glede oss til. Filmene 
spenner fra dokumentarer som tar opp konkret klima-
tematikk, til filmer som på mer generelt grunnlag 
handler om vår eksistens og plass i universet. Vi 
viser også et utvalg filmer for barn og familier. 

Visningene er et samarbeid mellom  Cinemateket 
og Norsk klimanettverk. 

Klimafestivalen 2020 går av stabelen i perioden 11. januar til 2. februar. 
I den forbindelse viser vi et utvalg aktuelle dokumentarfilmer. 
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BEASTS OF THE SOUTHERN WILD

HUMAN

LOVE THY NATURE

JORDENS SALT

USA 2014 REGI Sylvie Rokab

MED Liam Neeson (forteller), Elijah Ahmadi, Zach Allen 

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

Love Thy Nature viser hvordan vi som intelligente og hypermoderne 
mennesker har mistet nesten all kontakt med våre naturlige omgivelser  og 
med det har vi også langt på vei mistet kontakten med oss selv. Den handler 
om hvordan det å gjenoppdage naturen som omgir oss ikke bare kan gjøre 
oss mer harmoniske som mennesker, men at det er en forutsetning for å 
forstå og finne løsninger på klimakrisen. Filmen er fortalt av Liam Neeson.

The Salt of the Earth, Frankrike/Italia/Brasil 2015

REGI Wim Wenders og Juliano Ribeiro Salgado

Portugisisk, fransk og engelsk tale, norsk tekst

DCP, 1t 55min. A: 12 år

Dette er Wim Wenders og Juliano Ribeiro Salgados sterke dokumentarfilm 
om Salgados far, den brasilianske fotograf-legenden Sebastião Salgado. 
I over 40 år reiste han rundt i verden. Hans erfaringer gjorde at han i en 
lang periode valgte å legge fotoapparatet på hylla. Så flyttet han hjem til 
barndomsgården og plantet ny regnskog på den enorme eiendommen. 

USA 2012 REGI Benh Zeitlin 

MED Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly 

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 12 år

Beasts of the Southern Wild handler om hvordan landsbyer i de amerikanske 
sørstatene utsettes for oversvømmelser og andre naturkatastrofer som følge 
av klimaendringene.

I et lite, fattig kystsamfunn i Louisiana bor seks år gamle Hushpuppy 
sammen med sin fordrukne far. Han har lært henne å overleve på egenhånd, 
noe som blir viktig når verden brått endrer seg. 

Frankrike 2015

REGI Yann Arthus-Bertrand

Diverse tale, norsk tekst, DCP, 3t 10min. A: Tillatt for alle

Human er kort og godt et tre timers mestererk, der den verdenskjente 
fotografen Yann Arthus-Bertrand tar oss med på en emosjonell og visuell 
reise. Filmen undersøker hva det vil si å være menneske, og veksler mellom 
personlige historier og storslåtte naturbilder i en vakker symfoni. Uten at et 
eneste spørsmål blir stilt, får vi innblikk i den menneskelige natur. Folk fra 
hele verden forteller sine historier om alt fra tilgivelse til meningen med livet.

FRE 17. JAN KL. 18:00
SØN 19. JAN KL. 16:00

FRE 17. JAN KL. 19:00
LØR 18. JAN KL. 18:00

TOR 16. JAN KL. 18:30
SØN 19. JAN KL. 18:30

TIR 14. JAN KL. 20:30
SØN 19. JAN KL. 21:00
ONS 22. JAN KL. 20:30

ICE ON FIRE
Ice on Fire er en film med to budskap. Det ene er at kloden er i ferd med å bli ubeboelig, 
og hvis vi fortsetter som nå, vil sivilisasjonen slik vi kjenner den kollapse som et resultat 
av tørke, oversvømmelser, ekstremvær, hungersnød og krig utløst av stadig minkende 
ressurser. Det andre budskapet er at det ennå ikke er for sent å snu utviklingen.

Ice on Fire er produsert og fortalt av Leonardo DiCaprio, og regissert av Leila Conners. 
De to fokuserer på teknologien som gjør det mulig å binde CO2 i atmosfæren og bruke 
den til å gjøre jorden mer fruktbar. Filmen tar oss med fra Rocky Mountains til Arktis, og 
fra regnskogen i Costa Rica til Orknøyene, for å vise oss hva som står på spill og hvor fort 
utviklingen går. Filmen vises i samarbeid med HBO Nordic. Omtale fra BIFF

USA/Costa Rica/Kroatia/Frankrike/Tyskland/Island/Norge/ 

Sveits/Storbritannia 2019

REGI Leila Conners

MED Leonardo DiCaprio (forteller), Ramond Baltar,  

Ottmar Edenhofer, Linwood Gill

Engelsk tale, norsk tekst

Blu-Ray, 1t 28min. A: Tillatt for alle

ONS 15. JAN KL. 19:00
LØR 18. JAN KL. 16:00  
(GRATIS VISNING)
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BLI MED PÅ EN FILMATISK OPPDAGELSESFERD, KURATERT AV GREG POPE, 
DER KUNST- OG AVANTGARDEFILM KOBLES SAMMEN PÅ NYE MÅTER!

THE 
DREAM
THAT 
KICKS
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REGI Ernst Schmidt jr, Diverse formater, 1t 10min. A: 15 år

SØN 26. JAN KL. 18.30 - INTRODUKSJON AV GERALD WEBER

We are proud to present this programme, which will be introduced by Gerald 
Weber from Sixpackfilm, the leading Austrian organization for artists moving 
image. Ernst Schmidt jr made numerous films from 1963 onwards. He had 
countless screenings, including at Berlin Film Festival, Centre Pompidou, Art 
Fair Basel and the Viennale. He was also co-founder of the Austria Filmmakers 
Cooperative in 1968. Schmidt died in 1988. This anthology includes 20 films with 
lengths from 1 second to 10 minutes and is based on the experience of 15 years 
of work with the film medium.

