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SØNDAG 6. OKTOBER 
13:00 Scandinavian Silence  

Martti Helde [L]
14:00 Den lille kameraten  

Moonika Siimets [T]
15:00 The Mover Davis Simanis [L]
16:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
17:00 Breathing into Marble  

Giedre Beinoriute [L]
18:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
19:00 Homo Novos Anna Viduleja [L]
21:00 Acid Forest  

Rugile Barzdziukaite [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

MANDAG 7. OKTOBER 
19:00 Oslo Dokumentarkino 

Push Fredrik Gertten [T] *

TIRSDAG 8. OKTOBER 
18:00 Samfundets støtter  

Douglas Sirk [L] *
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:45 Eadweard Kyle Rideout [L]

ONSDAG 9. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
18:15 Jaktscener fra Niederbayern 

Peter Fleischmann [L]
20:00 Odyssevs blikk  

Theo Angelopoulos [L]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]

TORSDAG 10. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
18:15 Screen Cultures 

Images start moving [L] *
19:15 Be Natural Pamela B. Green [L]
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
21:15 Petra von Kants bitre tårer 

Rainer Werner Fassbinder [L]

FREDAG 11. OKTOBER 
18:00 The World is Not Enough 

Michael Apted [T]
18:30 Kjærlighetens kjøtere  

Hans Petter Moland [L]
20:30 Bride of Re-Animator  

Brian Yuzna [L]
21:00 Moonraker Lewis Gilbert [T]

LØRDAG 12. OKTOBER 
13:00 Jørgen + Anne = sant  

Anne Sewitsky [L]
14:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
15:00 Ernest og Celestine [L]
17:30 Licence to Kill John Glen [T]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
21:00 On Her Majesty’s Secret 

Service Peter Hunt [L]

PROGRAM
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
2019

TIRSDAG 1. OKTOBER 
10:00 Ernest og Celestine [L]
12:00 Ernest og Celestine [L]
18:00 Tilbake Andrej 

Zvyagintsev [T]
18:30 Filmsalongen To liv  

Georg Maas &  
Judith Kaufmann [L] *

20:30 Phenomena Dario Argento [T]
21:00 Håpets reise Xavier Koller [L]

ONSDAG 2. OKTOBER 
10:00 Heldiggrisen Babe [L]
12:00 Heldiggrisen Babe [L]
18:00 Maria Marusjka  

Oddvar Bull Tuhus [L]
18:30 Taxi Driver  

Martin Scorsese [T]
20:00 Tilbake Andrej Zvyagintsev [L]
21:00 Phenomena Dario Argento [T]

TORSDAG 3. OKTOBER 
10:00 Fuglekrigen [T]
12:00 Fuglekrigen [T]
18:00 Oslo Dokumentarkino 

Bellingcat - Truth in a  
Post-Truth World  
Hans Pool [T] *

18:30 Kjærlighetens kjøtere  
Hans Petter Moland [L]

20:30 Odyssevs blikk  
Theo Angelopoulos [L]

21:00 Taxi Driver  
Martin Scorsese [T]

FREDAG 4. OKTOBER 
10:00 Kamel [T]
12:00 Kamel [T]
13:00 Mesterklasse med  

Moonika Siimets [L] *
15:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
18:00 Phenomena Dario Argento [L]
18:30 Den lille kameraten  

Moonika Siimets [T] *
21:00 Era of Dance Viktors Buda [L]
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]

LØRDAG 5. OKTOBER 
13:00 Bille Inara Kolmane [T]
15:30 Hunder som snakker 

Edmunds Jansons [T]
16:00 Det hände i Ingermanland 

Anneli Kustfält [L]
17:30 The Baltic Way 30 [L]
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
19:00 Den selvlærte film fotografen 

Hardi Volmer [L] *
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
21:15 Summer Survivors  

Marija Kavtaradze [L]

SØNDAG 13. OKTOBER 
14:00 Kamel Karl Emil Rikardsen [L]
16:00 Hedwig and the Angry Inch 

John Cameron Mitchell [L]
18:00 Eadweard Kyle Rideout [L]
18:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:00 Petra von Kants bitre tårer 

Rainer Werner Fassbinder [L]
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]

MANDAG 14. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]

TIRSDAG 15. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
18:30 Jaktscener fra Niederbayern 

Peter Fleischmann [L]
20:15 Håpets reise Xavier Koller [L]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]

ONSDAG 16. OKTOBER 
18:00 Maria Marusjka  

Oddvar Bull Tuhus [L]
19:00 Lucky One Mia Engberg [T]
20:00 Petra von Kants bitre tårer 

Rainer Werner Fassbinder [L]
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]

