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TORSDAG 8. AUGUST 
18:00 Varda by Agnès  

Agnès Varda [L]
19:00 Fallen Angels  

Wong Kar-wai [T]
20:15 Prêt-à-Porter  

Robert Altman [L]
21:00 Det store blå Luc Besson [T]

FREDAG 9. AUGUST 
18:00 Fashions of 1934  

William Dieterle [L]
19:00 Days of Being Wild  

Wong Kar-wai [T]
20:00 Varda by Agnès  

Agnès Varda [L]
21:00 Le mépris  

Jean-Luc Godard [T]

LØRDAG 10. AUGUST 
13:00 Skjønnheten og monsteret i 

Paris Bibo Bergeron [L]
15:00 Terkel i knipe K. Vestbjerg 

Andersen, T. Christoffersen & 
S. Fjeldmark  [L]

SØNDAG 11. AUGUST 
14:00 De fortapte barns by  

Marc Caro & Jean-Pierre 
Jeunet [L]

16:00 Jailhouse Rock  
Richard Thorpe [L]

18:00 Synecdoche, New 
York Charlie Kaufman [L]

18:30 Days of Being Wild  
Wong Kar-wai [T]

20:15 Funny Face Stanley Donen [L]
20:30 De fortapte barns by  

Marc Caro & Jean-Pierre 
Jeunet [T]

TIRSDAG 13. AUGUST 
18:00 Fashions of 1934  

William Dieterle [L]
18:30 In the Mood for Love  

Wong Kar-wai [T]
20:00 Helter Skelter Tom Gries [L]
20:30 Varda by Agnès  

Agnès Varda [T]

ONSDAG 14. AUGUST 
10:00 Katteprinsen  

Hiroyuki Morita [T]
12:00 Katteprinsen  

Hiroyuki Morita [T]
18:00 Sunset Boulevard  

Billy Wilder [L]
19:00 Fallen Angels  

Wong Kar-wai [T]
20:00 Funny Face Stanley Donen [L]
21:00 Rosemarys baby  

Roman Polanski [T]

PROGRAM
AUGUST
SEPTEMBER
2019

TORSDAG 1. AUGUST 
18:00 Brennende blomster  

Eva Dahr & Eva Isaksen [L]
19:00 Chungking Express  

Wong Kar-wai [T]
20:00 Nashville Robert Altman [L]
21:00 I fjor i Marienbad  

Alain Resnais [T]

FREDAG 2. AUGUST 
18:00 Den 41. Grigorij Tsjukhraj [L]
19:00 I fjor i Marienbad  

Alain Resnais [T]
20:00 Nashville Robert Altman [L]
21:00 Det store blå Luc Besson [T]

LØRDAG 3. AUGUST 
13:00 Terkel i knipe K. Vestbjerg 

Andersen, T. Christoffersen & 
S. Fjeldmark [L]

15:00 Mikrokosmos Claude 
Nuridsany & Marie 
Perennou [L]

SØNDAG 4. AUGUST 
14:00 Den store stygge 

reven Patrick Imbert & 
Benjamin Brenner [L]

16:00 Jailhouse Rock  
Richard Thorpe [L]

18:00 Brennende blomster  
Eva Dahr & Eva Isaksen [L]

19:00 Chungking Express  
Wong Kar-wai [T]

20:00 Le mépris  
Jean-Luc Godard [L]

21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 6. AUGUST    
18:00 Funny Face Stanley Donen 

Introduksjon ved Johanna 
Zanon [T]

18:30 Den 41. Grigorij Tsjukhraj [L]
20:30 I fjor i Marienbad  

Alain Resnais [L]
21:00 Sunset Boulevard  

Billy Wilder [T]

ONSDAG 7. AUGUST 
18:00 Synecdoche, New 

York Charlie Kaufman [L]
18:30 Sunset Boulevard  

Billy Wilder [T]
20:30 Prêt-à-Porter  

Robert Altman [L]
21:00 Det store blå Luc Besson [T]

TORSDAG 15. AUGUST 
10:00 Operasjon Mjau  

Vincent Bal [L]
12:00 Operasjon Mjau  

Vincent Bal [L]
18:00 Saving Brinton  

Tommy Haines &  
Andrew Sherburne [L]

18:30 De fortapte barns by  
Marc Caro & Jean-Pierre 
Jeunet [T]

20:00 Nådeløse menn  
Clint Eastwood [L]

21:00 Rosemarys baby  
Roman Polanski [T]

FREDAG 16. AUGUST 
10:00 Wallace og Gromit 

og varulvkaninens 
forbannelse Steve Box &  
Nick Park [L]

12:00 Wallace og Gromit 
og varulvkaninens 
forbannelse Steve Box & 
Nick Park [L]

18:00 In the Mood for Love  
Wong Kar-wai [T]

18:00 Have You Seen My Movie?  
Paul Anton Smith [L]

20:30 Nådeløse menn  
Clint Eastwood [L]

LØRDAG 17. AUGUST 
13:00 Skjønnheten og monsteret i 

Paris Bibo Bergeron [L]
15:00 Terkel i knipe  K. Vestbjerg 

Andersen, T. Christoffersen & 
S. Fjeldmark [L]

SØNDAG 18. AUGUST 
14:00 De fortapte barns by  

Marc Caro & Jean-Pierre 
Jeunet [L]

16:00 Have You Seen My 
Movie? Paul Anton Smith [L]

18:00 I fjor i Marienbad  
Alain Resnais [T]

18:30 The Dream that Kicks  
Fuses, Phantoms and 
Forgetting [L] 

20:15 Svømmebassenget  
Jacques Deray

 Introduksjon ved Annie 
Fee [L]

TIRSDAG 20. AUGUST 
18:00 Ashes of Time  

Wong Kar-wai [T]
18:30 Filmsalongen 
 Olsenbanden for full musikk  

Knut Bohwim
 Jon Selås i samtale med Per 

Haddal [L]
21:00 Helter Skelter Tom Gries [L]

ONSDAG 21. AUGUST 
18:00 I fjor i Marienbad  

Alain Resnais [T]
18:30 Hektisk sommer  

Valerio Zurlini  [L]
20:30 Svømmebassenget  

Jacques Deray [L]

TORSDAG 22. AUGUST 
18:00 Valley of the Dolls  

Mark Robson [L]
19:00 L’inferno Francesco Bertolini, 

Adolfo Padovan & Giuseppe 
de Liguoro

 Musikere: Poing, Juliana 
Venter og Oslo Sinfonietta [T] 

21:00 Saving Brinton  
Tommy Haines &  
Andrew Sherburne [L]

FREDAG 23. AUGUST    
18:00 Valley of the Dolls  

Mark Robson [L]
19:00 Troll-elgen Walter Fyrst 
 Musiker: Kjetil  

Schjander Luhr [T]
20:15 Hektisk sommer  

Valerio Zurlini [L]
21:00 Forstyrret filmsalong 

Hodeløse forviklinger  
Per-Ingvar Tomren [T]

22:00 Utekino i Dronningens gate 
Sherlock jr. Buster Keaton

 Musiker: Kjetil  
Schjander Luhr [D]

LØRDAG 24. AUGUST 
12:00 Familiedag med slapstickkurs 

og stum støy  
13:00 Katter, kaniner og klovner 

Max Fleischer, Walt Disney 
med flere 

 Musiker: Håvard Gressum 
Antonsen [L]

15:00 Sirkus Charles Chaplin [L]
17:00 Diary of a Lost Girl  

G.W. Pabst [L]
19:00 Metropolis Fritz Lang
 Musikere: Kjetil Schjander 

Luhr med orkester [T]

SØNDAG 25. AUGUST 
14:00 The Navigator  

Buster Keaton
 Musiker: Kjetil Schjander 

Luhr [T]
16:00 Reklamefilmer fra 

stumfilmperioden
 Musiker: Kjetil Schjander 

Luhr [L]
18:00 Terje Vigen  

Victor Sjöström
 Musiker: Håvard Gressum 

Antonsen [T] 
18:30 Brodeuses  

Éléonore Faucher [L]
20:00 A Cottage on 

Dartmoor Anthony Asquith  
Musiker: Lars Andreas 
Aspesæter [T]

20:30 Pulp Fiction  
Quentin Tarantino [L]

TIRSDAG 27. AUGUST 
18:00 Ashes of Time  

Wong Kar-wai [T]
18:30 Scandale aux Champs-

Élysées Roger Blanc [L]
20:00 Pulp Fiction Quentin 

Tarantino [T]
20:30 Piken med kofferten  

Valerio Zurlini  [L]

ONSDAG 28. AUGUST 
18:30 Brodeuses  

Éléonore Faucher [L]
19:00 Pulp Fiction  

Quentin Tarantino [T]
20:30 Piken med kofferten  

Valerio Zurlini [L]

TORSDAG 29. AUGUST - 
LØRDAG 31. AUGUST 
Ravenheart International  
Film Festival 

LØRDAG 31. AUGUST 
14:00 Oslo 31. august  

Joachim Trier [T]

SØNDAG 1. SEPTEMBER 
14:00 De fortapte barns by  

Marc Caro & Jean-Pierre 
Jeunet [L]

16:00 Have You Seen My 
Movie? Paul Anton Smith [L]

18:30 Scandale aux Champs-
Élysées Roger Blanc [L]

19:00 Free Solo Jimmy Chin & 
Elizabeth Chai Vasarhelyi [T]

20:30 To brødre Valerio Zurlini  [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 3. SEPTEMBER 
18:00 The Testament  

Amichai Greenberg [L]
18:30 Free Solo Jimmy Chin & 

Elizabeth Chai Vasarhelyi [T]
20:00 Amos Oz: The Nature  

of Dreams 
Masha Zur & Yonathan Zur [L]

20:30 2046 Wong Kar-wai [T]

ONSDAG 4. SEPTEMBER 
18:00 Foto og film Eadweard 
 Kyle Rideout 
 Introduksjon ved Mathias 

Skaseth [T]
18:30 Hummus! The movie 

Oren Rosenfeld [L]
20:00 Promise at Dawn 

Eric Barbier [L]
21:00 Free Solo Jimmy Chin & 

Elizabeth Chai Vasarhelyi [T]

TORSDAG 5. SEPTEMBER 
18:00 The Science of Fiction  

The Matrix 
 Wachowski-søsknene 

Foredrag ved Martin 
Sivertsen [T] 

18:30 The Testament Amichai 
Greenberg [L]

20:30 Fiender - En 
kjærlighetshistorie  
Paul Mazursky [L]

21:00 A View to a Kill John Glen [T]

FREDAG 6. SEPTEMBER 
18:00 2046 Wong Kar-wai [T]
18:30 Amos Oz: The Nature of 

Dreams Masha Zur &   
Yonathan Zur [L]

20:00 Fiender - En 
kjærlighetshistorie  
Paul Mazursky [L]

20:15 Verk uten skaper  
Florian Henckel von 
Donnersmarck [T]
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Med atterhald om endringar. 
Kinosalar:
[T] Tancred (195 plassar)
[L] Lillebil (70 plassar)
[D] Dronningens gate

LØRDAG 7. SEPTEMBER 
13:00 Mikrokosmos  

Claude Nuridsany &  
Marie Perennou [L]

14:30 Cinema Paradiso  
Giuseppe Tornatore [L]

17:00 Hummus! The movie  
Oren Rosenfeld [L]

18:30 Promise at Dawn  
Eric Barbier [L]

SØNDAG 8. SEPTEMBER 
14:00 Skjønnheten og monsteret i 

Paris Bibo Bergeron [L]
16:00 A Star is Born  

George Cukor [L]
18:00 To brødre Valerio Zurlini [T]
19:30 Verk uten skaper  

Florian Henckel von 
Donnersmarck [L]

20:30 2046 Wong Kar-wai [T]

TIRSDAG 10. SEPTEMBER 
18:00 Happy Together  

Wong Kar-wai [T]
18:30 Filmsalongen Nord  

Rune Denstad Langlo
 Anders Baasmo Christiansen 

i samtale med Per Haddal [L]
20:00 Verk uten skaper  

Florian Henckel von 
Donnersmarck [T]

21:00 Den første stille 
natten Valerio Zurlini [L]

ONSDAG 11. SEPTEMBER 
18:00 Teknoetikk  

The God Question  
Douglas Gordon  

 Samtale med Kjetil 
 Fretheim [L]
18:30 Happy Together  

Wong Kar-wai [T]
20:30 På vei mot livet  

François Truffaut [T]
21:00 Den første stille natten 

Valerio Zurlini [L]

TORSDAG 12. SEPTEMBER 
18:00 Foto og film  

Miraklet i Lourdes  
Jessica Hausner

 Introduksjon ved Ellen Lande 
Gossner [T] 

18:30 Norsk kort  
Ny norsk kortfilm [L]

20:00 A View to a Kill John Glen [L]
20:30 Verk uten skaper  

Florian Henckel von 
Donnersmarck [T]

FREDAG 13. SEPTEMBER 
18:00 The Aristocrats Penn Jillette 

& Paul Provenza 
 Foredrag ved Kai Hanno 

Schwind [T]
18:30 På vei mot livet  

François Truffaut [L]
20:30 Easy Rider Dennis Hopper [T]
21:00 Forstyrret filmsalong  

Hard Ticket to Hawaii 
 Andy Sedaris [L]
 

LØRDAG 14. SEPTEMBER 
13:00 Den store stygge 

reven Patrick Imbert & 
Benjamin Brenner [L]

15:00 Cinema Paradiso  
Giuseppe Tornatore [T]

18:00 Búék Krisztina Goda
 Møt regissør Krisztina Goda 

og skuespiller Franciska 
Törőcsik [T]

18:30 Verk uten skaper  
Florian Henckel von 
Donnersmarck [L]

 

SØNDAG 15. SEPTEMBER 
14:00 Kule kryp Hélène Giraud & 

Thomas Szabo [L]
16:00 Easy Rider Dennis Hopper [L]
18:00 The Dream that Kicks  

Toshio Matsumoto - 
Adventures in Perception [L]

19:00 Verk uten skaper  
Florian Henckel von 
Donnersmarck [T]

20:00 Tatarenes ørken  
Valerio Zurlini [L]

 

TIRSDAG 17. SEPTEMBER 
18:00 Krigen og tungtvannet 

Nicolas Jallot 
Samtale etter filmen [T]

18:30 Le soldatesse  
Valerio Zurlini [L]

20:30 Verk uten skaper  
Florian Henckel von 
Donnersmarck [T]

21:00 Easy Rider Dennis Hopper [L]
 

ONSDAG 18. SEPTEMBER 
18:00 På vei mot livet  

François Truffaut [L]
19:00 Verk uten skaper  

Florian Henckel von 
Donnersmarck [T]

20:00 Tatarenes ørken  
Valerio Zurlini [L]

TORSDAG 19. SEPTEMBER 
18:00 Le soldatesse  

Valerio Zurlini [L]
19:00 Verk uten skaper  

Florian Henckel von 
Donnersmarck  [T]

20:15 Beware of Children 
 Dag Johan Haugerud [L]
 

FREDAG 20. SEPTEMBER 
- FREDAG 27. SEPTEMBER
Oslo/Fusion internasjonale  
filmfestival  

LØRDAG 28. SEPTEMBER 
13:00 Mikrokosmos  

Claude Nuridsany &  
Marie Perennou [L]

15:00 Kule kryp Hélène Giraud & 
Thomas Szabo [L]

16:00 Coco før Chanel  
Anne Fontaine

 Foredrag etter filmen ved 
Raphaëlle Moine [T]

 

SØNDAG 29. SEPTEMBER 
14:00 The Navigator Buster Keaton, 

& Donald Crisp [L]
16:00 A Star is Born  

George Cukor [L]
19:00 Verk uten skaper  

Florian Henckel von 
Donnersmarck [T]

19:30 Beware of Children 
 Dag Johan Haugerud [L]



4

12
8

42

50

36

3020

34

24



5

PROGRAM
AUGUST
SEPTEMBER
2019

8  MÅNEDENS FILM
10  MÅNEDENS KLASSIKER
12  OSLO STUMFILMFESTIVAL
 Vi feirer stumfilmen i fire dager!  

20  VALERIO ZURLINI
 Bli bedre kjent med den italienske  

regissøren bak filmer som Hektisk sommer  
og Tatarens ørken.

24  SISTE SKRIK FRA PARIS 
 En filmserie som viser hvordan fransk mote  

har blitt skildret på film.

30 WONG KAR-WAI
 Syv høydepunkt fra Hong Kong-regissøren.  

34 OSLO/FUSION FILMFESTIVAL
 Film som gir innblikk i verdener, samfunn 

og mennesker som ikke alltid får like mye 
oppmerksomhet.

36 JØDISKE FILMDAGER 
38  FILMSALONGEN
 Per Haddal får besøk av Jon Selås og  

Anders Baasmo Christiansen.

40 ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
 Quentin Tarantino er aktuell med en ny film og 

vi har plukket ut en håndfull filmer som den 
referer til.  

42  MUSIKALSØNDAG
44  THE DREAM THAT KICKS
 Avant garde- og kunstfilm.

46  THE SCIENCE OF FICTION
 Film i en vitenskapelig kontekst.

48  PUBLIKUMS ØNSKEFILMER
50  SECOND RUN
 Filmer som fortjener en sjanse til  

på stort lerret.

51 FOTO OG FILM
52  SPESIALVISNINGER
53  FILM OM FILM 
54  FORSTYRRET FILMSALONG
 Filmopplevelser du ikke visste at du trengte.