1) Ja/Nein, 1968

2) Weiß, 1968

3) Prost, 1968

4) Rotweißrot, 1967

5) Schnippschnapp, 1968

6) Filmisches Alphabet, 1971

7) Burgtheater, 1970

8) Gesammelt von Wendy, 1979

9) Eine Subgeschichte des Films, 1974

10) Denkakt, 1968

11) Mein Begräbnis ein Erlebnis, 1977

12) 12 Uhr Mittags, 1977

13) The Merry Widow, 1977

14) Gertrude Stein hätte Chaplin gerne in einem Film gesehen, in dem 

dieser nichts anderes zu tun hätte, als eine Straße entlang und dann 

um eine Ecke zu gehen, darauf die nächste Ecke zu umwandern usw. von 

Ecke zu Ecke, 1979

15) N, 1978

16) Kunst & Revolution, 1968

17) Bodybuilding, 1965

18) Einszweidrei, 1965-68

19) Filmreste, 1966

20) Farbfilm, 1967

ERNST SCHMIDT JR: 
20 ACTION AND DESTRUCTION FILMS

SØN 23. FEB KL. 18.30
Weekend REGI Walter Ruttmann, Tyskland 1930, med lydspor, 11min

A radio cinema piece, made using elemental cine sound recordings. 

Jerome Noetinger REGI Stefano Canapa, Italia 2018, 35mm, 12min

Jérôme Noetinger plays his reel to reel tape recorder, he manipulates a 
complex sonic organism through the power of recording and playback.

Notes From Light Music REGI Lis Rhodes, Storbritannia 1975-77, 16mm to 

digital, 12min

A compressed, single-screen version of Rhodes' famous fusion of optical 
sound and image. 

Railings REGI Guy Sherwin, Storbritannia 1977, 16mm, 7min

This particular film makes use of the aural effect of visual perspective.

Soundtrack REGI Guy Sherwin, Storbritannia 1977, 16mm, 9min

A continuous take through the open window of a train travelling at high speed 
horizontal divisions create the synchronised soundtrack to the film. 

Primal REGI Vicky Smith, Storbritannia 2016, 16mm, 10min

Primal is an abstract raw animation made directly onto the filmstrip. 

Abject Noise REGI Bea Haut, Storbritannia 2014, 16mm, 3min

Dissolving the usual boundaries of framing and structure, this is an extended 
format film, asking the viewer to see what isn't in view and to hear the shape 
of things.

The Sound Drift REGI Stefano Canapa, Italia 2019, 35mm, 8min

Using the soundtrack of Canapa's previous film Jérome Noetinger, Canapa 
replaces the filmed image with the optical soundtrack as image, with hypnotic 
effect.

OPTICAL SOUND, TRACKED
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Dag Johan Haugeruds treffende, 
gripende og morsomme filmer  
om menneskelige dilemmaer. 

Dag Johan Haugerud har i løpet av 20 år klart 
å etablere seg som en av våre smarteste og 
mest interessante filmskapere. Etter å ha gjort 
seg bemerket med en pen bunke kortfilmer (16 
levende klisjeer, Fancine, Clinton the Musical, 
Utukt,  Trøbbel), spillefilmdebuterte han i 2005 med 
 Thomas Hylland Eriksen og historien om origami-
jenta. På denne tiden hadde Haugerud også 
rukket å gi ut to bøker og har siden vekslet mellom 
 litteratur og film. Det haugerudske universet som 
disse verkene representerer er gjenkjennelig 
uansett form, men også stort og rikt. 

Haugerud sier selv at han er en skrivende 
person først og fremst, men vi mener han er en av 
Norges aller beste regissører. Han er en mester i å 
få frem alt det som er så vanskelig å sette ord på. 
Dette skjer ikke nødvendigvis gjennom dialogen, 
selv om den er viktig og til tross for at filmene er fylt 
av mennesker som prater og diskuterer. Haugerud 
viser gang på gang situasjoner der teori og praksis 
ikke matcher, der kroppen sier noe annet enn 

ordene som kommer ut fra munnen, der spørsmål 
er ladet, blikk er unnfallende, klare svar overhøres 
og misforståelser florerer. Her er spenninger og 
floker, selvbedrag og ubehag, handlingsmønstre 
og overlevelsesmekanismer. Det banale vikler seg 
sammen med det dramatiske og de små hverdags-
lige detaljene veves sammen med kompliserte 
spørsmål. 

Resultatet er morsomme, såre, kloke filmer, 
som også byr på mange av norsk films beste 
skuespillerprestasjoner, noe som vitner om hvilken 
strålende instruktør Haugerud er. Der humoren er 
tydeligere i Origamijenta og Som du ser meg, er 
alvoret mer uttalt i Det er meg du vil ha og Barn. 
Lyset fra sjokoladefabrikken, Haugeruds splitter-
nye og foreløpig siste film, blander dette forholdet 
50/50. Med fjes vi kjenner fra de andre filmene og 
tematiske koblinger utgjør den på mange måter et 
slags midtpunkt i filmografien hans. Vi gleder oss 
til resten!
Hege Jaer

ELEFANTER
I ROMMET
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THOMAS HYLLAND 
ERIKSEN OG HISTORIEN OM 
ORIGAMIJENTA 

BARN

Thomas Hylland Eriksen og historien om origamijenta er en morsom film om å føle seg 
fortapt og en naivistisk, men også poengtert beskrivelse av samfunnsutviklingen i Norge på 
2000-tallet. En ung filmskaper føler at markedskreftene er i ferd med å få overtaket på ham, 
og håper at det vil hjelpe å lage en politisk film om problemet. Han kontakter den anerkjente 
sosiologen Thomas Hylland Eriksen og ber ham fungere som en slags talsperson for seg 
selv. Men underveis i prosjektet blir regissøren distrahert av en ung kvinne som viser seg 
å ha et fantastisk talent for å brette origamifigurer. «Det er nettopp den genremessige 
forvirringen som gjør Thomas Hylland Eriksen og historien om origamijenta til et lekent 
vågestykke.» – Ingunn Økland, Aftenposten 

Barn er et varmt, gripende, humoristisk og skarpt observert drama om familie relasjoner, 
verdisyn, sorg, selvinnsikt, strikkegensere og gardiner. Den gjør det ved å skildre de 
dramatiske etterdønningene av en ulykke på en barneskole, der Lykke, den 13 år gamle 
datteren til en profilert Arbeiderparti-politiker, skader klassekameraten Jamie, sønnen av 
en framtredende Frp-politiker, i et friminutt. Menneskene rundt Lykke og Jamie har mange 
spørsmål om hva som skjedde og velger helt forskjellige strategier for å takle hendelsen. 