TORSDAG 17. OKTOBER 
18:00 Alien Ridley Scott [T]
18:15 Screen Cultures  

The birth of narrative [L] *
19:15 Körkarlen Victor Sjöström [L]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
21:00 En slavinnes ekstrajobb 

Alexander Kluge [L]

FREDAG 18. OKTOBER 
18:00 Grey Gardens Hovde, 

Maysles & Meyer [L]
20:00 Alien Ridley Scott [L]
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]

LØRDAG 19. OKTOBER 
13:00 Heldiggrisen Babe  

Chris Noonan [L]
15:00 Fuglekrigen Jannik Hastrup [L]

SØNDAG 20. OKTOBER 
14:00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe [L]
16:00 Hedwig and the Angry Inch 

John Cameron Mitchell [L]
18:00 Grey Gardens Hovde, 

Maysles & Meyer  [L]
18:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:00 Kings of the Road  

Wim Wenders [L]
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]

MANDAG 21. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]

TIRSDAG 22. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
18:30 Under en steinhimmel  

Knut Andersen [L] *
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
21:00 En slavinnes ekstrajobb 

Alexander Kluge [L]

ONSDAG 23. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
18:30 Grey Gardens Hovde, 

Maysles & Meyer [L]
20:30 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:45 Gåten Kaspar Hauser  

Werner Herzog [L]

TORSDAG 24. OKTOBER 
18:00 Impulso Emilio Belmonte [T] *
18:30  Körkarlen Victor Sjöström [L]
20:30 Alien Ridley Scott [L]
21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]

FREDAG 25. OKTOBER 
18:00 Katharina Blums tapte ære  

Schlöndorff & von Trotta [L]
19:00 Aurora Miia Tervo [T] *
20:00 Alien Ridley Scott [L]

LØRDAG 26. OKTOBER 
13:00 Plass bakpå kosten [T]
15:00 Sportegn + Ghostbusters  

I. Søderlind + I. Reitman [T]
17:00 Impulso Emilio Belmonte [L]
17:30 Blindsone Tuva Novotny [T] *
19:00 Alien Ridley Scott [L]
20:30 Rekonstruksjon Utøya  

Carl Javér [T] *

SØNDAG 27. OKTOBER 
14:00 Stumfilmkonserten  

Småen Charles Chaplin [L] *
16:00 Kings of the Road  

Wim Wenders [L]
16:00 Dronningen  

May el-Toukhy [T] *
19:30 Be Natural  

Pamela B. Green [L]
20:00 En hvit, hvit dag  

Hlynur Pálmason [T] *

TIRSDAG 29. OKTOBER 
18:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]
20:15 Gåten Kaspar Hauser  

Werner Herzog [L]
21:00 Taxi Driver  

Martin Scorsese [T]

ONSDAG 30. OKTOBER 
18:00 Yasujiro Ozu: En introduksjon
 Foredrag ved professor  

Dick Stegewerns [T] *
18:30 Norsk kort [L] *
20:00 Tokyo Story Yasujiro Ozu [T]
20:30 Katharina Blums tapte ære  

Volker Schlöndorff & 
Margarethe von Trotta [L]

TORSDAG 31. OKTOBER 
18:00 Film og psykoanalyse  

Black Swan  
Darren Aronofsky [T] *

18:30 I Was Born, But  
Yasujiro Ozu [L]

20:30 Gåten Kaspar Hauser  
Werner Herzog [L]

21:00 Joker 70mm Todd Phillips [T]

FREDAG 1. NOVEMBER 
18:00 Syrisk filmfestival  

My Favourite Fabric +  
The Cord [L]

18:00 Naken lunsj  
David Cronenberg [T] *

20:30 The Flavor of Green Tea over 
Rice Yasujiro Ozu [L]

21:00 High Life Claire Denis [T]

LØRDAG 2. NOVEMBER 
13:00 Historien om den gråtende 

kamel [L]
15:00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe [L]
18:00 Syrisk filmfestival Another 

News Story + Soulala [L]

SØNDAG 3. NOVEMBER 
14:00 Løvetannbarn  

Claude Barras [L]
16:00 Moulin Rouge!  