55 RAVENHEART FILMFESTIVAL
 En helg med fantasy, science fiction og horror. 

56  CINEMATEKENE
 Samme film på sju norske cinematek. 

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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FUNNY FACE 
ÅPNING OSLO STUM FILMFESTIVAL
SLAPSTICKKURS OG  STUM STØY
THE MATRIX
MØT ANDERS BAAS MO CHRISTIANSEN 
FOTO OG FILM
COCO FØR CHANEL

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!

SISTE SKRIK FRA PARIS
TIRSDAG 6. AUGUST KL. 18:00
INTRODUKSJON VED KURATOR 
JOHANNA ZANON 

MØT ELLEN LANDE GOSSNER 
TORSDAG 12. SEPTEMBER K. 18:00
VISNING AV JESSICA HAUSNERS 
MIRAKLET I LOURDES

THE SCIENCE OF FICTION
TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 18:00
FOREDRAG FØR FILMEN VED 
MARTIN SIVERTSEN
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FUNNY FACE 
ÅPNING OSLO STUM FILMFESTIVAL
SLAPSTICKKURS OG  STUM STØY
THE MATRIX
MØT ANDERS BAAS MO CHRISTIANSEN 
FOTO OG FILM
COCO FØR CHANEL

AUGUST
SEPTEMBER
2019

FAMILIEDAG MED AKTIVITETER OG FILM
LØRDAG 23. AUGUST KL. 12:00-15:00
OSLO STUMFILMFESTIVAL

MØT ELLEN LANDE GOSSNER 
TORSDAG 12. SEPTEMBER K. 18:00
VISNING AV JESSICA HAUSNERS 
MIRAKLET I LOURDES

L'INFERNO MUSIKK VED 
POING OG OSLO SINFONIETTA 
TORSDAG 22. AUGUST KL. 19:00

FILMSALONGEN
TIRSDAG 10. SEPTEMBER KL. 18:30
VISNING AV RUNE DENSTAD LANGLOS NORD

SISTE SKRIK FRA PARIS
LØRDAG 28. SEPTEMBER KL. 16:00
FOREDRAG ETTER FILMEN VED 
PROFESSOR RAPHAËLLE MOINE
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MÅNEDENS FILM

Verk uten skaper er den tredje filmen til Florian 
Henckel von Donnersmarck, som hadde stor 
suksess med Oscar-vinneren De andres liv i 2006, 
og litt mindre suksess med den engelsk språklige 
 The Tourist i 2010. Med Verk uten skaper er 
Donnersmarck tilbake i Tyskland, og det merkes at 
han igjen spiller på hjemmebane, med den samme 
fortellermessige nerven og fingerspitzgefühlen 
som gjorde De  andres liv til en så uforglemmelig 
filmopplevelse for så mange. 

Verk uten skaper åpner i 1937. Nazistene har 
organisert en stor utstilling med «degenerert» kunst, 
som de slett ikke har bruk for i det tyske sam-
funnet. På denne utstillingen møter vi den unge 
Kurt, som har blitt med sin tante Elisabeth. Kort tid 
etter blir Elisabeth sendt bort og tvangssterilisert, 
etter at hun får et nervøst sammenbrudd når hun 

blir valgt ut til å overrekke Hitler en blomster-
bukett under en parade. Med det forsvinner hun 
fra Kurt, men hun blir på ingen måte glemt. 

Kurt vokser opp og utdanner seg på den stat-
lige kunstskolen i Dresden. Han blir en dyktig og 
effektiv propagandamaler som maler storslagne, 
pompøse bilder av unge, stolte kommunister i 
solnedgang. Han blir hyllet i DDR, men for hva, og 
til hvilken pris? Til slutt bestemmer han seg for å 
flykte til Vest-Tyskland, og forfølge en helt annen 
kunstnerisk karriere.

Kunstneren i filmen er fiktiv, men det er ingen 
hemmelighet at Verk uten skaper er inspirert av 
livet til den tyske kunstneren Gerhard Richter. 
Teknikken Kurt utvikler – å male store bilder 
basert på fotografier – er den samme som Richter 
ble berømt for på 60-tallet. 

Verk uten skaper kan ses og oppleves på 
ulike måter: Filmen er både et portrett av Tyskland 
gjennom et halvt århundre, og en film om kunst 
– både om kunst som kreativ prosess, og om 
kunstnerkall og kunst som livsprosjekt. Det er en 
film om kunstens forhold til virkeligheten, på et 
metafysisk plan, og til samfunnet, på et sosialt og 
politisk plan. 

Men først og fremst er det en film som 
engasjerer og berører – underholdende, rørende 
og spennende. 

«Tysk stjerneinstruktør har lavet endnu en 
ualmindelig velfortalt storfilm.» - Politiken

VERK UTEN SKAPER 
Werk ohne Autor, Tyskland 2018, REGI Florian Henckel von Donnersmarck

MED Tom Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch, Saskia Rosendahl

Tysk tale, dansk tekst, DCP, 3t 9min. A: 15 år

FRE 6. SEPT KL. 20:15 | SØN 8. SEPT KL. 19:30 | TIR 10. SEPT KL.20:00 | TOR 12. SEPT KL.20:30 | LØR 14. SEPT KL.18:30
SØN 15. SEPT KL.19:00 | TIR 17. SEPT KL.20:30 | ONS 18. SEPT KL.19:00 | TOR 19. SEPT KL.19:00 | SØN 29. SEPT KL.19:00
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MÅNEDENS KLASSIKER

En av de mest ikoniske nouvelle vague-filmene 
fyller 60 år i år. Sammen med Jean-Luc Godards 
og Alain Resnais' debutfilmer, utgjorde François 
Truffauts På vei mot livet startskuddet for den 
franske nye bølgen. I motsetning til regissør-
kollegaene Godard og Resnais, som i langt større 
grad eksperimenterte med filmmediet, med jump 
cuts og forskjellige tidsplan, vender Truffaut 
sin interesse mot det humanistiske aspektet, 
og viser en sjelden følsomhet og presisjon 
i karaktertegning og miljøskildring. Truffaut 
framstiller 13-åringen Antoine Doinels prøvelser 
med selvbiografisk ømhet.

På vei mot livet må være den av de franske 
bølgefilmene som har flest aner tilbake til 
neorealismen, og som i så måte ville vært den 
filmen som ville falt den nye bølgens «gudfar» 
André Bazin mest i smak, hadde han levd.

Til tross for filmens på alle måter alvorlige 
tema, er tonen lett og stilen lekende. Truffaut 
dveler ikke unødig ved sine høyst sannsynlig bitre 
barndomsminner, men framstiller en vanskelig 
og hard oppvekst i all sin mangefasetterte 
subjektive realisme. De mørke sidene er skildret 
med humor, de lyse med vemod. Nostalgien, eller 
det sentimentale, får aldri overtaket. På vei mot 

livet vil bli stående som en av de mest finstemte 
debutfilmene noensinne. Mye av grunnen til dette 
ligger i Truffauts omgang med skuespillerne, 
særlig de yngste av dem. Jean-Pierre Leaud som 
lille Antoine skulle følge Truffaut i en hel rekke 
filmer om Antoine Doinels videre liv, og nærmest 
bli som en sønn for Truffaut.

PÅ VEI MOT LIVET
Les Quatre Cent Coups, Frankrike 1959, REGI François Truffaut 

MED Jean-Pierre Leaud, Albert Rémy, Patrick Offray, Guy Decomble
Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 34min. A: 9 år 

ONS 11. SEPT KL. 20:30 | FRE 13. SEPT KL. 18:30 | ONS 18. SEPT KL. 18:00
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MÅNEDENS KLASSIKER

I fjor i Marienbad vakte stor oppmerksomhet, 
og ble emne for høylydt diskusjon, da den første 
gang ble vist på filmfestivalen i Venezia i 1961. 
Noen avviste den som «pretensiøst nonsens», 
andre utropte den til et mesterverk. Helt klart 
var det at Alain Resnais og manusforfatter Alain 
Robbe-  Grillet sammen hadde laget et kontro-
versielt stykke filmkunst. I ettertid har filmen blitt 
betraktet som en av de mest gåtefulle filmene som 
noensinne er blitt laget. Det er en underlig verden 
vi tas med inn i: Filmens bilder, karakterer og 
rytme gir den en tvetydighet som nærmest avviser 
premissene for en tradisjonelt fortalt film.

Settingen er et palass i barokkstil med store 
geometriske hager. En mann forsøker å overtale 
en kvinne til å forlate sin ektemann, noe hun 
i følge mannens påstand lovte å gjøre i fjor i 
Marienbad. Kvinnen hevder derimot at hun aldri 
tidligere har truffet mannen. 

Alain Resnais høstet stor anerkjennelse for 
sin debutfilm Hiroshima mon amour (1958). Det 
var etter denne filmen han fant ut at han heller 
ville henvende seg til publikum med et annet 
filmspråk enn det han til nå hadde befattet seg 
med. Karakterenes mentale aktivitet skulle få en 
sentral plass, mens det handlingsmessige skulle 

ilegges liten betydning. Resnais er minnenes og 
forestillingenes billedskaper. I hans filmer finner vi 
et nettverk av tid og tanke – filmer der fortid, nåtid 
og fantasi veves sammen på en måte som har 
enkelte likhetstrekk med en del av Buñuels filmer. 

I FJOR I MARIENBAD
L'année dernière à Marienbad, Frankrike 1961, REGI Alain Resnais

MED Delpine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoeff

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 34min. A: 12 år

TOR 1. AUG KL. 21:00 | FRE 2. AUG KL. 19:00 | TIR 6. AUG KL. 20:30
SØN 18. AUG KL. 18:00 | ONS 21. AUG KL. 18:00
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Oslo stumfilmfestival er en unik mulighet til å løfte 
fram den rike arven fra den tidlige filmhistorien og 
presentere den for et bredt publikum. Programmet 
rommer filmer i ulike sjangre fra mange land, og 
med levende musikk fra musikere i verdensklasse 
vil dette bli fantastiske filmopplevelser for alle 
interesserte.

Den storstilte åpningsforestillingen er viet 
den italienske Dante-filmatiseringen L'inferno 
fra 1911 med hele tolv musikere foran lerretet. 
Rolf Erik Nystrøm har skrevet musikken og leder 
 e nsemblet bestående av Poing, Oslo Sinfonietta 
og vokalist Juliana Venter. Andre høydepunkt 
på programmet er Metropolis med nyskrevet 
musikk av Kjetil Schjander Luhr og den norske 
 klassikeren Troll-Elgen i nyrestaurert versjon. 

Nytt av året er at det blir utekino. Fredag 
kveld ruller vi ut lerret og piano og viser Sherlock 
jr. av og med Buster Keaton på det brede, ny- 
oppussede fortauet utenfor Cinemateket. 

Lørdag blir det familiedag med slapstick-kurs 
og andre aktiviteter i foajeen, animasjonsfilmer og 
Chaplins Sirkus, og søndag inviterer vi i samarbeid 
med Nasjonalbiblioteket og Svenska filminstitutet 
til et morsomt utvalg reklamefilmer fra de norske 
og svenske filmarkivene. 

Det blir også egne visninger for skoler og 
barnehager på dagtid fredag. 

Stumfilm er for alle – velkommen!

OSLO
STUMFILM-
FESTIVAL

22.-25. august kan nysgjerrige barn og voksne få oppleve filmer fra stumfilmens tid, 
mange med levende og spesialkomponert musikk til. Årets program følger opp fjorårets 

suksess med nye stumfilmkonserter, utendørsforestilling og en egen familiedag. 

LYDEN AV STUMFILM
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Åpningsfilmen på Oslo stumfilmfestival er basert 
på Helvete, første del av Dante Alighieris Den 
guddommelige komedie fra tidlig 1300-tall. Dante 
trenger hjelp til å finne tilbake til den rette vei. 
Vergil kommer ham til unnsetning og følger ham 
gjennom helvetes ni sirkler, hvor de møter alle 
verdenshistoriens syndere som har fått de mest 
grusomme straffer.

L'inferno er en av verdens eldste bevarte 
langfilmer og Italias første spillefilm. Det tok 
flere år og et kjempebudsjett å spille den inn, 
med mengder av spesialeffekter, statister og 
fantastiske tablåer, mange av dem inspirert av 
Gustav Dorés berømte 1800-tallsillustrasjoner 
til Dantes epos. Filmen ble en stor internasjonal 
suksess og inspirerte filmskapere verden over. 
Den nydelige restaureringen av filmens tinting og 

toning, utført av Cineteca di Bologna, gjør dette til 
en unik opplevelse.

Rolf-Erik Nystrøm har komponert musikken, 
tilrettelagt for tolv musikere: Poing, vokalisten 
Juliana Venter og Oslo Sinfonietta. Han leder 
også ensemblet og spiller saksofon på denne 
stumfilmkonserten. Nystrøm forteller om å lage 
musikk til L'inferno: 

 «Oppdraget har vært en milepæl i mitt 
musikalske liv. Det har både vært en måte å samle 
trådene fra musikalske erfaringer og materiale 
fra mitt liv og fra mine reiser, og et sted jeg 
senere har kunnet komme tilbake til for å hente 
inspirasjon til andre prosjekter. 

Å skrive musikk til stumfilm er ikke noe nytt, 
men tradisjonelt har kanskje improvisasjon vært 
normen i enda større grad. Jeg både improviserer 

og leser notasjon, så for meg var dette en 
mulighet til å forene det beste av disse, for mange, 
motsatte skapemåtene. 

Når man legger til et nytt kunstnerisk element 
i et allerede fullendt uttrykk som stumfilmen, 
er det nødvendig å skape friksjon, spenning, 
antesipere til rett tid, og å vektlegge og framheve 
(eller skjule) objekter, referanser eller handlinger 
på en annen måte enn det kommer fram uten 
musikken. Og selvsagt er målet, om mulig, å skape 
et enda bedre kunstnerisk uttrykk enn det filmen 
er uten musikk.»

L'INFERNO
Italia 1911

REGI Francesco Bertolini, Adolfo Padovan & Giuseppe de Liguoro

MED Salvatore Papa, Arturo Pirovano, Giuseppe de Liguoro, Augusto Milla

Stum, italienske mellomtekster og engelsk tekst, 35mm, 1t 11min. A: 12 år

TOR 22. AUG KL. 19:00 - POING, JULIANA VENTER OG OSLO SIMFONIETTA SPILLER TIL FILMEN
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Vi viser Fritz Langs uovertrufne science fiction- 
klassiker i den lengste  versjonen tilgjengelig.

Fritz Langs Metropolis har hatt en enorm 
innflytelse på science fiction og alle slags 
dystopiske framtidsvisjoner innen film, litteratur 
og billedkunst. Med gigantiske kulisser bygd opp i 
UFA-studioet utenfor Berlin og i et ekspresjonist-
isk billedspråk mante Lang fram en suggererende 
visjon av et sterilt og umenneskelig framtids-
samfunn.

I den futuristiske storbyen Metropolis 
 forsøker diktatoren Fredersen å hisse opp 
 arbeiderne til revolusjon og selvutslettelse ved 
hjelp av den gale vitenskapsmannen Rotwang, 
som gjerne vil bytte dem ut med roboter. Rotwang 
kidnapper arbeidernes lederskikkelse Maria og 
erstatter henne med en identisk utseende robot 

som skaper splittelse blant arbeiderne under 
jorden. Men Fredersens sønn er blitt forelsket 
i Maria og begir seg ned i det underjordiske 
 Metropolis for å finne henne.

Manus til filmen ble skrevet av Thea von 
 Harbou sammen med Lang. I ettertid tok han 
avstand fra filmen, noe som kan ha hatt sammen-
heng med at Goebbels og Hitler elsket den. Von 
Harbou gikk senere i nazistenes tjeneste og ble 
skilt fra Lang, som flyktet til USA i 1934.

Den opprinnelige versjonen skal ha vært tre 
og en halv time, men filmen ble senere alltid  
vist i utallige sterkt forkortede utgaver. En kopi 
funnet i  Argentina i 2008 inneholdt antatt tapte 
scener og gjorde denne restaurer ingen fra  
2010 til den mest komplette utgaven siden  
filmens premiere. 

Cinematekets faste stumfilmpianist Kjetil 
Schjander Luhr og hans lille orkester framførte 
i fjor nyskrevet musikk til Murnaus Sunrise, som 
ble et av de absolutte høydepunktene under vår 
første stumfilmfestival. I år har han altså tatt 
fatt på en enda større tysk stumfilmklassiker og 
komponerer ny musikk til den. Vi er ganske sikre 
på at når han samler musikerne Kristin Bolstad på 
vokal, effekter og live elektronikk, Øystein H. Bang 
på trommer og perkusjon, Fredrik Gundersen på 
kontrabass, Erlend Barratt-Due Solum på klarinett 
og Karl Strømme på trompet lørdag 24. august, blir 
det en forestilling du ikke bør gå glipp av.

METROPOLIS
Tyskland 1927

REGI Fritz Lang

MED Brigitte Helm, Gustav Fröhlich, Heinrich George, Rudolf Klein-Rogge, Theodor Loos

Stum, svenske mellomtekster, DCP, 2t 29min. A: 12 år

LØR 24. AUG KL. 19:00 - KJETIL SCHJANDER LUHR MED ORKESTER SPILLER TIL FILMEN
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SAVING 
BRINTON
Mike Zahs er en av disse entusiastene som tar vare på og formidler lokalhistorie. Det har 
gjort at han opp igjennom årene har blitt eieren av mye rart. Det var slik han endte opp med 
et kirkespir i hagen, og det var slik han i 1981 fikk tak i en rekke kasser som etter sigende 
var etterlatenskaper etter William Franklin Brinton. Ved nærmere gjennomgang viste det 
seg at kassene inneholdt nitratfilmer, kvitteringer, filmkataloger, plakater og en rekke andre 
unike dokumenter. Brinton var nemlig en av filmhistoriens pionerer, som på begynnelsen av 
1900-tallet bygget opp et velsmurt kinokonsern i midt-vesten. Når Zahs skjønner hva han 
har lagret på låven, begynner kampen for å få noen til å overta samlingen. En rørende og 
inspirerende dokumentar om stumfilmformidling og kinohistorie!