Norge 2005

REGI Dag Johan Haugerud

MED Henriette Steenstrup, Jan Gunnar Røise, Thomas Hylland 

Eriksen, Silje Torp Færavaag

Norsk tale, utekstet, 35mm, 51min. A: Tillatt for alle

Norge 2019

REGI Dag Johan Haugerud

MED Ella Øverbye, Henriette Steenstrup, Thorbjørn Harr, Jan 

Gunnar Røise, Brynjar Åbel Bandlien, Anne Marit Jacobsen

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

SOM DU SER MEG DET ER MEG DU VIL HA
Norge 2014, REGI Dag Johan Haugerud

MED Andrea Bræin Hovig

Norsk tale, norsk tekst, DCP, 53min. A: Tillatt for alle

Hva ville du si om en kvinnelig ungdomsskolelærer som forelsker seg i en 
femtenåring? Det er meg du vil ha startet som en tekst Sonja Evang skrev 
for Dramatikkfestivalen. I Haugeruds filmversjon spiller Andrea Bræin Hovig 
læreren. Hjemme i leiligheten, ved kjøkkenbordet og i stua, forteller hun oss 
sin historie, på en så direkte måte at vi som publikum nærmest får rollen som 
skriftepartner.

Norge 2012, REGI Dag Johan Haugerud

MED Andrea Bræin Hovig, Andrine Sæther, Ragnhild Hilt,  

Henriette  Stenstrup, Laila Goody

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 58min. A: Tillatt for alle

Hva skjer med oss når folk slutter å oppføre seg slik de forventes å gjøre?Som 
du ser meg er både morsom og sår, treffende og nyansert, og ikke minst en 
fantastisk velspilt film om hvordan mennesker som handler ut fra integritet 
og følelser oppfattes som vanskelige i et samfunn der idealet er at man skal 
oppføre seg rasjonelt.

TOR 9. JAN KL. 20:00
SØN 12. JAN KL. 20:00

TOR 2. JAN KL. 19:00
ONS 8. JAN KL. 19:30

TOR 2. JAN KL. 18:00
ONS 8. JAN KL. 18:30

ONS 22. JAN KL. 20:00
TOR 23. JAN KL. 20:30
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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 
Fjelstad, Laila Mikkelen, Toralv Maurstad, Vibeke Løkkeberg, Bente Erichsen, Petter Vennerød, Bjørn Sand, Unni Bernhoft, Inni Karine Melby, 
Bent Hamer, Erik Poppe, Sara Johnsen og Vidar Lønn-Arnesen, for å nevne noen.
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Die Blechtrommel, Tyskland/Frankrike/Polen/Jugoslavia 1979

REGI Volker Schlöndorff

MED David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler 

Tysk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 25min. A: 18 år

TIR 4. FEB KL. 18:30

For drøyt 40 år siden delte Blikktrommen Gullpalmen i Cannes med Coppolas 
Apokalypse nå!. Og Volker Schlöndorffs barokke verk over et bredt historisk 
spekter fikk med seg Oscar for beste fremmedspråklige film og ble dessuten 
tyskernes mest sette film siden annen verdenskrig.

Schlöndorff bygget på debutromanen til nobelprisvinner Günter Grass. 
Grass kom fra tyskernes Danzig som senere ble polakkenes Gdansk, forøvrig 
et særlig populært reisemål for nordmenn nå. Den fargesprakende fresken 
følger fristaten Danzig fra 1920-årene til 1945. På den tiden nazismen steg frem 
nekter treåringen Oskar å vokse mer, i en særegen protest. Han gjennomskuer 
de voksnes verden, fra «froskeperspektiv». Og med veslevoksent ansikt og be-
drøvede øyne opplever han at voksne blir barn og barn voksne. Oskar klamrer 
seg til sin blikktromme. Når han slår på den får han en gal verden til å danse.

Hitler ble forresten kalt «der Trommler» – trommeslageren. Og Oskar har 
en skingrende stemme som får glass til å sprekke når han protesterer. En 
karikatur av Hitlers hylende talerrøst? Satiren over nazismen er i det minste 
djevelsk skarp. Hitler forfører det tyske småborgerskapet med sine grovheter.

Blikktrommen er stadig en sjokkerende film, med full kunstnerisk kontroll. 
Persongalleriet er frodig, komikken makeløs, hendelsene groteske og tragedi-
ene burleske. Likevel viser Schlöndorff en realisme som er raffinert, stilisert og 
saftig samtidig. Sannhetsgehalten er og blir derfor uklanderlig, i sin overførte 
forstand. Og praktverket gir den småvokste 11-åringen David Bennent en rolle 
uten sidestykke i filmhistorien.
Per Haddal

BLIKKTROMMEN
Norge 2000 REGI Mona Hoel

MED Svein Scharffenberg, Gørild Mauseth, Zbigniew Zamachowski,  

Kari Simonsen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 42min. A: 15 år

TIR 14. JAN KL. 18:30 - MØT KARI SIMONSEN I SAMTALE MED PER HADDAL

Kari Simonsen spiller en hovedrolle i norsk films suverent største suksess. Vi 
ser henne ikke, men hører henne desto mer og livligere i Flåklypa Grand Prix. 
Hun er røsten til den lekne Solan Gundersen, en uforlignelig prestasjon med 
sprett og spenst. Og umåtelig sjarm. I 2000 ble hun tildelt en æres-Amanda 
for sin samlede innsats i film og tv. Hun hadde dessuten en hovedrolle i filmen 
som samme år ga Svein Scharffenberg Amanda som årets beste skuespiller.

Simonsen er oppført i International Movie Data Base over 700 ganger. 
Rollene omfatter blant annet Olsenbanden og Dynamitt-Harry, Hotel Cæsar 
og Fleksnes fataliteter pluss Kunsten å tenke negativt. Samt Børning 3. Oftest 
mindre roller foran kamera, men like mye grunn til å feire henne!