Baz Luhrmann [L]
18:30 The Dream that Kicks Lasse 

Marhaug: Something Must 
Happen! Lasse Marhaug [L]

18:45 High Life Claire Denis [T]
20:00 Syrisk filmfestival Zeina [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

MANDAG 4. NOVEMBER 
18:00 Syrisk filmfestival  

The Borrowed Dress [L]

TIRSDAG 5. NOVEMBER 
18:00 Nerone e Agrippina  

Mario Casirini [L] *
18:30 I Was Born, But  

Yasujiro Ozu [T]
20:30 High Life Claire Denis [T]
21:00 Fight Club David Fincher [L]

ONSDAG 6. NOVEMBER 
18:00 Oslo Dokumentarkino  

Human Nature A. Bolt [T] *
18:30 Gjøglernes aften  

Ingmar Bergman [L]
20:30 Man on Wire  

James Marsh [L]
21:00 High Life Claire Denis [T]

TORSDAG 7. NOVEMBER 
18:00 Teknoetikk The Net  

Irwin Winkler [T] *
18:30 Freaks Tod Browning [L]
20:00 Klovnene Federico Fellini [L]
21:00 The Flavor of Green Tea over 

Rice Yasujiro Ozu [T]

FREDAG 8. NOVEMBER -  
SØNDAG 17. NOVEMBER
Film fra Sør
 

LØRDAG 16. NOVEMBER 
13:00 Historien om den gråtende 

kamel [L]

SØNDAG 17. NOVEMBER 
14:00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe [L]

TIRSDAG 19. NOVEMBER 
18:00 High Life Claire Denis [T]
18:30 Filmsalongen  

Gymnaslærer Pedersen 
 Hans P. Moland [L] *
21:00 Blade Runner Ridley Scott [T]

ONSDAG 20. NOVEMBER 
18:00 Early Spring Yasujiro Ozu [T]
18:30 Vannliljer Céline Sciamma [L]
20:30 High Life Claire Denis [L]
21:00 Blade Runner Ridley Scott [T]

TORSDAG 21. NOVEMBER 
18:00 Vannliljer Céline Sciamma [L] 
20:00 Fight Club David Fincher [L]
21:00 Blade Runner Ridley Scott [T]

FREDAG 22. NOVEMBER 
18:00 Vannliljer Céline Sciamma [L]
19:00 Stumfilmkonserten 

Metropolis Fritz Lang [T] *
20:00 De umoralske Lars Daniel 

Krutzkoff Jacobsen [L]

LØRDAG 23. NOVEMBER 
13:00 Løvetannbarn  

Claude Barras [L]
15:00 Historien om den gråtende 

kamel [L] 
17:00 Summer Wars  

Mamoru Hosoda [L]
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Med atterhald om endringar.  
Sjekk omtalar for meir informasjon.  
Arrangement er markert *
Kinosalar:
[T] Tancred (195 plassar)
[L] Lillebil (70 plassar)

SØNDAG 24. NOVEMBER 
14:00 Sirre Strikk og Padde Ball + 

Fluesuppe [L]
16:00 Moulin Rouge!  

Baz Luhrmann [L]
18:00 Tokyo Story Yasujiro Ozu [T]
18:30 The Girl Who Leapt Through 

Time Mamoru Hosoda [L]
20:30 High Life Claire Denis [L]
21:00 The King of Comedy  

Martin Scorsese [T]

TIRSDAG 26. NOVEMBER 
18:00 Løperjenten + Regn  

Vibeke Løkkeberg [L] *
18:30 The King of Comedy  

Martin Scorsese [T]
21:00 High Life Claire Denis [L]
20:30 Early Spring Yasujiro Ozu [T]

ONSDAG 27. NOVEMBER 
18:00 Tomboy Céline Sciamma [L]
18:30 Film og foto: Cæsar må dø 
 P. & V. Taviani [T] *
20:00 The King of Comedy  

Martin Scorsese [L]
21:00 High Life Claire Denis [T]

TORSDAG 28. NOVEMBER 
18:00 Tomboy Céline Sciamma [L]
19:00 Film og psykoanalyse  

Blade Runner 2049  
Ridley Scott [T] *

20:00 Tokyo Twilight Yasujiro Ozu [L]

FREDAG 29. NOVEMBER 
18:00 High Life Claire Denis [T]
18:30 The Girl Who Leapt Through 

Time Mamoru Hosoda [L]
20:30 Joker 70mm Todd Philips [T]
20:45 Raging Bull Martin 

Scorsese [L]

LØRDAG 30. NOVEMBER 
13:00 Gubben og Katten og 

nissemaskinen [L]
15:00 Pinnemann Jeroen Jaspaert 

& Daniel Snaddon [T]
17:00 Fight Club David Fincher [L]

SØNDAG 1. DESEMBER 
14:00 Stumfilmkonsert 

Småen Charles Chaplin [L] *
16:00 The Girl Who Leapt Through 

Time Mamoru Hosoda [L]
18:00 Tomboy Céline Sciamma [L]
18:30 Tokyo Twilight  

Yasujiro Ozu [T]
20:00 Engelen på det syvende 

trinn Alan Parker [L]
21:00 Troll i eske Overraskelse! [T]