USA 2017

REGI Tommy Haines & Andrew Sherburne

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 30min. A: Tillatt for alle

TOR 15. AUG KL. 18:00
TOR 22. AUG KL. 21:00

TROLL-
ELGEN
Troll-Elgen var reklamemannen Walter Fyrsts spillefilmdebut. Den ble en stor suksess, og 
trakk blant annet flere folk enn Chaplins Sirkus.

Husmannsgutten Hans elsker storbondedatteren Ingrid, som gjengjelder kjærligheten. 
Storbonden vil imidlertid gifte henne bort til filmens skurk, hestehandleren Gunnar. Etter 
en slåsskamp rømmer Hans til byen der umoral og forfall råder. Desperat av hjemlengsel 
vender Hans tilbake til bygda. Han har et håp, nemlig å skyte den sagnomsuste trollelgen, 
for Ingrids far har en gang lovet ham datterens hånd om han klarer å felle det magiske 
dyret.

Norge 1926

REGI Walter Fürst

MED Tryggve Larssen, Bengt Djurberg, Julie Lampe,  

Tove Tellback

Stum, norske mllomtekster, 35mm, 1t 42min. A: 9 år

FAMILIEDAG REKLAMEFILMER FRA STUMFILMPERIODEN
Diverse, DCP. A: Tillatt for alle

Kinoreklame er ikke noe nytt fenomen! Filmarkivarene Tina Anckarman 
fra Nasjonalbiblioteket og Magnus Rosborn fra Svenska filminstitutet 
presenterer et utvalg reklamefilmer fra stumfilmperioden. Filmene tar i bruk 
kjente skuespillere og de fleste etablerte filmsjangrene – så her kan du for 
eksempel se en naturfilm om tobakk, et eventyr om Steen og Strøm og en 
reklame for Lux såpe i form av en komisk flørt med helomvending – i fine 
restaurerte kopier.

Lørdag 24. august fra kl. 12.00 og utover byr vi på flere aktiviteter for store 
og små. Har du lyst til å lære å spille slapstick? Siden man ikke snakket i 
stumfilmene, måtte skuespillerne bruke kroppen og ansiktet til å fortelle 
historien. Den måten å spille på kalles slapstick og teaterlærer Bjørn Kolstø 
arrangerer slapstickkurs denne dagen. Du kan også bli med og lage musikk 
og lydeffekter til ekte stumfilmer! Musikkverkstedet Stum støy holder åpent 
fra kl. 12.00 og ledes av Gyrid Nordal Kaldestad og Jon Halvor Bjørnseth. I 
tillegg blir det flere barnefilmvisninger denne dagen, les mer om dem på side 
19 og sjekk nettsidene for info.

LØR 24. AUG  
KL. 12:00-15:00

SØN 25. AUG KL. 16:00 - 
KJETIL SCHJANDER LUHR 
SPILLER TIL FILMENE

FRE 23. AUG KL. 19:00 
- KJETIL SCHJANDER LUHR SPILLER TIL FILMEN
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Sverige 1916

REGI Victor Sjöström

MED Victor Sjöström, Bergliot Husberg, August Falck, Edith Erastoff.

Stum, norske mellomtekster, 35mm, 1t. A: 9 år

SØN 25. AUG KL. 18:00 
- HÅVARD GRESSUM ANTONSEN SPILLER TIL FILMEN

Terje Vigen er en av den svenske filmens store klassikere, basert på Henrik 
Ibsens dikt. Her fortelles historien om den fattige fiskeren som ror over til 
Danmark for å skaffe mat til familien sin. Når han tas som krigsfange, sulter 
barn og hustru i hjel. 

Victor Sjöström begynte å jobbe med filmen etter en lang sykkelferie hvor 
han blant annet besøkte Grimstad hvor Terje Vigen-historien har sitt opphav. 
Innspillingen foregikk i den svenske skjærgården noen kalde høstmåneder. 
Sjöström, som også spilte hovedrollen som Terje, utførte mange ville stunts 
for å få den realistiske tonen som han ønsket. Til tross for dramatikken i 
historien, er filmen kjennetegnet av nyanser og neddempet skuespill, noe som 
brøt med datidens stumfilmkonvensjoner.

Sammen med filmfotografen Julius Jaenzon skapte Victor Sjöström en 
rekke  ikoniske scener hvor naturen ikke lenger brukes som kulisse, slik det 
var  vanlig på film fram til da. Havet er en karakter i filmen. Nød, desperasjon, 
hevn, kjærlighet, tilgivelse – dette er havet for Terje Vigen.

TERJE VIGEN
Sherlock Jr., USA 1924

REGI Buster Keaton

MED Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton

Stum, engelsk mellomtekster, 35mm, 44min. A: Tillatt for alle

FRE 23. AUG KL. 22:00 - KJETIL SCHJANDER LUHR SPILLER TIL FILMEN

Vi arrangerer utekino i Dronningens gate! Arrangementet er gratis. Det kan 
være lurt å komme tidlig om du vil sikre deg en plass. 

Sherlock jr. er en morsom stumfilmkomedie der slapstick-mesteren 
 Buster Keaton spiller rollen som kinomaskinist og mesterdetektiv.

En kinomaskinist drømmer om å bli detektiv. Han er også stormende for-
elsket i en vakker pike. I et selskap hos piken blir en av gjestene oppmerksom 
på at han mangler en klokke. En perfekt sak for en detektiv! Uheldigvis blir 
helten selv anklaget for å være tyven. Tilbake på kinoen får kinomaskinisten 
en ny sjanse til å løse et mysterium. Han sovner på jobb og drømmer at han 
befinner seg i filmen som blir vist. Denne gangen er et perlekjede stjålet, og 
maskinisten er blitt til mesterdetektiven Sherlock jr.

Buster Keaton var en av stumfilmkomediens konger. Hans ablegøyer 
karakteriseres ofte av halsbrekkende stunts der man sitter og biter neglene 
i frykt for at det skal gå riktig så galt, men samtidig er karakterene hans alltid 
veldig elskelige og sjarmerende. 

UTEKINO:
SHERLOCK JR. 
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Storbritannia 1929

REGI Anthony Asquith

MED Uno Henning, Norah Baring, Hans Adalbert von Schlettow

Stum, engelske mellomtekster, 35mm, 1t 28min. A: 9 år 

SØN 25. AUG KL. 20:00 - LARS ANDREAS ASPESÆTER SPILLER TIL FILMEN

Joe jobber som barberer i en frisørsalong og har et godt øye til sin søte 
kollega Sally. Han prøver flere ganger å vise sin interesse for henne og en 
dag sender han henne blomster, med et kort der han ber henne bære en av 
dem dersom hun også bryr seg om ham. Men kortet blir borte og Sally dukker 
opp på jobben med en blomst i knapphullet, uvitende om at Joe tolker det 
på en bestemt måte. Når hun så ser ut til å bli fascinert av Harry, en kunde i 
salongen, flammer en sterk og destruktiv sjalusi opp i Joe.

A Cottage on Dartmoor er et intenst melodrama som tar en rekke uven-
tede vendinger. Flere har beskrevet filmen som «Hitchcock før Hitchcock», 
men i motsetning til Hitchcock er Anthony Asquith mer opptatt av å skildre 
mennesker enn plot, noe som gjør A Cottage on Dartmoor både spennende og 
enormt rørende.

Asquith debuterte i 1928 med stumfilmen Shooting Stars, og laget flere 
glitrende stumfilmer, helt på tampen av den britiske stumfilmæraen. Film-
språket i A Cottage on Dartmoor er tidvis eksperimenterende, der Asquith 
velger vinkler og bilder som forsterker, og til og med kommenterer, det 
psykologiske dramaet. 

Først på 2000-tallet harA Cottage on Dartmoor fått den oppmerksomhe-
ten den fortjener, der mange nå ser den som et av høydepunktene i britisk 
 stumfilmhistorie. Hans Adalbert von Schlettow og Norah Baring spiller 
overbevisende og nyansert begge to, men den som virkelig imponerer er den 
svenske skuespilleren Uno Henning, som gjør en helt fantastisk rolletolkning 
som Joe. Filmen var en co-produksjon med AB Svensk Filmindustri og ble 
også sluppet i en kortere svensk versjon, under tittelen Fången 53.

A COTTAGE 
ON DARTMOOR 

Tagebuch einer Verlorenen, Tyskland 1929

REGI Georg Wilhelm Pabst

MED Louise Brooks, Fritz Rasp, André Roanne,  

Josef Ravensky, Franziska Kinz

Stum, tyske og engelske mellomtekster, DCP, 1t 52min. A: 9 år 

LØR 24. AUG KL. 17:00

Man skal lete lenge i filmhistorien for å finne en skuespiller med like mye 
kameratekke som Louise Brooks. Likefullt slet hun i Hollywood. I 1927 sa hun 
opp en gullkantet kontrakt med Paramount for å reise til Berlin hvor hun  skulle 
spille i G.W. Pabst' Pandoras eske. I denne og deres andre film sammen, 
 Diary of a Lost Girl, finner man denne sjeldne, nesten magiske  kjemien som 
kan oppstå mellom skuespiller og regissør. Brooks spiller Thymian Henning, 
som i likhet med karakteren Lulu i Pandoras eske er en ung, vakker kvinne 
med en problematisk moral. Hun havner på en rehabiliteringsanstalt drevet 
med militær disiplin, og kommer snart i opposisjon til bestyrelsen. Hun 
 rømmer – og ender opp som prostituert i et bordell.

Ikke overraskende fikk verdens sensurmyndigheter en real håndfull 
da de fikk Diary of a Lost Girl i fanget. Den ble stort sett sønderklippet i alle 
land den ble tillatt oppsatt, og fikk kritikker deretter. Når den da i tillegg var 
sær deles uheldig med timingen – den hadde premiere i oktober 1929, en liten 
måned før den første lydfilmen The Jazz Singer fikk sin første oppsetning 
i Berlin – ble den raskt en glemt film og blant de som druknet i lydfilmens 
suksess. Ikke før på 1960-tallet ble den og Pandoras eske gjenoppdaget, da 
filmene ble restaurert i henhold til Pabst egen, usensurerte versjon, og fikk 
en verdig oppreisning. Begge filmene regnes i dag blant den sene stumfilm-
periodens genuine mesterverk.

DIARY OF 
A LOST GIRL
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KATTER, KANINER 
OG KLOVNER

SIRKUS

Har du hørt om kaninen Oswald, katten Felix og klovnen Koko? I stumfilmtiden var det flere 
kjente filmskapere som eksperimenterte med å lage animasjonsfilm. De tegnet kreative 
tegnefilmsnutter og mange fant opp sine helt unike filmfigurer. Etter hvert dukket det også 
opp profesjonelle animasjonsstudioer. I dette kortfilmprogrammet får du se noen eksempler 
på tegnefilmer fra stumfilmtiden. I filmene er det brukt teknikker som klassisk tegning, 
silhuett-animasjon og rotoskopering, der realfilm blandes med animasjon. Du blir også kjent 
med noen av figurene. Vi viser filmer av Max Fleischer, Walt Disney, Lotte Reiniger og Otto 
Messmer.

En sulten og nysgjerrig landstryker kommer til et sirkus som sliter med 
publikumsoppslutningen. Han har fått politiet i hælene på grunn av en misforståelse. 
Forfølgelsen fører landstrykeren og politiet rett inn i sirkusmanesjen, til stor applaus fra 
publikum. De tror det hele er et sirkusnummer, og landstrykeren ender feilaktig opp som 
showets stjerne.

Sirkus er en bemerkelsesverdig og ofte undervurdert Chaplin-film. Produksjonen 
var turbulent. Blant annet rømte Chaplin til New York og ble borte i over et år midt under 
innspillingen. Likevel er det en glimrende film – en hysterisk komedie med briljante gags 
som har blitt hyppig sitert i senere filmer.

USA/Tyskland 1919-1928

REGI Diverse

Stum, Digital, 1t. A: Tillatt for alle

The Circus

USA 1928

REGI Charles Chaplin

MED Charles Chaplin, Allan Garcia, Merna Kennedy, 

Henry  Bergman.

Stum, engelske mellomtekster, 35mm, 1t 12min. A: 6 år

THE 
NAVIGATOR
Buster Keatons største publikumssuksess handler om den rike Rollo Treadway. Han har 
så mye penger at han ikke kan gjøre annet enn å kjede seg. Rollo trenger adspredelse, og 
finner ut at en bryllupsreise kanskje kunne vært noe. Men først må han ha en brud. Rollo 
frir til den eneste kvinnen han kan tenke seg å gifte seg med, som er minst like rik som han 
selv. Hun takker nei, og Rollo blir nødt til å reise alene. Men ved en tilfeldighet havner Rollo 
og kvinnen ombord på det samme cruiseskipet. Det driver ubemannet til havs, etter at noen 
fiendtlige spioner har gitt det en dytt. De to overklassemenneskene har aldri gjort noe selv i 
hele sitt liv. Nå må de plutselig klare seg selv.

USA 1924

REGI Buster Keaton, Donald Crisp

MED Buster Keaton, Kathryn McGuire, Frederick Vroom, 

 Clarence Burton, H.M. Clugston, Noble Johnson.

Stum, engelske mellomtekster, 35mm, 1t 3min. A: 6 år

SØN 25. AUG KL. 14:00 
- KJETIL SCHJANDER LUHR 
SPILLER TIL FILMEN

LØR 24. AUG KL. 15:00 

LØR 24. AUG KL. 13:00 
- HÅVARD GRESSUM 
ANTONSEN SPILLER TIL 
FILMENE
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Valerio Zurlini faller mellom to stoler i den 
 italienske filmhistorien – han var for sent ute til å 
bli en av neorealistene, og forsvant delvis blant de 
store italienske regissørkjendisene på 60-tallet. 
Kanskje var det den sparsommelige produksjonen 
(kun åtte filmer på 25 år) eller at filmene hans 
ikke var spektakulære nok eller med stor nok 
internasjonal appell som gjør at han ikke regnes 
helt oppe blant de store auteurene som Fellini, 
Visconti og Antonioni. Likefullt hadde filmene 
hans suksess både blant publikum og kritikere, og 
han anses i dag som en av de store filmskaperne i 
etterkrigstidens Italia. 

Etter å ha avsluttet skolegangen og tilbragt 
en siste sommer i sin barndoms sommerparadis 
Rimini, meldte Zurlini seg til frigjøringsstyrkene 
i 1944. Etter krigen studerte han juss, men viste 
også stor interesse for kunsthistorie og teater. 
Både krig og kunst, og effektene disse har på 
menneskesinnet, er temaer som dukker opp i flere 
av filmene hans.  

Sammen med komponisten Mario  Nascimbene, 
som han jobbet med nesten hele karrieren, lagde 
han kortfilmer som fanget  oppmerksomheten 
til bransjen, og som raskt ga ham nye jobber i 
filmverdenen. Debuten Le ragazze di San Frediano 
kom i 1954, en film som både publikum og kriti-

kerne  likte. Til tross for at han nå var en etablert 
del av filmmiljøet, møtte han på store skuffelser. 
Filmprosjekter han hadde for beredt og jobbet med 
over lang tid, som  Guendalina og, noen år senere, 
Finzi-Continis hage, ble gitt til andre og mer kjente 
regissører som Alberto Lattuada og Vittorio De 
Sica. Han vekslet hele karrieren mellom å lage 
film, teater og reklame – blant annet noen svært 
kjente  Barilla-filmer med sangerinnen Mina for 
det populære programmet Carosello – og det 
tok fem år før han regisserte neste film, som var 
Hektisk sommer. 

Felles for filmene han lagde de neste 15 
årene er at de forteller om unge menneskers 
vanskelige valg og flyktige forhold. Vennskap 
eller kjærlighets historier har lite håp om å 
overleve filmens spilletid. Zurlini framstår som 
en stor  menneskekjenner, og har for sin tid et 
særlig reflektert og nyansert blikk på kvinner. 
Portrettene av Roberta i Hekstisk sommer, Aida 
i Piken med kofferten, Vanina i Den første stille 
natten og  Eftichìa i Le soldatesse borer dypt og 
viser både tidens sosiale og kulturelle forhold og 
karakterenes ønsker om frihet, selvrealisering og 
forståelse. 

Zurlinis filmer er ofte lagt til gjen kjennelige 
italienske byer og steder i Toscana og 

Emilia- Romagna, men også til Hellas og Iran. 
 Landskapene brukes som en del av historie-
fortellingen, som en motspiller for karakterene 
mer enn bare et miljø som speiler handlingen.   
Samtidig er Zurlini opptatt av å gå tett innpå 
karakterene sine. Han lar dem kommunisere uten 
ord, med blikk og ansikt, og stoler på at stillheten 
kan være følelsesladet nok. Her ble han selv-
følgelig hjulpet av fantastiske skuespillere, som 
Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Alain 
Delon, Max von Sydow og Anna Karina. 

Tatarenes ørken avslutter Zurlinis regissør-
skap i 1976. Bitterheten og desperasjonen til de 
utstasjonerte mennene som venter på en fiende 
som aldri dukker opp, blir ofte tolket som et bilde 
på regissørens egen sinnsstemning. Filmen er 
uansett et verdig punktum på en stor karriere, 
hvor følelsen av ensomhet, tap og melankoli 
speiles på uendelig vakkert vis.