Når nettene blir lange er Norges første og eneste dogmefilm, med 
sertifikat fra de danske «eierne» av konseptet. Mona Hoel skapte med sikker 
hånd en yr og yrende komedie om familien som skal feire jul til fjells i en 
trang hytte. Den polske svigerfamilien kommer på kaotisk besøk. Kameraet 
veiver rundt i familiekatastrofene, på sitt stilriktige reportasjevis. Her er så lite 
som mulig tatt opp under strøkne og gjennomkontrollerte forhold, helt ifølge 
dogme-ideologien.

Tross snubleriene kommer filmen godt ned på bena. Nettene inneholder 
svart humor og tett dramatikk. Simonsen er familiemoren som blir overkjørt 
av hendelsene. Også her lager hun en rollefigur av kjøtt og blod, til å forstå og 
føle for. Le med og ikke av. En stor skuespiller, uansett rollestørrelsen.
Per Haddal

NÅR NETTENE 
BLIR LANGE
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Aisthesis kobler film og filosofi, og arrangeres i samarbeid med studenttidsskriftet Filosofisk supplement.

AISTHESIS

Storbritannia/Vest-Tyskland 1988 REGI Terence Davies

MED Freda Dowie, Pete Postlethwaite, Angela Walsh, Lorraine Ashbourne

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 24min. A: 9 år

ONS 12. FEB KL. 18:00 - FOREDRAG FØR FILMEN VED MATS ANDREAS NIELSEN

DISTANT VOICES, STILL LIVES

Med Distant Voices, Still Lives gjenkaller den 
britiske regissøren Terence Davies en tapt 
tid, nærmere bestemt sin egen barndom. Slik 
Proust søkte å gjenskape sitt liv i litterær form, 
iscenesetter Davies sine egne minner fra 
Liverpool under og etter andre verdenskrig. 
Stemmene som runger ut fra historiens og 
hukommelsens dyp er fra arbeiderklassen, mens 
scenen hvor disse stemmene får utspille seg er 
en typisk britisk kommunalbolig. Innspilt under 
Thatchers Storbritannia på midten av 1980-tallet, 

er Distant Voices, Still Lives et minneteater hvor 
fortidens spøkelser får mulighet til å hjemsøke, 
ikke bare Davies' egen hukommelse, men 
også samtidens kinogjengere, nå som da. Med 
utgangspunkt i Davies' sitt mesterverk, og i 
forlengelsen av filosofien til Jacques Derrida, 
Bernard Stiegler og Walter Benjamin, vil 
Mats Andreas Nielsen gi et innblikk i hvordan 
filmmediet kan virke som en formidler, organisator 
og gjenskaper av individuelle minner så vel som 
kollektive historier.

Mats Andreas Nielsen foreleser i filosofi 
og idéhistorie for Kulturakademiet – Oslo 
International School of Philosophy og fullførte 
i 2017 en mastergrad i filosofi ved Universitetet 
i Oslo med en oppgave om Martin Heidegger 
og Bernard Stieglers teknologifilosofi. Nielsen 
har siden skrevet for en rekke norske aviser og 
tidsskrifter, og arbeider for tiden med en bok om 
medie- og teknologifilosofi.
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CINEMATEKENE

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

TENEBRE
Italia 1982

REGI Dario Argento

MED Anthony Franciosa, John Saxon, Daria Nicolodi

Italiensk tale, norsk tekst, DCP, 1t 45min. A: 18 år

TIR 18. FEB KL. 20:00
ONS 19. FEB KL. 20:00
SØN 23. FEB KL. 20:45

Peter Neal, en amerikansk forfatter av grøssere, kommer til Roma for å promotere sin siste 
bok, Tenebrae. Nesten umiddelbart kommer han i befatning med en serie grusomme drap, 
hvor ofrene utelukkende er unge kvinner som er drept med øks eller kniv. Det besynderlige 
ved drapene er at alle ser ut til å være kopiert etter hendelser i Neals roman, og noen av 
ofrene har sider fra boken stappet inn i munnen. Tenebre betyr skygger eller mørke, men 
det er et sjelelig mørke det refereres til her.

GIGANTEN
Giant, USA 1956

REGI George Stevens

MED Rock Hudson, Elizabeth Taylor, James Dean,  

Carroll Baker

Engelsk tale, utekstet, DCP, 3t 21min. A: 15 år

ONS 12. FEB KL. 20:00
LØR 15. FEB KL. 17:30
FRE 21. FEB KL. 19:30

Rancheier Bick Benedict har to ting gårdsarbeideren Jett Rink misunner ham: kona 
Leslie og stor rikdom. Jett har til gjengjeld store planer om å skaffe seg begge deler selv. 
Giganten er mest kjent fordi den ble James Deans siste film; han omkom i en bilulykke før 
filmen hadde premiere. Filmens øvrige hovedroller er besatt av 1950-årenes veletablerte 
stjerner, og flere av de mange mindre rollene innehas av den tidens oppadkommende 
skuespillere, som Earl Holliman og Dennis Hopper.

PARAPLYENE 
I CHERBOURG

Les parapluies de Cherbourg, Frankrike 1964

REGI Jacques Demy

MED Catherine Deneuve, Anne Vernon, Nino Castelnuovo

Fransk tale, norsk tekst

DCP, 1t 31min. A: Tillatt for alle

LØR 18. JAN KL. 19:00
LØR 25. JAN KL. 19:30
SØN 26. JAN KL. 19:00

Jacques Demys mest kjente film har den perfekte blandingen av lekenhet, skjønnhet og 
lidenskap som enhver musikal streber etter. Alle replikker synges, og hvis historien om den 
17 år gamle Geneviève og hennes hjertes utkårede Guy kan låte banal, klarer filmkomponist 
og jazzpianist Michel Legrands melodiøse blanding av jazz og ballader å heve filmen fra 
klisjé til magi. Filmen har dessuten en av tidenes mest uforglemmelige temamelodier, 
magisk fargebruk og var Catherine Deneuves store gjennombruddsfilm. 
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DU
Et ungt par er på ferie på en arkitekttegnet hytte på Vestlandet. Været er bra, libidoen er 
upåklagelig, og det finnes rikelig med god mat og drikke i kjøleskapet. De lever med andre 
ord det gode liv, men er det godt nok? Du er et klaustrofobisk kammerspill om det moderne 
middelklasselivets selvmotsigelser – om intimitet og ensomhet, kjærlighet og forakt, og den 
gnagende følelsen av at man hadde vært lykkeligere om man bare hadde enda litt mer. BIFF

Norge 2019

REGI Paul Tunge

MED Maria Grazia Di Meo, Jørgen Hausberg Nilsen

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

TOR 30. JAN KL. 18:30

SPESIALVISNINGER

SULT
I forbindelse med at Riksteatret i vinter setter opp Sult av Knut Hamsun, viser vi Henning 
Carlsens legendariske filmatisering av romanen. Å skulle filmatisere Hamsuns glitrende 
bok fra 1890 som i stor utstrekning består av indre monologer, må ha fortonet seg som et 
ambisiøst, nesten umulig, prosjekt. Men Carlsen lyktes. Det kan tilskrives hans estetiske 
grep og ikke minst innsatsen til hovedrolleinnehaver Per Oscarsson. 

Danmark/Sverige/Norge 1966

REGI Henning Carlsen

MED Per Oscarsson, Gunnel Lindblom, Henki Kolstad 

Svensk og norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 50min. A: 9 år

FRE 10. JAN KL. 18:00  
SAMTALE FØR FILMEN MED  
REGISSØR ANDERS T. ANDERSEN OG  
TEGNESERIESKAPER MARTIN ERNTSEN

SEX, JAZZ 
AND WAR

USA 1928-1943

REGI Diverse

Engelsk tale, utekstet

Digital, 1t 30min. A: 15 år

ONS 22. JAN KL. 18:00

Dennis Nyback er en anerkjent amerikansk filmhistoriker og filmarkivar som reiser 
rundt og presenterer programmer bestående av rariteter og merksnodigheter fra den 
amerikanske filmhistorien. I dette programmet får vi se åtte animasjonsfilmer. Temaet er  
krigspropaganda, sex og jazz, og du vil møte Betty Boop, Skipper'n og flere andre populære 
figurer i uvante formater. Arrangementet er et samarbeid mellom Grafill Animasjon og 
Cinemateket.
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MUSIKALSØNDAG

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

1983, REGI Barbra Streisand

MED Barbra Streisand, Mandy Patinkin, Amy Irving, Steven Hill

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 13min. A: 12 år

SØN 26. JAN KL. 16:00 | SØN 2. FEB KL. 16:00 | SØN 23. FEB KL. 16:00

Musikalen Yentl var Barbra Streisands debut som regissør, en jobb hun som 
første og fortsatt eneste kvinne noensinne fikk Golden Globe for. Den bygger 
på Isaac Bashevis Singers novelle fra 1960 om rabbinerdatteren som ønsker 
å studere de religiøse skriftene, noe jenter ikke har lov til. For å kunne gjøre 
dette, må hun utgi seg for å være en mann – noe som er komplisert nok i 
seg selv, og som ikke blir enklere av at hun forelsker seg i en medstudent. 
Nobelprisvinner  Singer var på ingen måte glad i Streisands adopsjon, men 
publikum elsket den.

Streisand kjempet lenge for å få lov til å lage filmen. Studioene mente 
hun var for gammel, at hun aldri ville være overbevisende som mann, og at 
hun hadde for lite erfaring til å regissere selv. 15 år etter at hun hadde kjøpt 
rettighetene til Singers novelle fikk hun endelig grønt lys, og da sto hun til 
gjengjeld både for regi, produksjon, manus og var hovedrolleinnehaver. 
Streisands versjon er full av humor og romantikk, og selvfølgelig mange 
strålende musikknumre. Også disse ble belønnet med priser, blant annet fikk 
filmen Oscar for beste soundtrack (signert Michel Legrand, Alan Bergman og 
Marilyn Bergman).

YENTL
USA 1978, REGI Randal Kleiser

MED John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Frankie Avalon

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 50min. A: 6 år

SØN 9. FEB KL. 16:00 | FRE 14. FEB KL. 18:00

Danny regnes som kulere enn kremost av gjengen sin, The T-birds. Han har 
hatt en hemmelig sommerflørt med australske Sandra Dee, men når ferien 
er over viser det seg at hun har flyttet og nå går på hans skole. Et element i 
det strengt ritualiserte adferdsmønsteret til The T-birds er at de utelukkende 
rekrutterer partnere fra en jentegjeng ved navn The Pink Ladies, og i dette 
miljøet passer den litt prektige Sandra Dee ikke inn.

Til tross for at filmen (som var basert på sceneversjonen til Jim Jacobs 
og Warren Casey) var morsom og vellaget, ble mange overrasket over 
suksessen: her hadde man en musikal laget 15 år etter at alle hadde gitt opp 
sjangeren, med high school-elever spilt av 30-åringer! Likevel ble Grease, 
sammen med den langt mer tidsriktige Saturday Night Fever, selve ungdoms-
filmen for en hel generasjon, som levde i en helt annen tid og hadde helt for-
skjellige verdier enn de som kommer til uttrykk i filmen. Noe av forklaringen 
er nok at filmen var en «sex-komedie» i uskyldsren forpakning som appellerte 
like mye til både et mannlig og et kvinnelig publikum, i kombinasjon med et 
fengende soundtrack (med hits som «Grease», «You're the One That I Want», 
«Hopelessly Devoted to You»). Og selv 42 år senere, er det fremdeles umulig å 
ikke la seg sjarmere!

GREASE



52

Berlin - Die Sinfonie der Großstadt, Tyskland 1927

REGI Walter Ruttmann, Stum, 35mm, 1t 5 min. A: Tillatt for alle

SØN 9. FEB KL. 18:00

BERLIN, EN STORBYSYMFONI

Berlin, en storbysymfoni er en svevende og 
poetisk dokumentarisk collage fra Berlin anno 
1927. Den var et resultat av flere personers 
ønske om å lage en film som skulle være 
noe annet enn de studiobaserte, oppdiktede 
fiksjonsfilmene som regjerte filmindustrien på 
denne tiden. Manusforfatter Carl Mayer kom opp 
med originalidéen til Berlin, en storbysymfoni og 
fotograf Karl Freund var ikke sen om å slutte opp 
om den. Meningen var å gripe tak i virkeligheten 
på en mer tilfeldig og «usynlig» måte enn før, og 

mye av materialet som ble brukt i filmen er opptak 
Freund selv gjorde med skjult kamera og lysfølsom 
film. Hovedoppgaven for Walther Ruttmann ble til 
slutt å klippe det oppsamlede materialet sammen, 
en oppgave som fikk avgjørende innvirkning på 
resultatet. Ruttmann begynte sin karriere som 
maler, men ble tidlig interessert i film og fotografi.