Irene Torp Halvorsen

ZURLINI
VALERIO

Den italienske regissøren Valerio Zurlini (1926-1982) utviklet en særegen filmatisk stil 
gjennom sin interesse for den menneskelige psyke og narrativ bruk av landskap.  

Vi viser seks filmer av Zurlini i august og september. 
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TO BRØDRE
To brødre delte i 1962 gulløven i Venezia med Ivans barndom, men i motsetning til 
Tarkovskijs film fikk Zurlinis aldri noen fremtredende plass i filmhistorien. Da den ble fisket 
fram igjen av filmfestivalen i Locarno for noen år siden ble publikum og filmkjennere derfor 
overrasket over hvilken perle det var de fikk se.

Marcello Mastroianni briljerer i rollen som Enrico som minnes broren Lorenzo etter 
hans død, i filmatiseringen av Vasco Pratolinis roman fra 1947.

Cronaca familiare

Italia 1962

REGI Valerio Zurlini

MED Marcello Mastroianni, Jacques Perrin, Salvo Randone, 

Sylvie 

Italiensk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 53min. A: 12 år 

PIKEN MED 
KOFFERTEN
Claudia Cardinale spiller her en av sine første store roller som nattklubbsangeren Aida, 
som faller pladask for overklassegutten Marcello. Han på sin side ser bare på henne som 
en ferieflørt og ber lillebroren Lorenzo om å avlede henne. Trekantdramaet utspiller seg i 
Parma og badestedene på Adriaterhavskysten til tonene av Verdi og popmusikk fra Mina og 
Adriano Celentano.

La ragazza con la valigia

Italia 1961

REGI Valerio Zurlini

MED Claudia Cardinale, Jacques Perrin, Corrado Pani

Italiensk tale, engelsk tekst, 35mm, 2t 1min. A: 5 år

HEKTISK 
SOMMER
Valerio Zurlini kjempet mot tyskerne under den andre verdenskrigen. Her, i det som var 
hans gjennombruddsfilm, danner krigen bakteppet for handlingen. Carlo, sønn av en 
velstående fascist, tilbringer sommeren '43 ved familiens feriested og møter der enken 
Roberta. De to tiltrekkes av hverandre, og innleder et lidenskapelig forhold.

Hektisk sommer er et velspilt, stemningsfullt og politisk ladet melodrama, stilfullt 
fotografert i et kontrastrikt sort-hvitt, akkompagnert av smygende jazz signert Mario 
Nascimbene.

Estate violenta

Italia 1959

REGI Valerio Zurlini

MED Jean-Louis Trintignant, Eleonora Rossi Drago,  

Jacqueline Sassard

Italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 37min. A: 12 år

SØN 1. SEPT KL. 20:30
SØN 8. SEPT KL. 18:00

TIR 27. AUG KL. 20:30
ONS 28. AUG KL. 20:30

ONS 21. AUG KL. 18:30
FRE 23. AUG KL. 20:15
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VALERIO ZURLIN
I

LE 
SOLDATESSE
Le soldatesse er en intens film om fascistenes okkupasjon under andre verdenskrig. Vi 
er i Hellas, nær grensen mot Albania. En ung løytnant frakter en gruppe greske kvinner 
gjennom et farlig fjellområde til fronten, hvor de skal jobbe som prostituerte for italienske 
soldater. De er «frivillige», men alternativet er å dø av sult. En vakkert fotografert film om en 
grusom del av Italias historie, basert på en roman av Ugo Pirro.

Italia/Frankrike/Vest-Tyskland/Jugoslavia 1966

REGI Valerio Zurlini

MED Anna Karina, Marie Laforêt, Lea Massari,  

Rossana Di Rocco 

Italiensk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 59min. A: 15 år

TATARENES 
ØRKEN
På grensen mellom en spektakulær snødekt fjellkjede og en enorm ørken ligger keiserriket 
Østerrike-Ungarns ytterste utpost. Hit kommer en ung offiser, full av virketrang og 
ambisjoner. I møtet med fortets daglige meningsløshet og arkaiske ritualer, intriger og 
livsløgner, slipes alle ambisjoner bort og vilje, ungdom og energi svinner langsomt hen.

Dristigheten Zurlini viste ved å gripe fatt i Dino Buzzatis bok, og få dette eksistensielle 
mesterverket transformert til bilder, viser en regissør med tyngde og ambisjoner, og et 
sikkert grep om å visualisere komplekse spørsmål. Filmen er strålende fotografert av 
Luciano Tovoli, som fanger lyset, fargene og ørkenens svimlende tomhet og musikken til 
Ennio Morricone er bemerkelsesverdig.

Il deserto dei Tartari

Italia 1976

REGI Valerio Zurlini

MED Jacques Perrin, Vittorio Gassman, Philippe Noiret, 

Francisco Rabal, Jean-Louis Trintignant, Max von Sydow 

Italiensk tale, engelsk tekst, 35mm, 2t 20min. A: 12 år

DEN FØRSTE STILLE 
NATTEN
Det er høst og turistene har forlatt Rimini. En gjeng som kunne ha vært Fellinis I vitelloni, 
dagdrivere, som voksne – usympatiske og småkriminelle, får et nytt medlem: Daniele 
Domenici. Han er vikarlærer på en videregående skole. Forholdet til kjæresten Monica 
skranter, og blir ikke bedre av at han bruker nettene på alkohol og gambling, og så forelsker 
seg i eleven Vanina. Hun har dessuten noen egne hemmeligheter. Den første stille natten 
ble en av Zurlinis største publikumssuksesser. 

La prima notte di quiete 

Italia/Frankrike 1972

REGI Valerio Zurlini

MED Alain Delon, Sonia Petrovna, Giancarlo Giannini

Italiensk tale, engelsk tekst, 35mm, 2t 12min. A: 15 år

TIR 10. SEPT KL. 21:00
ONS 11. SEPT KL. 21:00

TIR 17. SEPT KL. 18:30
TOR 19. SEPT KL. 18:00

SØN 15. SEPT KL. 20:00
ONS 18. SEPT KL. 20:00
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Plotting French fashion
Fashion is everywhere. We all put on clothes daily 
and use them to present our self to the world, as 
well as a tool, among many, to craft our individual 
identity. At the same time, fashion is an important 
part of the global economy, employs billions of 
 people worldwide, and poses a massive  challenge 
 for sustainability as it is a particularly wasteful 
industry. In this fashion landscape, French fashion 
holds a special place in our collective imaginary, 
as it is associated with both creativity and excess.

This movie cycle shows how French fashion 
has been depicted on screen over time through 
eleven films. It encompasses fictional films from 
the early days of the cinema to the present day, 
and blends many different genres from romantic 
comedy to thriller. All these works represent 
different aspects of the French fashion industry 
from production to distribution, promotion, and 
consumption. Film directors have integrated 
 fashion into their narratives, instrumentalizing 

it for dramatic effect, building characters and 
atmos pheres, and, not least, moving the plot 
along. In other words, they have plotted French 
fashion. 

The fashion designer
Since the birth of Parisian haute couture in 
the mid-19th century, the fashion designer has 
emerged as a charismatic figure of the fashion 
system. He or she embodies fashion innovation 
in the eyes of consumers, a phenomenon called 
the «personifi cation of fashion». The figure of 
the designer is ubiquitous in films about fashion. 
Yet designers' depiction on screen is often 
stereo typical: they are dictators of fashion and 
tormented geniuses, epitomized by the self- 
absorbed couturier in Falbalas (1945). In contrast 
to this trope, Scandale aux Champs-Élysées, a 
1949 thriller, provides a more nuanced depiction 
of the couturier's profession. This likely stems 
from the fact that Jacques Fath, one of the most 
successful couturiers in the postwar years, plays 
the dressmaker Monsieur Thierry. The movie, 
shot in his couture salons at 39, Rue Pierre Ier 
de Serbie, offers a look behind the scenes of his 

couture business, showing the dressmaker as a 
collaborator rather than a dictator.

Recently, fashion designers have inspired 
cinematic biographies, with three biopics on Coco 
Chanel (one in 2008 and two in 2009), and two on 
Yves Saint Laurent (both in 2014). By scrutinizing 
the lives of fashion designers, the biopic genre 
shows the complexity of these individuals, the 
specificities of their professional path, and their 
struggles. Coco avant Chanel portrays the forma-
tive years of Gabrielle Chanel (played by Audrey 
Tautou).

Collective and invisible fashion work
Biopics cement the idea that fashion is conceived 
by individual creators. In reality, however, fashion 
results from collective work, which is organized 
in the couture workshops. In addition, and beyond 
the fashion house, many more players contribute 
to the creation of fashion from fabric manu-
facturers to lace makers, embroiderers, suppliers 
of feathers, artificial flowers, buttons, etc., 
outsourced to often precarious laborers. 

Embroideries have employed many skilled, 
immigrant women, especially following the 

SISTE SKRIK
Vi ser nærmere på den franske moteindustrien, 

slik den kommer til syne på film.

FRANSK MOTE PÅ FILM

FRA PARIS

Motsatt side:

Marc Caros skisse av 

Dr. Krank i De fortapte barns by.



26

SI
ST

E 
SK

RI
K 

FR
A 

PA
RI

S

Armenian genocide in 1915-1916, and the Russian 
Revolution in 1917. Brodeuses, released in 2004, 
shows that the trend continues to this day. The 
film focuses on an Armenian embroiderer and 
her newly appointed apprentice, who create 
awe- inspiring decorations at their home in rural 
France. No matter how invisible in the eye of the 
public, their work is essential to the creation of 
Parisian haute couture collections.

Promoting fashion through film
Haute couture houses have historically relied on 
singers and actresses, first in theatre and then 
film, to advertize their creations. During the Belle 
Époque in Paris, performers like Lucille in the 
animé Un monstre à Paris (2011) indeed used to 
act as early brand ambassadors. In addition to the 
favorable presentation of garments, the associa-
tion with stars and celebrities has helped couture 
houses to build their brand image. 

Some movies have made a lasting impression 
in that respect. La piscine (1969), with its elegant 
clothes exuding glamour and timelessness, 
contributed to the renown of fashion designer 
André Courrèges. The trapeze-shaped dress he 
designed for Romy Schneider not only reflects 
her self-confidence and womanhood, but is also 
one of Courrèges' signature designs. Meanwhile, 
Jane Birkin (who plays the adolescent Penelope) 
is dressed in tiny crochet dresses, a different take 
on the miniskirt. Similarly, the James Bond film 
A View to a Kill (1985) brought fame to Paris- 
based couturier Azzedine Alaïa, who dressed 
the Jamaican singer and icon Grace Jones, the 
villain's hired gun of this 007 installment. Alaïa, 
a proponent of diversity in fashion, continued to 
collaborate with Jones, who was also his muse 
and favorite model.

Conversely, film costumes have influenced 
haute couture designs. Jean Paul Gaultier drew 
inspiration from Marc Caro's character sketches 
of La cité des enfants perdus in 1982 to design 
the original costumes for the film. His costumes 

echoed the blend of spectacular yet «perversely 
functional» displays often found in his couture 
collections. In turn, the steampunk universe of La 
Cité des enfants perdus influenced his aesthetic 
research.

Paris versus New York
Paris was long considered the capital of creative 
fashion, while New York the capital of garment 
manufacturing. Parisian haute couture was a 
 cosmopolitan industry from the start, catering 
to the international elite of wealthy French, 
 Americans, Argentinians, Germans… It also sold 
fashion designs to foreign professional buyers, 
who would then resell them to manufacturers 
and department stores in their countries, making 
Parisian fashion available to a broad audience. 
As New York tried to become a fashion creation 
center in its own right from the First World War 
onwards, the rivalry between the two cities 
intensified.

The musical drama Fashions of 1934 delves 
into many crucial issues of the transatlantic 
fashion trade in the interwar years, making its 
ambiguities visible with regard to exclusivity vs. 
mass-availability, and originality vs. copy. The 
main character, fashion entrepreneur Sherwood 
Nash deceives both his New York counterparts 
and the Paris-based couturier Oscar Baroque. He 
either copies the latest Parisian designs and sells 
them as his own creations or pretends that his 
products are the hottest trends from the Rue de la 
Paix. His murky business is a lens through which 
we can look at the power dynamics in the fashion 
system.

In the postwar era, New York had consoli-
dated its position as a center of fashion creation. 
Nevertheless, the trip to Paris remained a staple 
of American films from Funny Face (1957) to The 
Devil Wears Prada (2006). These movies suggest 
that one needs to make it in Paris to get recogni-
tion in fashion.

Satirizing high fashion
Considering the competition between Paris and New 
York, it should not come as a surprise that the criti-
que of the French fashion system has come first and 
foremost from American film directors. Like Stanley 
Donen, who directed Funny Face, William Klein and 
his Qui Êtes-Vous Polly Maggoo? (1966), and Robert 
Altman, director of Prêt-à-Porter (1994). In Funny 
Face, bookish Jo Stockton (Audrey Hepburn) des-
cribes the fashion world as «chichi… an unrealistic 
approach to self-impressions as well as economics. 
» Blending footage from actual catwalk shows and 
fictitious ones, Prêt-à-Porter portrays a fashion 
 system that has become indistinguishable from its 
own parody, as fashion scholar Stella Bruzzi argues.

It is true that fashion lends itself easily to 
satire, as it is seemingly vacuous, artificial, and 
excessive, populated by colorful yet uncritical 
characters. However, even these films, which are 
presented as ferocious satires of the fashion  world, 
cannot help but subvert the genre. They end up 
giving a more complex – and more interesting – 
account of fashion. For instance, in Funny Face, the 
traditional hierarchy between philosophy and fas-
hion is inverted, when a young woman interested in 
«Empathicalism», a fictitious relative of existentia-
lism, discovers there is more to fashion – and less 
to philosophy – than  previously believed..

Guest curator Johanna Zanon

The eleven films of this cycle unveil a multi- faceted 
picture of the French fashion industry. They shed 
light on its many actors and illuminate the power 
structures in this global trade.  Undoubtedly, the 
film industry will continue to find inspiration in 
fashion's many contradictions, tensions, and 
dichotomies. In addition to the films presented here, 
Barnas  cinematek will screen Un monstre à Paris 
 (Skjønnheten og monsteret i Paris).

Jean Paul Gaultier drew inspiration from Marc Caro's character sketches of 
La cité des enfants perdus in 1982 to design the original costumes for the film. 
His costumes echoed the blend of spectacular yet «perversely functional» 
displays often found in his couture collections.

Motsatt side:

Marc Caros skisse av Miette 

i De fortapte barns by.
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GOING TO BED UNDER DIFFICULTIES

SCANDALE AUX CHAMPS-ÉLYSÉES

FASHIONS OF 1934

FUNNY FACE

USA 1934, REGI William Dieterle

MED William Powell, Bette Davis, Frank McHugh 

Engelsk og fransk tale, tekstet, 35mm, 1t 18min. A: 9 år

Moteskaper Sherwood Nash er «en elskverdig svindler», som enten kopierer 
de nyeste parisiske motene og selger dem under eget navn eller later 
som hans egne kreasjoner er siste skrik fra Rue de la Paix. Men så gjør 
kjærligheten sin entré i livet hans. Dette musikalske dramaet er basert på 
boka The Fashion Plate av Harry Collins og Warren Duff, og demonstrerer 
hvordan Paris og New York kjempet om å være motehovedsteder.

USA 1957, REGI Stanley Donen

MED Audrey Hepburn, Fred Astaire, Kay Thompson 

Engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 43min. A: Tillatt for alle

Funny Face leker med vanlige antagelser om virkelighet og overflate og snur 
opp ned på det tradisjonelle hierarkiet mellom filosofi og mote, samtidig som 
filmen gjør narr av begge fagdisiplinene. Den skildrer hvordan en amerikansk 
motefotograf og en ledende moteredaktør forvandler en bokorm i Audrey 
Hepburns skikkelse til den mest vellykkede motemodellen ved å ta henne til 
Paris. Kostymene i filmen er signert Hubert de Givenchy og Edith Head.

Le déshabillage impossible

Frankrike 1900, REGI Georges Méliès

Digital, 2min. A: Tillatt for alle

En reisende forsøker å kle av seg så han kan legge seg til å sove på 
hotellrommet. Det viser seg imidlertid umulig å få av seg klærne: Hvert lag 
erstattes av et nytt og dette gjentas, om og om igjen, og mannen blir mer og 
mer stresset. Den umulige avkledningen skaper en komisk situasjon, samtidig 
som vi får et glimt av garderoben til en gjennomsnittlig fransk mann på 
begynnelsen av 1900-tallet.

Frankrike 1949, REGI Roger Blanc

MED Pierre Renoir, Jacques Fath, Françoise Christophe, André Gabriello

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 35min. A: 12 år

Når flere av modellene ved motehuset Airelle i Paris blir myrdet, mistenker 
politiet at Dominique Airelle, eieren av motehuset, designeren Thierry og den 
argentinske ambassadøren står bak drapene. Filmen tar oss med på innsiden 
av haute couture-bransjen i Paris på 1940-tallet, men blander fakta og fiksjon 
ved at den ble spilt inn på location ved Jacques Faths motehus, med Fath selv 
i rollen som herr Thierry.

FORFILM

TIR 27. AUG KL. 18:30
SØN 1. SEPT KL. 18:30

FRE 9. AUG KL. 18:00
TIR 13. AUG KL. 18:00

TIR 6. AUG KL. 18:00 - 
MED INTRODUKSJON AV 
JOHANNA ZANON
SØN 11. AUG KL. 20:15
ONS 14. AUG KL. 20:00

SVØMME -
BASSENGET
I en villa på den franske rivieraen tilbringer elskerne Marianne (Romy Schneider) og 
Jean-Paul (Alain Delon) feriedagene sine ved bassenget. Når deres venn Harry, som også 
er Mariannes tidligere elsker, kommer på besøk sammen med tenåringsdatteren Penelope 
(Jane Birkin), settes farlige krefter i spill. Spenningen mellom de fire blir raskt trykkende og 
får dødelige konsekvenser.

I tillegg til å underbygge plottet, utstråler André Courrèges' antrekk 1960-talls-stilen – 
oppskriften til denne forførende thrilleren er iøynefallende klær og sparsom dialog.

La piscine, Frankrike/Italia 1969

REGI Jacques Deray

MED Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet

Fransk og italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 2min. 

A: 12 år 

SØN 18. AUG KL. 20:15  
- INTRODUKSJON AV ANNIE FEE
ONS 21. AUG KL. 20:30
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PRÊT-À-PORTERA VIEW TO A KILL

DE FORTAPTE BARNS BY BRODEUSES
Frankrike 2004, REGI Éléonore Faucher

MED Ariane Ascaride, Lola Naymark, Jackie Berroyer 

Fransk og armenisk tale, dansk tekst, 35mm, 1t 29min. A: 9 år

17 år gamle Claire finner ut at hun er gravid og begynner å jobbe for Madame 
Melikian, en armensk kvinne som broderer for moteskaperen Christian 
Lacroix, og som akkurat har mistet sønnen sin. Dag for dag, sting etter sting, 
etableres et sterkt bånd mellom dem. På den franske landsbygden skaper 
innvandrerkvinner og andre kvinner med få ressurser fantastiske håndverk i 
hjemmene sine. Brodeuses skildrer dette kollektive og usynlige arbeidet. 

USA 1994, REGI Robert Altman

MED Sophia Loren, Julia Roberts, Marcello Mastroianni

Engelsk og fransk, norsk tekst, 35mm, 2t 13min. A: 9 år

Prêt-à-Porter ble spilt inn under moteuka i Paris i mars 1994. Det er en 
film som visker bort grensen mellom fakta og fiksjon og blander prêt-à-
porterkolleksjonene til virkelige moteskapere (Issey Miyake, Jean-Paul 
Gaultier, Sonia Rykiel) med fiktive show og skuespillere. I et lekende filmatisk 
lappeteppe tegnes et bilde av motens økosystem: designere, modeller, 
redaktører, journalister og fotografer. En underholdende motesatire!

Storbritannia 1985, REGI John Glen

MED Roger Moore, Christopher Walken, Grace Jones

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 11min. A: 15 år

Agent 007 forsøker å forhindre at den gale kapitalisten Max Zorin ødelegger 
Silicon Valley for å sikre seg globalt monopol på data-chiper. «Has James 
Bond finally met his match?» kunne man lese på filmplakatene. Den man 
hadde i tankene var ikke Zorin, men hans leiemorderske May Day (Grace 
Jones). May Days garderobe avspeilte hennes overmenneskelige krefter og 
dødelige effektivitet og var signert Paris-designeren Azzedine Alaïa. 

La cité des enfants perdus, Frankrike/Spania/Tyskland 1995

REGI Marc Caro & Jean-Pierre Jeunet

MED Ron Perlman, Judith Vittet, Dominique Pinon

Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 52min. A: 12 år

I et steampunk-univers med fantasifulle kostymer av Jean Paul Gaultier, 
finner en gal vitenskapsmann opp en rekke onde skapninger. De bor på en 
forlatt plattform i havet, en av dem er Krank, en gammel mann som stjeler 
drømmene fra barn som han kidnapper. Gatejenta Miette og den sentimentale 
sirkusartisten One følger sporene etter ett av barna. 

ONS 7. AUG KL. 20:30
TOR 8. AUG KL. 20:15

TOR 5. SEPT KL. 21:00
TOR 12. SEPT KL. 20:00

SØN 11. AUG KL. 14:00
SØN 11. AUG KL. 20:30
TOR 15. AUG KL. 18:30
SØN 18. AUG KL. 14:00
SØN 1. SEPT KL. 14:00

SØN 25. AUG KL. 18:30
ONS 28. AUG KL. 18:30

COCO FØR 
CHANEL
Alle berømte og feirede motedesignere starter i det små, som talenter. Denne biografiske 
filmen forteller om reisen til unge Coco som endte opp med å bli moteverdenens «Chanel». 
Hun startet som foreldreløs, ble couture-arbeider i en liten butikk, men også kabaretsanger 
og elskerinnen til Étienne Balsan og seinere Boy Capel. Samtidig søkte hun etter det som 
kunne bli hennes vei i livet. Coco før Chanel er en Askepott-historie som skildrer en kvinnes 
eksepsjonelle karriere på begynnelsen av det 20. århundre. Moteindustrien ga dengang 
kvinner som Coco muligheter, samtidig som de ofte var avhengige av mannlige investorer 
for å kunne lykkes.

Coco avant Chanel, Frankrike/Belgia 2009

REGI Anne Fontaine

MED Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Alessandro Nivola

Fransk og engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 45min. 

A: Tillatt for alle

LØR 28. SEPT KL. 16:00 - MED FOREDRAG 
ETTER FILMEN AV PROFESSOR RAPHAËLLE 
MOINE
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Quentin Tarantino sa i sin tid at Chungking 
Express fikk ham til å gråte. Ikke fordi den er 
trist, men fordi han syntes det er så rørende å 
elske en film så høyt. Tarantino har noe av æren 
for at Chungking Express ble det internasjonale 
 gjennombruddet til Wong Kar-wai, da han kjøpte 
 filmen for distribusjon i USA. Dette var den tredje 
filmen til Wong Kar-wai, og en film han gjorde 
for å få et avbrekk fra det tunge arbeidet med 
stor filmen Ashes of Time, et påkostet sverdkamp-
drama som siden skulle floppe fullstendig, og som 
ironisk nok er en av de Wong Kar-wai-filmen som 
færrest har sett. Lavbudsjetts filmen  Chungking 
Express, derimot, som tok tre måneder fra 
unnfangelse til premiere, gjorde Wong Kar-wai 
verdensberømt over natta. Han ble raskt identifi-
sert som en av de mest originale og forfriskende 
stemmene i filmen på 90-tallet, og som et av de 
største talentene i asiatisk film på lang tid.

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

Wong Kar-wai gjorde sin  engelskspråklige 
debut i 2007 med My Blueberry Nights, og 
laget  siden The Grandmaster i 2013. I vår serie  
 fokuserer vi imidlertid på den kunstnerisk sett 
mest kreative, nyskapende og oppsiktsvekkende 
perioden i Wongs karriere – fra Days of Being 
Wild til 2046 – som er filmene Wong skapte 
sammen med fotografen Christopher Doyle. 
Doyles bidrag til Wong Kar-wais visuelle og 
 emosjonelle stil kan nok ikke undervurderes.

Jan Langlo

Et gjensyn med filmene til Hong Kong-regissøren Wong Kar-wai.
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DAYS OF 
BEING WILD

FALLEN 
ANGELS
Fallen Angels er laget i kjølvannet av Chungking Express, og har mye til felles med 
forgjengeren: Miljøet (Hong Kong), de kjærlighetssyke karakterene og – ikke minst – den 
ekstremt lekre og lettere frenetiske estetikken med utstrakt bruk av vidvinkel og motion 
blur.

Filmen handler om leiemorderen Wong og hans unge kvinnelige medhjelper, som er vilt 
og håpløst forelsket i ham. De møtes nesten aldri, men hun har et desperat enveis-forhold 
til ham gjennom ting som han har brukt eller rørt, eller en seng som han har sovet i. Vi 
møter også en annen ung mann, den tause He, som har nattlige tokt hvor han åpner stengte 
butikker og tvinger uskyldige forbipasserende til å spise absurde mengder med iskrem.

Ah fei zing zyun

Hong Kong 1990

REGI Wong Kar-wai

MED Maggie Cheung, Leslie Cheung, Andy Lau, Tony Leung

Kantonesisk og mandarin tale, svensk tekst, 35mm, 1t 

34min: A: 12 år

Do lok tin si

Hong Kong 1997

REGI Wong Kar-wai

MED Leon Lai, Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro

Kantonesisk og mandarin tale, norsk tekst, 35mm, 1t 39min. 

A: 15 år

CHUNGKING EXPRESS
Chung Hing sam lam, Hong Kong 1996

REGI Wong Kar-wai

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

Kantonesisk og mandarin tale, norsk tekst, 35mm, 1t 42min. A: 15 år

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

TOR 1. AUG KL. 19:00
SØN 4. AUG KL. 19:00

ASHES OF TIME
Dung che sai duk, Hong Kong 1994

REGI Wong Kar-wai

MED Brigitte Lin, Leslie Cheung, Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai

Kantonesisk og mandarin tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 40min. A: 15 år

Ashes of Time er et glitrende, storslått epos om kjærlighet, stolthet og brå død 
i det gamle Kina. Uendelig vakkert fotografert, dialog og handling er holdt til 
et minimum, bildene speiler følelsenes språk. En film som krever konsentra-
sjon av tilskueren, men som belønner med en filmopplevelse av de sjeldne. 

TIR 20. AUG KL. 18:00
TIR 27. AUG KL. 18:00

FRE 9. AUG KL. 19:00
SØN 11. AUG KL. 18:30

TOR 8. AUG KL. 19:00
ONS 14. AUG KL. 19:00

Wong Kar-wais praktfulle andre-film, og filmen der verden virkelig så hvilket talent vi hadde 
med å gjøre. Her etablerte han samarbeidet med den australske fotografen Christopher 
Doyle, og dermed den visuelle stilen som skulle vekke så mye fascinasjon og beundring i 
årene som fulgte.

Days of Being Wild har alle de typiske Wong Kar-wai-trekkene, både stilistisk 
og innholdsmessig. Det meste foregår om natten, og det handler om kjærlighetssyke, 
lengtende, søvnløse mennesker som driver rundt langs regnvåte neonbelyste gater i Hong 
Kong. Handlingen utspiller seg i 1960. Yuddi er en ung, rotløs mann som går fra forhold til 
forhold uten å bry seg det spor om de knuste hjertene som ligger i kjølvannet etter ham..
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HAPPY 
TOGETHER

IN THE MOOD 
FOR LOVE

2046

Dette er uten tvil en av de vakreste filmene fra 90-tallet. Av flere grunner: Den enkle, men 
rørende og delikate historien, Christopher Doyles nesten smertefullt vakre foto, og Astor 
Piazzolas melanolsk forførende tango.

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

I Hong Kong i 1962 møtes herr Chow og fru Chen over flyttelasset, idet de tilfeldigvis flytter 
inn i samme leilighetskompleks, sammen med sine respektive ektefeller. Det hviler en aura 
av ensomhet over herr Chow og fru Chen, som begge har opplevd å blitt bedratt av sine 
ektefeller. Men felles skjebne blir etter hvert mer enn bare trøst; og en intens tiltrekning 
oppstår mellom dem. Med følelsene på den ene siden og behovet for ikke å bli som sine 
utro ektefeller, kjemper de for å bevare sin egen og hverandres ære.

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

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

Chun gwong cha sit

Hong Kong/Japan/Sør-Korea 1997

REGI Wong Kar-wai

MED Tony Leung, Leslie Cheung, Chen Chang

Mandarin, kantonesisk og spansk tale, norsk tekst, 35mm, 

1t 36min. A: 15 år

Hua yang nian hua

Hongkong/Frankrike 2000

REGI Wong Kar-wai

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

Lai Chen

Kantonesisk og fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 38min. 

A: Tillatt for alle

Kina 2004

REGI Wong Kar-wai

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

Kantonesisk og mandarin tale, norsk tekst

35mm, 2t. A: 6 år

TIR 10. SEPT KL. 18:00
ONS 11. SEPT KL. 18:30

TIR 13. AUG KL. 18:30
FRE 16. AUG KL. 18:00

TIR 3. SEPT KL. 20:30
FRE 6. SEPT KL. 18:00
SØN 8. SEPT KL. 20:30
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OSLO/FUSION
Oslo/Fusion internasjonale filmfestival ble 
grunnlagt i 1990 og er stadig Norges eneste 
festival med fokus på mangfold innen identitet, 
kjønn og seksualitet. Film skal underholde, men 
også provosere, inspirere og bidra til økt innsikt 
og forståelse. Dette er noe vi jobber med gjennom 
hele året for å presentere et så bredt og rikholdig 
program som mulig – et program for alle, men 
også med alle.

I år byr vi på festivalfavoritter fra festivaler 
som Toronto, Sundance, Berlinale og Cannes, i 
tillegg til et hav av kortfilmer fra inn- og utland, 
fotoutstilling og spennende gjester –  velkommen 
skal dere være! 

Les mer om programmet, gjester og 
visningstider på oslofusion.no
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I AM ANASTASIA

I MORGEN DANSER VI

DIAMANTINO

PORTRETT AV EN KVINNE I FLAMMER

Portugal/Frankrike/Brasil 2018, REGI Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt

MED Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira, Margarida Moreira

Portugisisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 32min. A: 12 år

Blåøyde og barnlige Diamantino er en av verdens største fotballstjerner og 
hylles for sitt talent. Hjemme blir han plaget av sine to søstre som ikke bryr 
seg om annet enn pengene lillebroren får med hjem. På fotballbanen er 
han lykkelig, her er han i sitt rette element, omgitt av rosa skyer og enorme 
hundevalper. Men så etter en skjebnesvanger kamp mister han sin spesielle 
gave, og bobletilværelsen og karrieren blir brått ødelagt.

Portrait de la jeune fille en feu, Frankrike 2019, REGI Céline Sciamma

MED Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino

Fransk take, norsk tekst, DCP, 1t 59min. A: 12 år

Kunstneren Marianne ankommer en isolert øy i Bretagne på slutten av 
1700-tallet for å male et portrett av en vordende brud, Héloïse, som nekter å la 
seg avbilde. Marianne utgir seg for å være en tjenestepike og tar med Héloïse 
på daglige gåturer. Med hukommelsen som eneste verktøy blir portrettet 
ferdig, men gjengir det hvem Héloïse egentlig er? En usedvanlig vakker film 
om minner, vennskap og kjærlighet, og en hyllest til kvinnelige kunstnerne.

Tyskland 2018, REGI Thomas Ladenburger

Tysk og engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 35min. A: 12 år

Når Anastasia Biefang, oberstløytnant i det tyske militæret, står frem som 
trans får dette til hennes store overraskelse ingen større negative konse-
kvenser for karrieren. Dokumentaren følger Anastasias reise på både det 
personlige og karrieremessige plan, i det hun blir den første kvinnelige 
 kommandanten i den tyske hærens historie, som leder av bataljonen for 
 cyber- og informasjonstjenesten. Men hennes nær 800 personer store 
 bataljon må ta en titt på sine idéer om kjønn og identitet.

 And Then We Danced, Georgia/Sverige/Frankrike 2019

REGI Levan Akin

MED Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili

Georgisk tale, norsk tekst, DCP, 1t 45min. A: 9 år

Talentfulle Merab danser georgisk nasjonaldans med sin partner Mary, og 
drømmer om en plass i nasjonalkompaniet. Så dukker karismatiske Irakli opp 
og blir Merabs fremste rival, og hans største fascinasjon. I morgen danser 
vi var av våre favoritter fra årets filmfestival i Cannes. Den er regissert av 
svensk-georgiske Levan Akin. Det er en film om å våge å være fri.

VISNINGTIDER  
ANNONSERES SENERE - 
MØT ANASTASIA
BIEFANG OG HENNES 
KONE SAMANTA  
SOKOLOWSKI 

VISNINGTIDER  
ANNONSERES SENERE

VISNINGTIDER  
ANNONSERES SENERE

VISNINGTIDER  
ANNONSERES SENERE

THE COCKETTES KNIFE+HEART
Un couteau dans le cœur 2018, REGI Yann Gonzalez

MED Vanessa Paradis, Kate Moran, Nicolas Maury, Jonathan Genet

Fransk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 50min. A: 18 år

Knife+Heart, med klare referanser til William Friedkins kontroversielle 
Cruising, er en drivende visuell og sexy film, med et fantastisk soundtrack 
av M83. På slutten av 1970-tallet dreper en maskert mystisk figur på grotesk 
vis aktører i den franske homopornobransjen. Vanessa Paradis, i en av sine 
beste roller, er Anne, en alkoholisert regissør av pornofilmer. Etter to drap får 
Anne en idé: En narrativ pornofilm inspirert av de grusomme drapene.

USA 2002, REGI David Weissmann & Bill Weber

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 40min. A: 15 år

Nyttårsaften 1969 tok en praktfullt glorete gruppe hippier over scenen i 
San Franciscos Palace Theater, og denne kvelden ble The Cockettes født! 
Kvinner, menn og småbarn pyntet i de mest utsvevende avantgarde-kostymer 
og dynket i glitter utfordret alle konvensjoner rundt kjønn og ble raskt et svært 
populært fenomen med sine midnight musical-opptredener. De påvirket alt fra 
David Bowie, Elton John og The New York Dolls til Bette Midler og The Rocky 
Horror Picture Show. Selv 50 år senere ser vi fremdeles spor etter dem. 

VISNINGTIDER 
ANNONSERES SENERE 
- MØT REGISSØR DAVID 
WEISSMANN 

VISNINGTIDER  
ANNONSERES SENERE 
- MØT GJESTER FRA 
FILMEN
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JØDISKE
FILMDAGER

Jødiske filmdager på Cinemateket er også 
i 2019 en del av programmet til Jødiske 
kulturdager i Oslo, som arrangeres tidlig på 
høsten hvert år. 