Carl Mayer beskrev filmen som en «melodi 
av bilder». Helt fra åpningssekvensen med 
et morgentog på vei inn til Berlin og frem til 
sluttsekvensen som gir et innblikk i storbyens 

flammende natteliv, finnes det en musikk i bildene. 
Selv nesten 100 år senere er det umulig å ikke 
beundre Berlin, en storbysymfoni for dens energi 
og skjønnhet. Filmen var en inspirasjonskilde 
til Dziga Vertovs Mannen med filmkameraet i 
1929 men også senere «storby-symfonikere» 
som Ron Fricke (Baraka) og Godfrey Reggio 
(Koyaanisqatsi).

OPPLEV STUMFILM MED LEVENDE MUSIKKAKKOMPAGNEMENT!
Kjetil Schjander Luhr er Cinematekets faste stumfilmmusiker. Han har de siste årene satt musikk til Jeanne 
d’Arc, Nosferatu, Sherlock Jr. og en rekke andre stumfilmer, alt live på Cinemateket. Han har også laget 
filmmusikken til Freak Out! og Rekonstruksjon Utøya.

STUMFILMKONSERTEN
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THE SCIENCE OF FICTION

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

Mad Max 2, Australia 1981, REGI George Miller

MED Mel Gibson, Bruce Spence, Michael Preston, Max Phipps

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 36min. A: 15 år

TOR 6. FEB KL. 19:30

MAD MAX 2: LANDEVEIENS KRIGER

I denne utgaven av The Science of Fiction får 
vi et gjensyn med den kanskje mest ikoniske 
filmen i George Millers postapokalyptiske 
serie om Mad Max. Den første filmen ble en 
suksess på kinoer verden over til tross for et 
smalt budsjett, og toppet derfor i lang tid listen i 
Guinness rekordbok over de mest innbringende 
filmene. I denne oppfølgeren har universet 
blitt betydelig ekspandert, med raskere biler, 
snodigere kostymer og mer intrikate plot, og har 
gitt opphav til mange av de mest gjenkjennelige 

referansene til filmserien. I filmen tvinges Max 
(Mel Gibson) ut av sin selvstendige livsførsel og 
må forholde seg flere utgaver av småsamfunn i et 
fremtidig Australia der mat, vann og bensin er blitt 
mangelvare og kilde til kontinuerlig borgerkrig.

I dag er det flere som frykter en fremtid 
med fellestrekk til den som skildres i Mad 
Max-universet. Noen frykter at atomkrig, 
overbefolkning, sykdom, slutten på olje eller 
klimaendringer raskt eller over lengre tid kan 
føre til global uro, migrasjon, hungersnød og 

krig. Før filmen får vi besøk av Katrine Lekang 
med doktorgrad i miljø og mikrobiologi, som 
skal ta for seg i hvilken grad menneskeskapte 
klimaendringer kan føre til en verden som vist i 
Mad Max.
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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

USA 1975

REGI D'Urville Martin

MED Rudy Ray Moore, D'Urville Martin, Jerry Jones, Lady Reed

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

FRE 21. FEB KL. 21:00

Etter tyve år i buret slipper halliken, levemannen og tøffingen Dolemite ut ved 
hjelp av sin gode venninne og kollega, bordellmammaen Queen Bee. Vel ute i 
friheten er det på tide å ta hevn over rivalen Willie Green som sørget for å få 
Dolemite bak lås og slå. Problemet er at Green i mellomtiden har blitt kongen 
i Los Angeles' underverden og har politiet så vel som de kriminelle i sin hule 
hånd. Heldigvis er ikke vår helt alene, for i ryggen har han jentene fra stallen 
til Queen Bee, der alle er dødbringende kung-fu eksperter.

Historien om hvordan Rudy Ray Moore som var førti, feit og ferdig 
snudde livet sitt på hodet, revolusjonerte standup-komikken og ble en av 
hip-hopens store pionerer er skildret i filmen Dolemite is my Name, der Eddie 
Murphy gestalter Moore. I korte trekk var Moore en lavtlønnet og mislykket 
komiker som fikk idéen til sin mest berømte rolle etter å ha hørt på historiene 
til en en lokal fyllik om hardhausen Dolemite. Etter gjentatte forsøk lyktes det 
Moore til slutt å finansiere filmen med egne midler og resten er popkulturell 
historie, som filmskapere, musikere og andre kunstnere regelmessig har 
referert til i snart femti år! Det er derfor på høy tid at salongens publikum får 
oppleve verdens kuleste hallik på det store lerretet.

Italia 1980

REGI Marino Girolami

MED Ian McCulloch, Alexandra Delli Colli, Sherry Buchanan, Peter O'Neal

Italiensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 24min. A: 18 år

FRE 24. JAN KL. 21:15

Når gjerningsmannen bak en serie med groteske likskjendinger begår selv-
mord, bestemmer Dr. Peter Chandler seg for å etterforske saken nærmere. 
Han oppdager at lignende hendelser har skjedd på sykehus over hele byen 
og at sporene peker i retning av et mystisk øysamfunn som gjerningsmannen 
kom fra. Sammen med den vakre antropologen Lori drar Dr. Chandler til øya 
for å komme til bunns i mysteriet. Vel fremme blir de angrepet av blodtørstige 
kannibaler. Lori kidnappes og Dr. Chandler slipper såvidt unna med livet i be-
hold, bare for å oppdage at jungelen også er hjemsøkt av horder med zombier 
som kontrolleres av en gal vitenskapsmann! 

Zombi Holocaust er et konglomerat av zombie- og kannibalfilmen som 
var de dominerende sjangerne i den italienske B-filmindustrien på sent 70- og 
tidlig 80-tall. Regissør Marino Girolami er en av den italienske film ens store 
arbeidshester med utallige produksjoner bak seg, i alt fra drama, western, 
skrekk og porno. Zombi Holocaust er en videovoldsklassiker som møtte hard 
medfart hos sensorer verden over, men i motsetning til en rekke filmer av 
tilsvarende kaliber fra perioden holder den seg godt, takket være Girolamis 
sikre og lekne regi, og filmens mange kreative splatterscener som har blitt 
flittig kopiert i ettertid.

ZOMBI 
HOLOCAUST DOLEMITE
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PUBLIKUM
S ØN

SKEFILM

Norge 1961, REGI Nils-Reinhardt Christensen

MED Toralv Maurstad, Margrete Robsahm, Henki Kolstad,  

Rønnaug Alten, Rolf Christensen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 30min. A: 15 år

ONS 8. JAN KL. 21:00 | SØN 12. JAN KL. 18:15

«Tiss i baret 'a, mister. Det støver av glasset ditt!» Den frodige festsjargongen 
er bare ett av mange morsomme aspekter ved Nils-Reinhardt Christensens 
filmatisering av Axel Jensens roman Line, som kom ut to år tidligere. Her har 
man gjort et seriøst forsøk på å lage en film som bader i lykkelig, løssluppen, 
ungdommelig hedonisme, en film som er like lite prippen og besteborgerlig 
som festdeltakerne på de ville vestkantfestene i 1961 – fester der «møll» ikke 
har adgang, og der folk drikker seg «svingstang» til tonene av den sløyeste 
jazzen som er å oppdrive.

I hovedrollen møter vi Toralv Maurstad som den nylig hjemkomne 
sjømannen og forfatterspiren Jacob. Han møter ungdomskjæresten Line 
(Margrete Robsahm) og blir introdusert for hennes ikke spesielt inklude-
rende vestkantvenner («Her lukter det møll!»). Jacob sliter med psykiske 
problemer – reisen han har kommet hjem fra, har vært en slags eksistensiell 
dannelsesreise som endte på sykehus i Amsterdam. Men det er forholdet 
til den autoritære faren som er Jacobs egentlige problem og problemet han 
vegrer seg for å gripe tak i. I stedet fordriver han tiden sammen med Line og 
venneflokken hennes, og det er først når faren ligger for døden at han manner 
seg opp til å besøke ham.

Norge 2019, REGI Martin Lund

MED Elli Rhiannon Müller Osbourne, Jonas Tidemann, Jannike Kruse,  

Henrik Rafaelsen 

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

FRE 7. FEB KL. 18:00 | TIR 11. FEB KL. 18:00

Hvis du spør Frida, har hun valgt rollen som klassens outsider selv. De andre 
på skolen er uansett enige i at hun er totalt annerledes. Marius går i samme 
klasse og gjør stort sett alt han kan for å fremstå som en suksess. Når de to 
blir plassert sammen på gruppearbeid ser Marius det som nok en mulighet 
til å vise seg frem for de andre. Men Frida har ingen intensjoner om å bli 
hjulpet eller fikset av klassens perfekte gutt. Gruppearbeidet blir starten på et 
turbulent forhold mellom de to. Men i fighten med Frida opplever Marius også 
noe spennende og utfordrende han aldri har kjent før. 

Psychobitch er en treffende og velspilt film om det å være ung i dag, 
samtidig som den har appell langt utover hovedmålgruppen. Den beskriver 
noen av utfordringene som dagens ungdommer må forholde seg til, alt fra 
konformitet, gruppepress, sosiale medier, prestasjonsjag og curlingforeldre. 
Men det er også en historie om å tørre være annerledes.

«Sterk, ubehagelig og viktig. En film som tør å strø salt i åpne sår.» – 
Signe Rosenlund-Hauglid, VG

PSYCHOBITCHLINE
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TEKNOETIKK

Teknoetikk arrangeres sammen med De nasjonale forskningsetiske komiteene og Teknologirådet. Gjennom film og samtaler retter 
vi søkelyset mot ulike problemstillinger knyttet til teknologi, forskning og etikk.

Until the end of the World, Tyskland 1991, REGI Wim Wenders

MED Solveig Dommartin, William Hurt, Jeanne Moreau, Max von Sydow, Sam Neill

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 38min. A: 15 år

ONS 29. JAN KL. 18:00 - SAMTALE FØR FILMEN

TIL VERDENS ENDE

Wim Wenders Til verdens ende er eventyr, 
tegneserie og science fiction. Men det er alvor 
også. Wenders reiser spørsmålet: Hva skjer når  
vi beveger oss utenfor grensene for det vi kan 
forstå og fatte? Når vi eksperimenterer med  
deler av underbevisstheten som er helt 
grunnleggende for vår identitet? For Wenders 
virker det avgjørende spørsmålet å være om vi 
fremdeles er i stand til å skape våre egne bilder, 
i en framtid der tilværelsen fortoner seg som et 
kjempelerret.

Filmen kom i 1991 og handlingen er satt 
til 1999. Vi møter Claire (Solveig Dommatin), 
en slags kvinnelig versjon av den franske 
tegneseriehelten og eventyreren Tintin. Under 
mystiske omstendigheter får hun et kort møte 
med Trevor McPhee (William Hurt), en dannet 
amerikaner i trenchcoat på flukt fra usynlige 
menn. Claire forelsker seg i McPhee, forlater 
sin forfatterektemann og hyrer en privatdetektiv 
á la Marlowe til å spore opp den flyktige 
amerikaneren. Det viser seg at McPhee blir 

forfulgt fordi han bærer på farens oppfinnelse, 
et apparat som kan overføre og visualisere en 
persons tanker og minner. Et apparat som kan 
få blinde til å «se», men som også kan gjøre 
menneskene til innadvendte «drømme-junkies». 

Før filmen blir det en samtale. Se nettsidene 
for oppdatert informasjon.
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Overraskelse!