I år starter kulturdagene med klezmer-
konsert med Giora Feidman Trio på Cosmopolite 
Scene på Torshov lørdag 31. august. Søndag 1. 
september avholdes europeisk jødisk kulturdag 
i museet i Calmeyers gate 15. Den påfølgende 
uka vises filmkunst med jødisk tematikk – alle 
filmene blir å se her på Cinemateket. 
 
Se fullt program på jodiskmuseumoslo.no
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HUMMUS! THE MOVIE

AMOS OZ: THE NATURE OF DREAMS

USA/Israel 2015, REGI Oren Rosenfeld

MED Suheila Al Hindi, Aluf Abir, Eliyahu Shmueli, Jalil Dabit 

Engelsk, arabisk og hebraisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 12min. 

A: Tillatt for alle

Hummus er en matrett som evner å bringe jøder, muslimer og kristne sammen 
om en gastronomisk, men også hverdagslig pasjon. Vi møter tre personer som 
på tross av ulik kulturell og religiøs bakgrunn, har hummus-pasjonen felles. Vi 
treffer også munken Olivier på jakt etter den ultimate hummus-opplevelsen og 
hip-hopmusikeren Aluf Abir som filosoferer om retten og verdenssituasjonen.

ONS 4. SEPT KL. 18:30
LØR 7. SEPT KL. 17:00

FIENDER - EN KJÆRLIGHETSHISTORIE
Enemies: A Love Story, USA 1989, Paul Mazursky

Ron Silver, Anjelica Huston, Lena Olin, Margaret Sophie Stein

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 59min. A: 15 år

Paul Mazurskys klassiker, fylt av like deler komikk og dramatikk, bygger på 
Isaac B. Singers roman av samme navn. Handlingen er lagt til 1949 i New 
York, dit hovedpersonen Herman Broder har emigrert etter å ha overlevd 
Holocaust, skjult hos en ikke-jødisk familie. I USA gifter han seg med 
familiens datter, Yadwiga. Hermans historie speiler seg i intrigene og løgnene 
han lever midt i – tydeligst i hans forhold til kvinner. 

TOR 5. SEPT KL. 20:30
FRE 6. SEPT KL. 20:00

PROMISE 
AT DAWN
Promise at Dawn er basert på selvbiografien til Romain Gary, fransk forfatter, diplomat 
og dekorert flyver i alliert krigstjeneste. Filmen fokuserer på rollen den jødiske mor en 
hans spiller i forfatterens liv. Forlatt av sin mann emigrerte hun med sønnen fra Litauen til 
Frankrike, der hun sørget for at han fikk utdanning, selvtillit og aspirasjoner til å bli forfatter. 
Charlotte Gainsbourg imponerer i rollen som forfatterens mor. Filmen taler til hjertet – men 
også til smilebåndet – gå og se!

La promesse de l'aube, Frankrike/Belgia 2017

REGI Eric Barbier

MED Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon

Fransk og polsk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 11min. 

A: 15 år

ONS 4. SEPT KL. 20:00
LØR 7. SEPT KL. 18:30

THE TESTAMENT
Østerrike/Israel 2017, REGI Amichai Greenberg

MED Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg

Engelsk, tysk og hebraisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 28min. A: 15 år

En historiker av det grundigere slaget, Yoel, som også er ortodoks jøde, har 
påtatt seg å finne sannheten om drapene på en gruppe jøder i byen Lensberg, 
med formål å verne stedet. Hvor mange ble drept? Hvor skjedde drapene? 
Hvor ble de døde begravet? Det haster, idet det antatte området er i ferd med 
å tas i bruk som nytt ekspansjonsområde for byen. I løpet av arbeidet finner 
Yoel overraskende opplysninger om sin egen identitet. 

TIR 3. SEPT KL. 18:00
TOR 5. SEPT KL. 18:30

TIR 3. SEPT KL. 20:00
FRE 6. SEPT KL. 18:30 - 
SKYPE-MØTE MED  
REGISSØRENE MASHA 
ZUR OG YONATHAN ZUR

Israel 2009, REGI Masha Zur, Yonathan Zur

Hebraisk og engelsk tale, engelsk tekst, Digital,1t 15min. A: 12 år
 
Den kjente forfatteren Amos Oz, døde i fjor, 79 år gammel. Her får vi overvære 
hans samtaler med forfatter-kollegaene Nadine Gordimer, Salman Rusdie og 
Paul Auster. Oz' synspunkter på forholdet mellom israelere og palestinere 
kommer til uttrykk i dialogene med president Shimon Peres og palestinske 
Sari Nusseibeh. Ikke minst følger filmen sporene i den selvbiografiske 
romanen En fortelling om kjærlighet og mørke, en familiehistorie Oz kaster 
nytt lys over i filmen. 
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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 av litt eldre dato, kåserer foran den, og 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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Norge 1976, REGI Knut Bohwim

MED Arve Opsahl, Carsten Byhring, Sverre Holm, Aud Schønemann

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 31min. A: 6 år

TIR 20. AUG KL. 18:30 - MØT FILMKRITIKER JON SELÅS

40 millioner påsyn! Det betyr at hver nordmann har sett åtte Olsenbanden- 
filmer!! Og da er ikke tv-visningene tatt med, av de 14 filmene som ble 
produsert på 30 år.

I august er det femti år siden Operasjon Egon, den første Olsenbanden- 
filmen på norsk, hadde premiere. Det markeres (og har allerede vært feiret) 
på mange vis. Filmkritiker, festivalrapportør, nyhetsjeger og teaterkritiker Jon 
Selås i VG, har skrevet nostalgi-boken Olsenbanden (Egmont Forlag) som 
utgis i forbindelse med jubileet.

Boken dreier seg om filmene, først og fremst, men også endel annet 
rundt fenomenet. Filmene var en sjanger for seg. Og produksjonsselskapet 
Teamfilm med regissør og entreprenør Knut Bohwim i spissen havnet en tid 
litt på utsiden av det etablerte filmmiljøet. Men filmene var og ble viktige, av 
flere grunner. Blant annet opprettholdt de i en lang periode kommunikasjonen 
mellom norske filmskapere og et meget bredt norsk publikum. Og – ikke minst 
– fordi de ble en innvevd del av oppvekstopplevelsene til uendelig mange, 
understreker Selås.

I høstens første Filmsalong forteller Selås om sitt arbeid med boken, en 
nær kollega om alltid har hatt et overskudd av fortellerglede. Og et skarpt 
blikk, også for å formidle populært.

Operasjon Egon var nokså famlende. Vi har valgt den syvende og kanskje 
beste i serien, Olsenbanden for full musikk fra 1976, selve superkuppet. Det er 
nærmest genialt tilrettelagt – filmatisk og idémessig. Slik bandeleder Egons 
(innbilte) genialitet helst skulle ha utspilt seg.
Per Haddal

OLSENBANDEN 
FOR FULL MUSIKK

Norge 2009, REGI Rune Denstad Langlo

MED Anders Baasmo Christiansen, Kyrre Hellum, Marte Aunemo

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 19min. A: 12 år

TIR 10. SEPT KL. 18:30 - MØT ANDERS BAASMO  CHRISTIANSEN

Nord er en road movie som går nord, men ikke ned. For den vant pris på Berlin-
festivalen, og Robert De Niros Trebeca-festival i New York samt mye annet.

I filmen hentes det beste frem hos regissør Rune Denstad Langlo, 
 manusforfatter Erlend Loe og hovedrolleinnehaver Anders Baasmo 
 Christiansen.  Dette er en «off-the-road-movie»: En lettdeprimert far setter seg 
på snøscooteren i Trondheim for å dra nordover på vinterføre og finne ut mer 
om seg selv og sin familie.

Genren road movie henter ikke nødvendigvis inspirasjon fra romantikken 
rundt USA-veien Route 66. Fortellerformen strekker seg tilbake til Homers 
Odysseen og til den røvergløgge og fleksible pikaresk-romanen eller skjelme-
romanen på 1600-tallet. Den byr på pussige episoder langs vei kanten,  med 
eksotiske figurer og forbløffende hendelser som ikke henger helt sammen. 
Det er reisen som er sammenhengen.

Nord gir en sprek og idérik oppdatering. Alvoret tas ikke bare alvorlig. 
Det lekes og gjøgles. Og det fabuleres absurdistisk og underfundig. Spøkes 
satirisk og ironisk. Det kjøres om- og sideveier. Livet sees fra uvante perspek-
tiver og via et årvåkent kamera. Med masse mening.

Baasmo Christiansen er vel er sin generasjons mest karismatiske og 
anvendeligste skuespiller, med en lang og sterk opusrekke i teater, film og 
fjernsyn. Han har vekslet fra turné med Liv Ullmann og Lang dags ferd mot 
natt til å spille kronprins Olav i Kongens nei til hovedrollen i den bilgale road 
movie-komedieserien Børning. Bare for å antyde omfanget og vingespennet. 
Christiansen er også en knakende god historieforteller. Det blir trivelig og 
innsiktsgivende i Filmsalongen i september. Nord og opp!
Per Haddal

NORD
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DET VAR EN GANG I

HOLLYWOOD
I august kommer den etterlengtede nye filmen 
til Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in 
Hollywood. Igjen har Tarantino laget en film som 
er sterkt inspirert av film og populærkultur. Og 
nettopp derfor har vi valgt ut en håndfull filmer 
som på ulike måter fyller ut tidsbildet. Vi benytter 
også anledningen til å feire 25-årsjubileet til Pulp 
Fiction, som er den Tarantino-filmen som Once 
Upon a Time… in Hollywood har mest til felles med. 

Sommeren 1969 var en brytningstid på mange 
måter. Det var slutten på 60-tallet. Manson-

drapene markerte slutten på hippietiden. Det 
gamle Hollywood ble feiet av banen av en ny 
generasjon regissører. Filmen som viste fingeren til 
USA den sommeren var Dennis Hoppers uventede 
braksuksess Easy Rider.

Once Upon a Time… in Hollywood utspiller 
seg i Los Angeles i 1969, hvor den avdankede 
tv-skuespilleren Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) 
og hans stuntmann Cliff (Brad Pitt) strever med 

å holde hodet over vannet. Dalton er nabo med 
regissøren Roman Polanski, som hadde opplevd 
stor suksess året i forveien med Rosemarys baby, 
og hans skuespillerkone Sharon Tate, som var på 
alles lepper etter rollene i filmene Valley of the 
Dolls og The Wrecking Crew. Polanski og Tate var 
et av de hotteste parene i Hollywood det året.

Samtidig har en gruppe hippier, med den 
karismatiske fengselsfuglen Charles Manson i 
spissen, slått seg ned på Spahn Movie Ranch 
utenfor Los Angeles. Dramatiske dager venter i 
august 1969…
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VALLEY OF 
THE DOLLS
Valley of the Dolls, basert på skandaleromanen ved samme navn, er en publikumssuksess 
fra 1967 som siden har fått kultstatus som et vidunderlig dårlig stykke camp. Vi møter tre 
jenter, blant dem Sharon Tate og hennes gode venninne og forlover, Barbara Parkins, som 
prøver å komme seg opp i verden, og som døyver smerten og skuffelsene med røde, gule 
og blå piller. Parkins er «a good girl with a million dollar face and all the bad breaks», mens 
Tate er skuespilleren som bare blir tilbudt feil roller: «Let's face it: All I know how to do, is 
take off my clothes».

USA 1967

REGI Mark Robson

MED Sharon Tate, Barbara Parkins, Patty Duke, Paul Burke

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 3min. A: 15 år

ROSEMARYS BABY

HELTER SKELTER

EASY RIDER

PULP FICTION

USA 1969, REGI Dennis Hopper

MED Dennis Hopper, Peter Fonda, Jack Nicholson 

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

Dennis Hopper regisserte og Peter Fonda produserte, i tillegg til at de spilte 
de to hovedrollene, denne filmen som er et av de mest forbløffende box 
office-fenomenene noen sinne.

Vi følger de to hippiene Captain America og Billy, som på hver sin 
imponerende motorsykkel cruiser gjennom sørstatene. En anarkistisk og 
politisk ukorrekt odyssé om en nasjon som er på vei til å miste uskylden. 

USA 1994, REGI Quentin Tarantino

MED John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 43min. A: 18 år

Pulp Fiction, Tarantinos magnum opus, er en av de viktigste amerikanske 
filmene på 90-tallet og en storøyd postmodernistisk lek med 
genrekonvensjoner; en overraskende underholdende og uforutsigbar 
filmatisk in-joke for dem som vokste opp med populærkultur på 70- og 
80-tallet. Referansene inkluderer det lave og det høye, og Tarantino er like 
entusiastisk overfor Bruce Lee som Jean-Luc Godard.

USA 1968, REGI Roman Polanski

MED Mia Farrow, John Cassavettes, Ruth Gordon 

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 17min. A: 15 år

Et nygift par flytter inn i et elegant, gotisk leilighetskompleks i New York. Men 
når hun blir gravid og han begynner å få de skuespillerrollene han ønsker 
seg, får Rosemary mistanke om at Guy har inngått en pakt med en kult av 
djeveldyrkere. I Rosemarys baby rendyrker Roman Polanski et av sine mest 
personlig temaer som filmskaper: Engstelsen som gradvis stiger til total 
panikk. 

USA 1976, REGI Tom Gries

MED George DiCenzo, Steve Railsback, Nancy Wolfe, Marilyn Burns

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 54min. A: 15 år

Natt til den 9. august 1969 ble Sharon Tate og fire andre drept på bestialsk vis 
i en villa hun og Roman Polanski leide, og neste natt led ekteparet LaBianca 
samme skjebne. Tilfeldigheter ledet politiet til Charles Manson og kompani. 
Vincent Bugliosi var aktoren som fikk oppgaven med å føre saken mot 
Manson og tre av seksmedlemmene. Hans bok om forløpet til og hendelsene 
under denne første rettsaken, ble grunnlaget for Helter Skelter. 

ONS 14. AUG KL. 21:00
TOR 15. AUG KL. 21:00

TIR 13. AUG KL. 20:00
TIR 20. AUG KL. 21:00

FRE 13. SEPT KL. 20:30
SØN 15. SEPT KL. 16:00
TIR 17. SEPT KL. 21:00

SØN 25. AUG KL. 20:30
TIR 27. AUG KL. 20:00
ONS 28. AUG KL. 19:00

TOR 22. AUG KL. 18:00
FRE 23. AUG KL. 18:00
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MUSIKALSØNDAG

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

USA 1957

REGI Richard Thorpe

MED Elvis Presley, Judy Tyler, Mickey Shaughnessy, Dean Jones

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 36min. A: 12 år

SØN 4. AUG KL. 16:00 | SØN 11. AUG KL. 16:00

Blant alle de middelmådige og plotfattige filmene Elvis spilte i, er det to som 
skiller seg positivt ut: Jailhouse Rock og King Creole, fra henholdsvis 1957 og 
1958. I begge disse filmene var Elvis slik fansen ville ha ham: kjekk, rebelsk og 
prinsippfast, som James Dean eller Marlon Brando i On the Waterfront – to 
skuespillere han selv beundret.

Det som skiller Jailhouse Rock fra de mindre vellykkede Elvis-filmene, 
som først og fremst fungerte som plate-reklame, er en ordentlig historie. Elvis 
 portretterer en mann som lærer å spille gitar av en gammel country-musiker 
mens de soner en fengselsstraff. På utsiden blir han raskt overveldet av 
 suksess og glemmer hva som egentlig betyr noe i livet.

Filmen gir også et interessant innblikk i hvordan platebransjen fungerte 
på 50-tallet, og inneholder seks Elvis-låter signert Jerry Lieber og Mike Stoller, 
inkludert «Treat Me Nice», «I Wanna Be Free» og det fengende tittelsporet. 
Det sies at koreografien til «Jailhouse Rock»-sekvensen ble laget av Elvis selv 
sammen med koreograf Alex Romer, og den regnes i dag som en kanonisert del 
av populærkulturen.  

JAILHOUSE ROCK
USA 1954

REGI George Cukor 

MED Judy Garland, James Mason, Jack Carson

Engelsk tale, utekstet, DCP, 3t 1min. A: 9 år

SØN 8. SEPT KL. 16:00 | SØN 29. SEPT KL. 16:00

Det var journalist og manusforfatter Adela Rogers St. Johns som først kom 
med filmideen om det unge talentet som hjelpes fram av sin eldre, erfarne  
 og alkoholiserte kjæreste og til slutt overskygger ham, sterkt inspirert 
av filmbransjen hun hadde blitt kjent med under sitt arbeid i Hollywood i 
stumfilmperioden. Siden har vi sett historien på lerretet mange ganger. Først 
kom tre versjoner hvor hovedpersonen er en lovende skuespiller: What Price 
Hollywood fra 1932, så A Star is Born med Janet Gaynor fra 1936 og deretter 
den første musikalversjonen, som er den vi viser på Cinemateket nå. Etter 
dette kom to filmer til hvor skuespillerkarakteren er gjort om til en sangerinne: 
A Star is Born fra 1976 med Barbara Streisand og Kris Kristofferson og så den 
foreløpig siste fra 2018 med Lady Gaga og Bradley Cooper.

I musikalen A Star is Born fra 1954 spiller Judy Garland sin kanskje beste 
rolle noensinne. Hun briljerer med sangnumre i alle mulige sjangre, danser og 
stepper og gjør de tre timene filmen varer til en strålende Technicolor-drøm.

«Judy Garland gives what is just about the greatest one-woman show in 
modern movie history». – Time magazine, 1954

A STAR IS BORN

“a mighty historical document, a balm to the soul,
and proof of genious” Boston Globe

WITH JAMES CLEVELAND AND THE SOUTHERN CALIFORNIA COMMUNITY CHOIR

PÅ KINO 16. AUGUST
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“a mighty historical document, a balm to the soul,
and proof of genious” Boston Globe

WITH JAMES CLEVELAND AND THE SOUTHERN CALIFORNIA COMMUNITY CHOIR

PÅ KINO 16. AUGUST
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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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SØN 15. SEPT KL. 18:00 

A pioneer of 60s counter-cinema, Japanese director, video artist and critic 
 Toshio Matsumoto (1932-2017) rose to prominence as a daring stylist and 
fearless provocateur whose radical films shattered social and aesthetic taboos 
with inspired precision and energy. Matsumoto began as a documentary 
filmmaker, directing a series of abstract and subtly political films before turning 
his attention to more experimental work in the 60's. 

Song Of Stone, Japan 1963, 16mm til video, 23min. A: 15 år

The world of the stone cutters. A documentary constructed from still images 
with sound by legendary composer Toru Takemitsu. 

Phantom, Japan 1975, 16mm, 10min. A: 15 år

A naked woman on a beach; a man performing yoga; an eyeball floating over a 
city; two people walking round a flickering statue, intercut with close-ups of a 
woman's face.

Atman, Japan 1975, 16mm, 11min. A: 15 år

A shamanic masterpiece, filmed in infrared, consisting of hundreds of zooming 
and panning stills of a figure clad in a Noh mask, electronic score by  Toshi 
Ichiyanigi.

Black Hole, Japan 1977, 16mm, 3min. A: 15 år

Abstract video manipulations suggest a dying star. 

Connection, Japan 1981, 16mm, 10min. A: 15 år

Masterful video mixing – cloudscapes and rigorous geometry, a prog-rock-film 
classic. Sound by Y. Inagaki. 

Sway, Japan 1985, 16mm, 8min. A: 15 år

An optically printed film at a shrine with tongs and nails.

TOSHIO MATSUMOTO 
– ADVENTURES IN PERCEPTION

SØN 18. AUG KL. 18:30

The artist Carolee Schneemann, who fearlessly confronted taboos around sex 
and gender, died aged 79 in March 2019. We show her classic film Fuses along-
side the work of two contemporary British artists also investigating issues of 
body, sexuality and identity.

Fuses, regi: Carolee Schneemann, USA 1969, 16mm, 25min. A: 15 år

Schneemann's self-shot film remains a controversial classic…. The film 
unifies erotic energies within a domestic environment through cutting, super-
imposition and layering of abstract impressions scratched into the celluloid 
itself. Weaving images of sexual love with images of the sea, a cat, window- 
filtered light, Schneeman expresses sex without the self-consciousness of a  
spectacle. 

Phantom Rhapsody, regi: Sarah Pucill, Storbritannia 2010, 16mm, 19min. 

A: 15 år

Distinctive in its stark use of black and white and reminiscent of early silent 
cinema, this film is composed of a series of theatrical side-show «magic» acts. 
Three women interchanging between the roles of magician, nude and film-
maker, stage tricks of appearance and disappearance, punctuated by trumpet, 
cello and drums. Phantom Rhapsody probes the notion of identity as surface 
that can be worn or shed and which can extend beyond the boundary of the 
skin, into the light in the room, the set and the props. 

Forgetful Green, regi: Linder Sterling, Storbritannia 2010, Super-8 to 

digital, 23min. A: 15 år

Sterling, a British graphic designer and punk icon known for her photography, 
radical feminist photomontage, and confrontational performance art. In this 
film a cast of memorable characters, including Linder herself, inhabit the film’s 
glaringly vivid surroundings, acting out as photographer Tim Walker describes 
«a display of human sexuality, lunacy and chaos».

FUSES, PHANTOMS 
AND FORGETTING
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The Science of Fiction er et samarbeid mellom Cinemateket og Universitetet i Oslo. 
Her ser vi film i en vitenskapelig kontekst. 

THE SCIENCE OF FICTION

USA 1999, REGI søsknene Wachowski 

MED Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving 

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 16min. A: 15 år

TOR 5. SEPT KL. 18:00 - MED INNLEDNING AV MARTIN SIVERTSEN

THE MATRIX

The Matrix handler om Thomas A. Anderson, som 
lever et dobbeltliv som hackeren Neo. Han føler at 
noe er galt med virkeligheten, men klarer ikke helt 
sette fingeren på hva det er, og kommer stadig 
borti begrepet «Matrix» når han hacker. En dag 
blir han kontaktet av en gruppe rebeller som viser 
ham akkurat hva «The Matrix» innebærer, nemlig 
en virtuell virkelighet designet for å holde hjernen 
hans opptatt mens kroppen benyttes til høsting 
av energi.

Filmregissørene har beskrevet Matrix- 
trilogien som «en undersøkelse av bevisstheten», 
og den bygger blant annet på Descartes' tanker om 
skillet mellom sinn og kropp. Descartes var svært 
skeptisk til sanseinntrykkenes evne til å beskrive 
virkeligheten, og mente at bare hjernen og sinnet 
kunne brukes til å forstå verden slik den egentlig 
er. For hva kan man egentlig vite om den virkelige 
verden? Tross alt lever vi alle i hver vår konstruerte 
virkelighet, hvor arkitekten er vår egen hjerne.

Martin Sivertsen holder denne kvelden 
et foredrag om de sentrale filosofiske ideene 
i The Matrix. Han vil også snakke om hvordan 
VR-teknologi kan gi oss bedre innsikt i hvordan 
persepsjon, bevissthet og vår forståelse av 
virkelighet fungerer. Sivertsen er til daglig leder 
for Reality Engineering i VR-firmaet Breach. Han 
har en mastergrad i filosofi og er grunnlegger av 
og aktiv bidragsyter på filmbloggen Montages.

Barn
Skrevet og regissert av Dag Johan Haugerud

På kino 13. september
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Barn
Skrevet og regissert av Dag Johan Haugerud

På kino 13. september
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BRENNENDE 
BLOMSTER
Manusforfatter Lars Saabye Christensen har en forkjærlighet for oppvekstskildringer fra 
60-tallet, og Brennende blomster føyer seg fint inn rekken av disse. Herman er en ung 
skolegutt som elsker Beatles, titter i erotiske blader og svermer for en klassevenninne, men 
om kvelden jobber han som blomsterbud. På en av sine turer møter han ensomme Rosa, en 
mystisk kvinne tidlig i 40-årene, som med sin tunge parfyme og avslørende silkekimono lett 
fordreier hodet på den unge mannen.

Samspillet mellom debutanten Torstein Hølmebakk og Lise Fjellstad er fantastisk, det 
formelig gnistrer.

Norge 1985

REGI Eva Dahr & Eva Isaksen

MED Torstein Hølmebakk, Lise Fjeldstad, Karoline Waal,  

Jan Petter Berglund, Anne Marit Jacobsen

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 24min. A: 15 år

NASHVILLE
Robert Altmans fabelaktige film rommer det meste: Musikal og konsertfilm, svart komedie 
og politisk satire, realisme og stilsikker fortellekunst – en film om den amerikanske 
drømmen, generøst morsom og bitende kritisk. Vi følger mange sammenvevde 
handlingstråder og hele 25 karakterer gjennom noen dager i country og western-
hovedstaden Nashville. Som kollektiv filmfortelling er den utvilsomt nyskapende og peker 
fram mot Altmans senere mesterverk Short Cuts (1993).

USA 1975

REGI Robert Altman

MED Karen Black, Geraldine Chaplin, Henry Gibson,  

David Akin, Barbara Baxley, Ned Beatty, Renee Blakely

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 41min. A: 15 år

DEN 41.
En liten styrke rødegardister flykter ut i ørkenen etter å ha kjempet mot et overlegent 
antall hvite kosakker. Til fots, med 600 kilometer til nærmeste vannkilde, er mulighetene for 
overlevelse minimale. Blant de røde er det en kvinne – kompaniets skarpskytter, med 40 liv 
på samvittigheten. En hvit offiser de møter i ørkenen skal bli den 41., men han overgir seg – 
og Maria blir satt til å passe på ham.

I sin debutfilm transporterer Grigorij Tsjukhraj oss til den skitne og grusomme 
virkeligheten som den russiske borgerkrigen var, men i hanshender blir den på samme tid 
uendelig poetisk og vakker. Et slikt brudd med dogmet om sovjetrealismen kunne neppe blitt 
laget hadde Stalin vært i live.

Sorok pervyy

Sovjetunionen 1956

REGI Grigorij Tsjukhraj

MED Isolda Izvistskaja, Oleg Strizjenov, Nikolaj Krjutsjkov

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

FRE 2. AUG KL. 18:00
TIR 6. AUG KL. 18:30

TOR 1. AUG KL. 20:00
FRE 2. AUG KL. 20:00

TOR 1. AUG KL. 18:00
SØN 4. AUG KL. 18:00
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PUBLIKUM
S ØN

SKEFILM

NÅDELØSE 
MENN
William Munny har en fortid som iskald revolvermann og tilbringer sine gamle dager som 
grisefarmer. Da en ung jypling dukker opp og ber ham bli med for å lete opp en cowboy som 
skal ha lemlestet en prostituert ved et bordell i den lille byen Big Whiskey, nøler Munny. 
Men til slutt blir han med og ankommer Big Whiskey der sheriffen «Little Bill» Daggett ser 
med ublide øyne på alle tilreisende hodejegere. 

Nådeløse menn ble utropt til klassiker allerede før den hadde hatt premiere, men 
innfridde likefullt forventningene. Eastwood trenger inn i selve voldens psykologi, når 
han tar et kraftig oppgjør med såvel western-sjangerens voldsromantikk som sin egen 
mytologiske skikkelse innenfor samme sjanger. 

Unforgiven

USA 1992

REGI Clint Eastwood

MED Clint Eastwood ,Gene Hackman, Morgan Freeman

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

SYNECDOCHE, 
NEW YORK
Teaterregissør Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman) har stor suksess, men den 
overskygges av lav selvtillit, en mystisk nervesykdom, dødsangst og et vaklende ekteskap. 
Midt i kaoset jobber han med et enormt teaterstykke om sitt eget liv, et arbeid som vokser 
til uante dimensjoner. Etter hvert er flere tusen mennesker involvert i stykket, og kulissene 
er så monumentale at de utgjør en egen by hvor alle sammen bor. Sakte smelter fiksjon og 
virkelighet sammen.

USA 2008

REGI Charlie Kaufman

MED Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener,  

Sadie  Goldstein, Tom Noonan

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

DET 
STORE BLÅ
Det store blå er en dypt personlig filmatisering av Bessons pasjon for dyphavsdykking og 
for havets «mennesker»; delfinene. Manus ble utarbeidet i fellesskap med blant annet 
Jacques Mayol, hvis liv filmen delvis bygger på. Mayols dykkerprestasjoner gjorde ham 
til en av tidenes mest fantastiske fridykkere. Filmen ble en stor suksess i Frankrike, hele ni 
millioner franskmenn strømmet til kinoene, slik at man til og med lanserte begrepet «det 
store blå-generasjonen».

Jacques dras mot de store dyp der hans «familie» delfinene, bor. Han dykker dypere 
enn mennesket fysisk sett skulle være i stand til.

Le grand bleu

Frankrike/USA 1988

REGI Luc Besson

MED Jean-Marc Barr, Rosanna Arquette, Jean Reno

Fransk og engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 5min. 

A: 9 år

FRE 2. AUG KL. 21:00
ONS 7. AUG KL. 21:00
TOR 8. AUG KL. 21:00

TOR 15. AUG KL. 20:00
FRE 16. AUG KL. 20:30

ONS 7. AUG KL. 18:00
SØN 11. AUG KL. 18:00
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SECOND RUN

Filmer som fortjener en runde til på kino.

USA 2018

REGI Elizabeth Chai Vasarhelyi & Jimmy Chin

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 40min. A: Tillatt for alle

SØN 1. SEPT KL. 19:00 | TIR 3. SEPT KL. 18:30 | ONS 4. SEPT KL. 21:00

FREE SOLO

Premissene for frisoloering er enkle: Du får 
én sjanse til å lykkes. Selv den minste lille 
feilvurdering i klatreveggen kan i verste fall bety 
den sikre død. 3. juni 2017 skrev Alex Honnold seg 
inn i historiebøkene: På tre timer og 56 minutter 
ble han den aller første som frisoloerte opp den 
berømte amerikanske fjellveggen El Capitan. Ruta 
han klatret heter Freerider, og har en lengde på 
2900 fot (cirka 884 meter). Klatringen ble gjort 
uten noen som helst form for sikring, og kan sees 

som en av verdens største prestasjoner innen 
fjellklatring noensinne.

Alex Honnold er blant verdens fremste 
frisoloklatrere. Free Solo følger Honnold i det 
han forbereder seg til – og gjennomfører – sin 
årelange drøm om å frisoloere den mektige 
granittveggen. Filmen er både en vertigo-
fremkallende thriller og et inspirerende portrett 
av en idrettsutøvers fullbyrdelse av menneskets 
fysiske og psykiske potensiale.

Klatring uten tau og sikring krever ikke 
bare nerver av stål, men også en svimlende høy 
grad av tekniske ferdigheter, kroppskontroll og 
disiplin. Frisoloering er lite utbredt, og man antar 
at minst halvparten av dem som har prøvd hard 
frisoloering har omkommet i forsøkene. El Capitan 
regnes som så vanskelig å klatre at selv nye 
prestasjoner som utføres med sikring ansees som 
nyhetsverdige. 
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FOTO OG FILM

I dette konseptet plukker vi ut filmer som på ulikt vis tematiserer 
fotografering. Filmene velges og presenteres av lærere ved 
Oslo Fotokunstskole, samt ulike fotografer og fotojournalister.

Lourdes, Østerrike/Tyskland/Frankrike 2009, REGI Jessica Hausner

MED Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini

Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 39min. A: Tillatt for alle

 TOR 12. SEPT KL. 18:00 - INTRODUKSJON AV ELLEN LANDE GOSSNER

Den anerkjente fotografen og universitets lektoren i fotojournalistikk 
ved OsloMet Ellen Lande Gossner har bakgrunn fra både kunst, språk, 
religionshistorie, journalistikk og fotografi, og har jobbet som fotojournalist 
og illustratør for Morgenbladet siden 2007. Hun har valgt Miraklet i Lourdes, 
der vi møter Christine, en ung kvinne med multippel sklerose og sittende i 
rullestol, som drar på en reise til Lourdes i Sør-Frankrike. «Jeg husker jeg likte 
bildene i filmen. Stillheten og den lavmælte tonen. Beskrivelsene av forholdet 
mellom hjelperne og de trengende. Skildringen av menneskers håp, tvil, tro 
og fortvilelse i et fortettet miljø. Selv om Lourdes er et sted for store mirakler, 
finner handlingen i filmen sted i små, dagligdagse hendelser. I detaljer 
og bisetninger. Blandingen av det høyst praktiske og det strengt religiøse 
beskrives godt. Regissøren balanserer fint mellom religionskritikk og satire. 
Karakterene er sterke og velspilte. I forkant av filmen ønsker jeg å vise egne 
fotografier fra et annet religiøst miljø. I 2010-2012 fotograferte jeg noen av de 
siste gjenlevende diakonissene som tilhørte den såkalte moderhusordningen 
ved Diakonissehuset Lovisenberg i Oslo. Disse kvinnene var helsefaglige 
pionerer og la grunnlaget for den modere sykepleien slik vi kjenner den i dag. 
De levde i et søsterfellsskap og valgte å tjene Gud og sin neste hele livet. De 
var kanskje det nærmeste vi kommer nonner i Den norske kirke».

Canada 2015, REGI Kyle Rideout

MED Michael Eklund, Sara Canning, Christopher Heyerdahl

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

 ONS 4. SEPT KL. 18:00 - INTRODUKSJON AV MATHIAS SKASETH

Eadweard er et biografisk drama om fotografen og fotopioneren Eadweard 
Muybridge (1830-1904). Han startet sin karriere som bokhandler, men etter 
en alvorlig ulykke begynte han å fotografere og besluttet å gjøre dette til sitt 
nye levebrød. I 1872 satte han i gang med en serie fotoeksperimenter der han 
plasserte tolv kameraer etter hverandre og lot en hest utløse dem da den 
løp forbi. Bildene er i ettertid kjent som Stanford Horse Gaits-fotografiene. 
Gjennom sine fotoeksperimenter men også oppfinnelsen av zoopraxiscope, 
en innretning for å vise bevegelige bilder, var han med på berede grunnen for 
filmens komme, og har derfor blitt kalt «The Godfather of Cinema». Muybridge 
giftet seg med 21 år gamle Flora i 1872. To år senere skjøt og drepte han en 
teaterkritiker som han mistenkte at konen hadde vært utro med.

Filmen presenteres av Mathias Skaseth, som er fotograf med 
spesialisering på analoge fototeknikker, kunsthistoriker og lærer på Oslo 
Fotokunstskole. Høsten 2019 jobber han med et forskningsprosjekt som heter 
Norsk Fotohistorie 1940-2011. Utover det jobber han kunstnerisk med fotografi 
og er spesielt interessert i fotografiets håndverksmessige aspekter.