TROLL I ESKE
Søndag 5. januar kl. 21:00  
og søndag 2. februar kl. 21:00 

American Movie Night

CASABLANCA
Tirsdag 14. januar kl. 18:00

Norsk kort

KAVEH TEHRANI
Torsdag 23. januar kl. 18:30

Tv-teket

FJERNSYNSTEATER
Aksel Kielland og Jon Refsdal Moe presenterer
Torsdag 30. januar kl. 21:00

New Norwegian Films with English subtitles

DISCO
Fredag 7. februar kl. 20:00, tirsdag 11. februar kl. 20:00  
og søndag 16. februar kl. 20:00 

Rock Noir Double Bill

GREASE + 
GREASE 2
Fredag 14. februar kl. 18:00 

Forsmak på månedens film i mars

THE SOUVENIR
Av Joanna Hogg
Onsdag 19. februar kl. 20:30 og  
søndag 23. februar kl. 20:30

DETTE SKJER OGSÅ PÅ CINEMATEKET FREMOVER

57

Les mer om arrangementene og forestillingene på cinemateket.no 
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 8 1/2  35
A ADVOCATE 29
 AKIRA 20
 AMARCORD  22
B BARN 45
 BEASTS OF THE SOUTHERN WILD 41
 BERG-EJVIND OCH HANS HUSTRU 39
 BERLIN, EN STORBYSYMFONI 52
 BLIKKTROMMEN  47
C CASABLANCA  57
 CHILDREN OF THE SEA 8
D DAGDRIVERNE  32
 DET ER MEG DU VIL HA 45
 DISCO 57
 DISTANT VOICES, STILL LIVES 48
 DØDEN ER ET KJÆRTEGN 39
 DOLEMITE  54
 DU 50
E ERNST SCHMIDT JR 43
F FELLINIS ROMA  34
 FELLINIS SATYRICON 32
 FOR SAMA 28
 FRYKTENS LØNN  15
G GIGANTEN  49
 GINGER & ROSA 29
 GINGER OG FRED 34
 GREASE  51 
 GREASE 2  57
H HENRI-GEORGES CLOUZOT’S INFERNO 16
 HIDDEN FIGURES 57
 HOST, THE 37
 HUMAN  41
I ICE ON FIRE 41
 INTERVISTA  34
J JIKŊON 2  57
 JORDENS SALT  41
 JULIETTA OG ÅNDENE  32

K KRIGSFOTOGRAFEN  57
 KVINNEBYEN  34
L LA DOLCE VITA  33
 LA PRISONNIÈRE 16
 LA STRADA  35
 LES DIABOLIQUES 10
 LINE  55
 LOVE THY NATURE 41
 LUMIÈRE! EVENTYRET BEGYNNER 39
 LYSET FRA SJOKOLADEFABRIKKEN 9
M M  39
 MAD MAX 2: LANDEVEIENS KRIGER 53
 MAXIMA 29
 MEMORIES 20
 METROPOLIS 21 
 MORDEREN BOR I NR. 21  15
 MYSTERIET PICASSO  15
N NÅR NETTENE BLIR LANGE  47
O ON THE PRESIDENT’S ORDER 28
 OPTICAL SOUND, TRACKED 43
 ORLANDO  11
 OUR TIME MACHINE 29
P PARASITT  37
 PARAPLYENE I CHERBOURG  49
 PARTY, THE 24
 PSYCHOBITCH  55
R REISEN TIL MÅNEN  39
 RESISTANCE FIGHTERS 28
 ROJIN Z  21
S SANNHETEN  16
 SEX, JAZZ AND WAR 50
 SNOWPIERCER  37
 SOM DU SER MEG  45
 SOUVENIR, THE 57
 STEAMBOY  21
 SULT  50
T TANGO LESSON, THE 24

 TENEBRE  49
 THOMAS HYLLAND ERIKSEN OG  

HISTORIEN OM ORIGAMIJENTA 45
 TIL VERDENS ENDE  56
 TROLL I ESKE  57
Y YENTL  51
 YES  24
Z ZOMBI HOLOCAUST  54



PROGRAMKATALOG 
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PRISAR OG PRAKTISK 
INFORMASJON
Du må ikkje være medlem for å se film på 
Cinemateket. Men eit medlemskap gir deg 
fordelar, blant anna billegare billettar. 

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 kjøpes og fornyes i 
billettluka. Det kan også lades for enda lengre 
periodar enn seks mnd. 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. 

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. 10.00 – 16.00
Tir - fre kl. 10.00 – 21.00
Lør  kl. 12.00 – 17.00
Søn   kl. 13.00 – 21.00

Ingen telefonbestilling.
Nettsal på cinemateket.no

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     

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

ANDRE SKRIBENTAR
BIFF, Human, Geir Friestad, Per Haddal,  Truls 
Mollerin, Kay Olsen, Greg Pope, TIFF

ANDRE MEDARBEIDARAR
Gunnar Bangsmoen, Nina Cecilie Bull, Hans-
Erik Ekeberg, Geir Friestad, Ioannis Galanákis, 
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, 6000 eksemplarer    

TAKK TIL
Mariane Cosserat, Lucille Poirier – Institut français / Matteo 
Fazzi, Erle Wold – Det italienske kulturinstitutt / SFI / KAVI / Ove 
Solum, Annie Fee, Helge Rønning, Marthe Fredheim Fjelldal, 
Petter Langlete – UiO / Jon Rognlien / Dag Johan Haugerud, 
Yngve Sæther – Motlys / Tonya Madsen / Finn Skårderud / 
Siri Gullestad / Mats Andreas Nielsen / De forskningsetiske 
komiteene / Good Company / Aksel Kielland / Per Haddal / 
Kari Simonsen / Silje Viki, Ketil Magnussen – HUMAN / Yaprak 
Morali / Dennis Nyback / Paul Tunge / Line-Anne Hovdenakk, 
Tristram Perry, Per Guldbrand Braathen – US Embassy Oslo / 
Heidi Helgestad – Norsk klimanettverk / Inger-Mette Stenseth 
/ Sylvie Rokab / Celine Ryel, Pernille Middelthon – HBO Europe 
/ Nia Baxter – Park Circus / Jørn Landbakk – Star Media 
Entertainment / Gerald Weber / Kay Olsen / Thawal S. Silver 
– Impact / AGFA / David Moore – DMP Cinema / NonStop 
Entertainment
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