MIRAKLET 
I LOURDESEADWEARD
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SPESIALVISNING

Ungarn 2018

REGI Krisztina Goda

MED Viktória Szávai, Béla Mészáros, Éva Bata, Gábor Hevér, Tamás Lengyel

Ungarsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 42min. A: 15 år

LØR 14. SEPT KL. 18:00 - MØT REGISSØR KRISZTINA GODA 
OG SKUESPILLER FRANCISKA TÖRŐCSIK 

Det er nyttårsaften, og en gjeng barndomsvenner skal feire sammen, 
som vanlig. Samtalen penser inn på spørsmålet om alt man lagrer på 
smarttelefonene sine av hemmeligheter og mer eller mindre konfidensielle 
opplysninger, og hva som kan skje hvis telefonen havner i feil hender. Når alle 
de syv i selskapet hevder at de ikke har noe å skjule, utfordrer vertinnen dem: 
Legg telefonene på bordet, og hver gang noen får en melding, en samtale eller 
en epost, skal den deles med de andre. I begynnelsen fortoner det seg som en 
lek, men det blir snart mer alvorlig ettersom den ene lille hemmeligheten etter 
den andre blir avslørt. 

Arrangør er MBK Ungarsk venneforening i Norge.

USA 2005

REGI Penn Jillette & Paul Provenza

MED Robin Williams, Jason Alexander, Whoopi Goldberg, Chris Rock, Jon 

Stewart, Jeff Ross, George Carlin, Bill Maher, Carrie Fisher, Kevin 

 Pollack, Eric Idle, Richard Lewis, Steven Wright, Bob Saget, Trey 

 Parker & Matt Stone, Eddie Izzard, Gilbert Gottfried, Sarah Silverman

Engelsk tale, svensk tekst, 35mm, 1t 29min. A: 15 år

FRE 13. SEPT KL. 18:00 - FOREDRAG FØR FILMEN

I det engelskpråklige komikermiljøet finnes det en vits som er så grov at 
den sjeldent blir fortalt på scenen til et publikum. Komikerne forteller den til 
hverandre, backstage, når mikrofonen ikke er på. Vitsen har gjort runden i 
mange tiår og hver gang noen forteller den blir den grovere, fælere og enda 
grovere.

The Aristocrats er dokumentaren om denne vitsen, hvor et stort utvalg av 
verdens største komikere forteller sin versjon. Komikerparaden man har klart 
å samle foran kameraet er imponerende: Robin Williams, Jason Alexander, 
Whoopi Goldberg, Chris Rock, Jon Stewart, Jeff Ross, George Carlin, Bill Maher, 
Carrie Fisher, Kevin Pollack, Eric Idle, Richard Lewis, Steven Wright, Bob Saget, 
Trey Parker & Matt Stone, Eddie Izzard, Gilbert Gottfried og Sarah Silverman er 
bare noen av totalt 94 komikere som alle forteller sin unike versjon.

Filmen vises med et innledningsforedrag av medieviter og humorforsker Kai 
Hanno Schwind.

BÚÉK
THE 

ARISTOCRATS
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FILM OM FILM

SUNSET 
BOULEVARD
Dette er Billy Wilders mesterverk, og filmen David Lynch en gang hevdet å kunne se ukentlig 
uten noensinne å gå lei. Den aldrende stumfilmstjernen Norma Desmond har ikke overlevd 
overgangen til lydfilm, og lever nå tilbaketrukket i sin mørke villa i Beverly Hills. Hun er bitter 
men drømmer om et grandiost comeback. Joe Gillis, en mislykket forfatter i beit for penger, 
tar på seg å skrive et manus som skal gjøre henne til stjerne igjen. Han flytter inn i villaen 
hennes og oppdager at hele hennes verden er bygd på løgn og bedrag.

USA 1950 

REGI Billy Wilder

MED Gloria Swanson, William Holden, Erich von Stroheim, 

Fred Clark 

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

TIR 6. AUG KL. 21:00
ONS 7. AUG KL. 18:30
ONS 14. AUG KL. 18:00

LE MÉPRIS
Forfatteren Paul Javal har, av økonomiske grunner og for å tilfredsstille sin kone Camille, sagt 
ja til å skrive om manuskriptet til en filmversjon av Homers Odysséen. Regissøren er ingen 
andre enn Fritz Lang (som spiller seg selv, Godard spiller regiassistenten). Le mépris skildrer 
omstendighetene omkring filminnspillingen, og konflikten mellom produsent og regissør; 
amerikanske penger versus europeisk kultur. Men Le mépris er mer enn en metafilm. Det er 
også historien om Paul og Camille, og hvordan de glir fra hverandre. 

Frankrike/Italia 1963

REGI Jean-Luc Godard

MED Brigitte Bardot, Jack Palance, Fritz Lang,  

Michel Piccoli

Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 40min. A: 12 år

SØN 4. AUG KL. 20:00
FRE 9. AUG KL. 21:00

HAVE YOU SEEN 
MY MOVIE?

USA 2016

REGI Paul Anton Smith

Klipp fra mer enn 100 filmer med utallige skuespillere

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 16min. A: 12 år

FRE 16. AUG KL. 18:00 
SØN 18. AUG KL. 16:00
SØN 1. SEPT KL. 16:00

Hvor ofte går man på kino i filmens verden? Etter å ha sett Have You Seen My Movie?, som 
kun består av klipp hentet fra klassiske filmer, blir det tydelig at det er ganske ofte. Her blir 
vi med på kinobesøkets alle fasetter, fra billettkjøp til rulletekst, glitrende klippet sammen av 
regissør Paul Anton Smith fra mer enn 100 ulike spillefilmer. På sitt beste fletter Smith sømløst 
klipp fra helt forskjellige perioder der han lar skuespillere veksle blikk og kommunisere over 
tid og rom – og binder dem sammen gjennom det de ser på lerretet. 

Å gå på kino kan være den beste filmskolen – filmhistorien er full av eksempler på det. Men det er også lærerikt og inspirerende å 
se filmer som mer uttalt handler om det å lage film eller se film. Det kan være dokumentarer, biografiske filmer eller spillefilmer. 
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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 1987, REGI Andy Sidaris

MED Ronn Moss, Dona Speir, Hope Marie Carlton, Harold Diamond,  

Cynthia Brimhall, Patty Duffek, Rodrigo Obregon

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 36min. A: 15 år

FRE 13. SEPT KL. 21:00

Her har vi et legendarisk verk signert bikini-auteuren Andy Sidaris, film-
skaperen kjent for jenter, g-strenger og pistoler. Fra 1973-98 skjenket han 
verden handlingsmettede filmer der de kvinnelige hovedrolleinnehaverne var 
hentet rett fra forsidene på Sports Illustrated og ikke minst midtsidene av det 
anerkjente tidsskriftet Playboy.

Her møter vi Dona Spear og Hope Marie Carlton. De spiller de lett-
kledde skogvokterne/politikonstablene/agentene/helikopterpilotene/guidene 
Donna og Taryn som jobber på Hawaii.  Uheldigvis skal det tropiske paradiset 
snart rystes til grunnvollene i det en  russisk gangster ankommer og blodet 
begynner å flyte. I kampen mot denne krimi nelle  tyrannen tas alle nødvendige 
midler ibruk, noe som inkluderer kastestjerner, frisbeer og flittig, kreativ bruk 
av rakettkastere. Alt dette imens en enorm pytonslange mutert av kreftsyke, 
genmanipulerte rotter truer i bakgrunnen. 

Den Emmy-vinnende Sidaris startet karrieren på sportskanalen ESPN der 
han revolusjonerte tv-mediet med å filme attraktive og gjerne lettkledde    
kvinnelige sportsfans fra sidelinjen under kamper og andre idretts-
begivenheter.  Lei av fjernsynets verden gikk han over til filmen og er nå ansett 
for å være en slags Russ Meyer for åttitallet.

Norge 2019, REGI Per-Ingvar Tomren

MED Per-Ingvar Tomren, Raymond Volle, Tormod Lien, Eline Aasheim,  

Jan Rune Ødegård, Thomas Utgård, Frans Hulsker, Cai-Thomas Gommesen

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

FRE 23. AUG KL. 21:00

Forstyrret Filmsalong i samarbeid med Ravenheart internasjonale filmfestival er 
stolte av å ønske velkommen til Europa-premiere på Hodeløse forviklinger, den 
nye filmen til Per-Ingvar Tomren som var en av hjernene bak undergrunnshiten 
O' Hellige Jul.

Her tar han skrittet videre til kanskje den vanskeligste filmsjangeren, 
nemlig komedien. I en samtid dominert av det politiske korrekte går Hodeløse 
forviklinger i motsatt retning og byr på satire rettet mot kulturlivet, politikk og 
religion. Vi møter den mislykkede filmskaperen Per-Ingvar som bor hjemme 
hos sin mor i et neckbeard-reir nederst i kjelleren. Ufør og utestengt fra alle 
kulturmidler får han den lysende ideen å kidnappe kulturministeren fra Høyre, 
for så å presse regjeringen til å støtte norske undergrunnsskrekkfilmer. Mot 
alle odds klarer Per-Ingvar å gjennomføre den første delen av planen og for å 
skjule sporene utgir av han seg for å være en jihadist. Men det skal mer til enn 
trusler om halshogging for å holde på en borgerlig minister.

Hodeløse forviklinger byr på en historie i grenselandet mellom tv-serien 
South Park og John Waters' filmer med en av Norges mest aktive og talentfulle 
undergrunnsregissører. Velkommen til avspark for Ravenheart og salongens 
høstsesong, samt høstens første premiere på en ny norsk film!

HODELØSE 
FORVIKLINGER

HARD TICKET 
TO HAWAII 
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Sjangerfilmen, spesielt den uavhengige, har opplevd et stort oppsving den siste tiden og festivalen ønsker  
å presentere et møtested og festivaltilbud for slike filmer igjen i Oslo etter flere års tørke. Alt ligger til rette 

for en rikholdig helg med nye og gamle klassikere, spesielt vil vi bemerke markeringen av tiårsjubileet 
til Død snø, der vi setter opp en eksklusiv visning av denne banebrytende filmen som var med på å åpne 

dørene for den norske skrekkfilmen til utlandet. 

Velkommen til sosialt samvær og ikke minst film, 29. til 31. august. Mer informasjon finner du på 
filmfreeway.com/RavenheartInternationalFilmFestival

NY FILMFESTIVAL!

Ravenheart er en festival som ønsker å invitere aktive filmskapere så vel som den 
vanlige kinogjenger til en allsidig helg med fantasy, science fiction og horror! 
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CINEMATEKENE

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

Frankrike 2018, REGI Agnès Varda

Fransk tale, engelsk tekst. DCP, 1t 55min. A: Tillatt for alle

TOR 8. AUG KL. 18:00 | FRE 9. AUG KL. 20:00 | TIR 13. AUG KL. 20:30

VARDA BY AGNÈS 

Agnès Varda tar plass på en teaterscene. 
Pioneren i fransk nybølge-film, fotografen og 
installasjonskunstneren er en institusjon i seg 
selv, men også en sterk motstander av enhver 
form for institusjonell tenkning. I denne filmen, 
som er hennes siste før hun døde 29. mars i år, 
gir hun et innblikk i sitt kunstnerskap og sine 
visjoner og ideer gjennom en kombinasjon av 
livlige foredrag foran ulike publikum og klipp fra 

filmer – det hele sydd sammen mer assosiativt 
enn kronologisk.

Filmen har to deler. Den første handler om 
hennes «analoge periode» fra 1954 til 2000, 
om den unge kvinnen som ville gjenoppfinne 
filmen, som alltid var åpen for tilfeldigheter og 
dokumentariske øyeblikk også i fiksjonen og 
som forandret stil for hver nye film. I den andre 
delen fokuserer Varda på årene 2000-2018, og 

viser hvordan hun bruker digital teknologi til å 
se på verden og hvordan hun beveger seg over 
i billedkunst og installasjon. Varda by Agnès 
tar publikum med på en inspirerende reise i en 
verden av uortodokse bilder.

Tekst: Kunstnernes Hus Kino
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Overraskelse! 

TROLL I ESKE
Søndag 4. august kl 21:00 og søndag 1. september kl 21:00.

Cinematek-tradisjon 

OSLO 31. AUGUST
Joachim Triers klassiker.
Søndag 31. august kl. 14:00

Teknoetikk 

THE GOD 
QUESTION
Samtale med Kjetil Fretheim, prorektor og professor 
i diakoni og etikk ved MF vitenskapelig høyskole.
Onsdag 11. september kl. 18:00

NORSK KORT
Ny kortfilm og møter med filmskaperne.
Torsdag 12. september kl. 18:30

Spesialvisning

KRIGEN OG 
TUNGTVANNET 
Ny film fra gravedokumentaristen Nicolas Jallot.
Tirsdag 17. september kl. 18:00

New Norwegian Films 

BEWARE 
OF CHILDREN 
By director Dag Johan Haugerud.
Thursday September 19th 20:15 and 
Sunday September 29th 19:30

DETTE SKJER OGSÅ PÅ CINEMATEKET FREMOVER
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Les mer om arrangementene og forestillingene på cinemateket.no 
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 2046 33
A A COTTAGE ON DARTMOOR 18
 A STAR IS BORN 42
 A VIEW TO A KILL 29
 AMOS OZ: THE NATURE OF DREAMS 37
 ARISTOCRATS, THE 52
 ASHES OF TIME 32
B BEWARE OF CHILDREN 57
 BRENNEDE BLOMSTER 48
 BRODEUSES 29
 BÚÉK 52
C CHUNGKING EXPRESS 32
 COCKETTES, THE 35
 COCO FØR CHANEL 29
D DAYS OF BEING WILD 32
 DE FORTAPTE BARNS BY 29
 DEN 41. 48
 DEN FØRSTE STILLE NATTEN 23
 DET STORE BLÅ 49
 DIAMANTINO 35
 DIARY OF A LOST GIRL 18
E EADWEARD 51
 EASY RIDER 41
F FALLEN ANGELS 32
 FASHIONS OF 1934 28
 FIENDER - EN KJÆRLIGHETSHISTORIE 37
 FREE SOLO 50
 FUNNY FACE 28
 FUSES, PHANTOMS AND FORGETTING 45
G GOD QUESTION, THE 57
 GOING TO BED UNDER DIFFICULTIES 28
H HAPPY TOGETHER 33
 HARD TICKET TO HAWAII 54
 HAVE YOU SEEN MY MOVIE? 53
 HEKTISK SOMMER 22
 HELTER SKELTER 41
 HODELØSE FORVIKLINGER 54

 HUMMUS! THE MOVIE 37
I I AM ANASTASIA 35
 I FJOR I MARIENBAD 11
 I MORGEN DANSER VI 35
 IN THE MOOD FOR LOVE 33
J JAILHOUSE ROCK 42
K KATTER, KANINER OG KLOVNER  19
 KNIFE+HEART 35
L LE MÉPRIS 53
 LE SOLDATESSE 23
 L'INFERNO 14
M MATRIX, THE 46
 METROPOLIS 15
 MIRAKLET I LOURDES 51
N NÅDELØSE MENN 49
 NASHVILLE 48
 NAVIGATOR, THE  19
 NORD 39
O OLSENBANDEN FOR FULL MUSIKK 39
 OSLO 31. AUGUST 57
P PIKEN MED KOFFERTEN 22
 PORTETT AV EN KVINNE I FLAMMER 35
 PRÊT-À-PORTER 29
 PULP FICTION 41
 PROMISE AT DAWN 37
 PÅ VEI MOT LIVET 10
R REKLAMEFILMER FRA STUMFILMPERIODEN 16 
 ROSEMARYS BABY 41
S SAVING BRINTON 16 
 SCANDALE AUX CHAMPS-ÉLYSÉES 28
 SHERLOCK JR. 17
 SIRKUS 19
 SUNSET BOULEVARD 53
 SVØMMEBASSENGET 28
 SYNECDOCHE, NEW YORK 49
T TATARENES ØRKEN 23
 TERJE VIGEN 17

 TESTAMENT, THE 37
 TO BRØDRE 22
 TOSHIO MATSUMOTO –  

ADVENTURES IN PERCEPTION 45
 TROLL I ESKE 57
 TROLL-ELGEN 16
V VALLEY OF THE DOLLS 41
 VARDA BY AGNÈS 56
 VERK UTEN SKAPER 9



PROGRAMKATALOG 
130 – 4/19

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, CINEMATEKET
Jan Langlo

EKSTERNE SKRIBENTAR
Per Haddal, Jødisk museum, Kunstnernes Hus 
Kino, Kay Olsen, Greg Pope, Bård Yden,  
Ellen Lande Gossner , Johanna Zanon

ANDRE MEDARBEIDARAR
Gunnar Bangsmoen, Nina Cecilie Bull, Hans-Erik 
Ekeberg, Knut Evensen, Geir Friestad, Ioannis 
Galanákis, Astrid Lillo, David Løite, Ida Meyn, 
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
Cineteca di Bologna / Vatikanet / Tamasa / Det italienske 
kulturinstituttet / Istituto Luce Cinecittà / Rai / Minerva Pictures 
/ DFI / Tina Anckarman, Tore Myklebust – NB / Magnus 
Rosborn, Johan Ericsson – SFI / Barn Owl / Kyle Rideout & 
Josh Epstein / Oslo fotokunstskole / Ellen Lande Gossner / 
Johanna Zanon / Raphaëlle Moine / Institut français / Lobster 
film / BFI / Jødisk museum / Jon Selås / Anders Baasmo 
Christiansen / Per Haddal / Paul Anton Smith / Annie Fee, 
Marthe Fredheim Fjelldal, Petter Langlete – Universitetet i Oslo 
/ Martin Sivertsen / Erik Henning Edvardsen – Ibsenmuseet 
/ Gyrid Nordal Kaldestad & Jon Halvor Bjørnseth / Kjetil 
Schjander Luhr / Kristin Bolstad / Bjørn Kolstø / Bård Ydén – 
OsloFusion / Park Circus / Kai Hanno Schwind / Maria Faskerti 
– MBK Ungarsk venneforening / Adam Losurdo, Kay Olssen – 
Ravenheart Film Festival / NonStop Entertainment / Arthaus
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