TIRSDAG 3. DESEMBER 
18:00 Summer Wars  

Mamoru Hosoda [L]
19:00 Klovnene Federico Fellini [T]
20:30 Raging Bull  

Martin Scorsese [L]
21:00 Portrett av en kvinne i 

flammer Céline Sciamma [T]

ONSDAG 4. DESEMBER 
18:00 Norsk kort [L] *
19:00 Late Spring Yasujiro Ozu [T]
20:00 Engelen på det syvende 

trinn Alan Parker [L]
21:00 Girlhood Céline Sciamma [T]

TORSDAG 5. DESEMBER 
18:00 Summer Wars  

Mamoru Hosoda [L]
19:00 Late Spring Yasujiro Ozu [T]
20:00 Engelen på det syvende 

trinn Alan Parker [L]
21:00 Portrett av en kvinne i 

flammer Céline Sciamma [T]

FREDAG 6. DESEMBER 
18:00 The Boy and the Beast  

Mamoru Hosoda [L]
19:00 Echo Rúnar Rúnarsson [T]
20:15 Raging Bull  

Martin Scorsese [L]
20:30 Portrett av en kvinne i 

flammer Céline Sciamma [T]

LØRDAG 7. DESEMBER 
13:00 Karl-Bertil Jonssons jul [L]
15:00 Reisen til julestjernen  

Ola Solum [L]
17:00 The Boy and the Beast 

Mamoru Hosoda [L]

SØNDAG 8. DESEMBER 
14:00 Løvetannbarn  

Claude Barras [L]
16:00 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
18:00 The Dream that Kicks  

Look Closely at the 
Mountains [L]

19:00 Fanny og Alexander  
Ingmar Bergman [T]

20:00 Late Autumn Yasujiro Ozu [L]

TIRSDAG 10. DESEMBER 
18:00 Girlhood Céline Sciamma [L]
18:30 Filmsalongen Forvist  

Andrej Zvyagintsev [T] * 
20:30 Mongoland  

Arild Østin Ommundsen [L]

ONSDAG 11. DESEMBER 
18:00 Aisthesis All That Heaven 

Allows Douglas Sirk [T] *
18:30 Mirai Mamoru Hosoda [L]
20:30 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
21:00 Late Autumn Yasujiro Ozu [T]

TORSDAG 12. DESEMBER 
18:00 The Science of Fiction  

Bram Stoker's Dracula 
Francis Ford Coppola [T] *

18:30 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
20:00 The Long Kiss Goodnight 

Renny Harlin [L]
21:00 An Autumn Afternoon 

Yasujiro Ozu [T]

FREDAG 13. DESEMBER 
18:00 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
18:30 Mongoland  

Arild Østin Ommundsen [T]
20:00 Coonskin Ralph Bakshi [L]
20:30 Joker Todd Philips [T]

LØRDAG 14. DESEMBER 
13:00 Reisen til julestjernen  

Ola Solum [L]
15:00 Gubben og Katten og 

nissemaskinen [L]
17:00 Mirai Mamoru Hosoda [L]
18:00 Fanny og Alexander  

Ingmar Bergman [T]

SØNDAG 15. DESEMBER 
14:00 Karl-Bertil Jonssons jul [L]
16:00 Holiday Inn Mark Sandrich [L]
18:00 An Autumn Afternoon 

Yasujiro Ozu [T]
18:30 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
20:00 The Long Kiss 

Goodnight Renny Harlin [L]
20:30 Eyes Wide Shut  

Stanley Kubrick [T]

TIRSDAG 17. DESEMBER 
18:00 Mirai Mamoru Hosoda [L]
19:00 Fanny og Alexander  

Ingmar Bergman [T]
20:00 The Long Kiss Goodnight 

Renny Harlin [L]

ONSDAG 18. DESEMBER 
18:00 It's a Wonderful Life  

Frank Capra [T]
18:30 Wolf Children  

Mamoru Hosoda [L]
20:30 Eyes Wide Shut  

Stanley Kubrick [T]
21:00 Echo Rúnar Rúnarsson [L]

TORSDAG 19. DESEMBER 
18:00 Wolf Children  

Mamoru Hosoda [L]
20:30 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
21:00 Bram Stoker's Dracula 

Francis Ford Coppola [T]

FREDAG 20. DESEMBER 
18:00 Mongoland  

Arild Østin Ommundsen [T]
18:30 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
20:00 Eyes Wide Shut  

Stanley Kubrick [T]
20:30 It's a Wonderful Life  

Frank Capra [L]

LØRDAG 21. DESEMBER 
13:00 Gubben og Katten og 

nissemaskinen [L]
14:00 The Boy and the Beast  

Mamoru Hosoda [T]
15:00 Karl-Bertil Jonssons jul  

Per Åhlin [L]

SØNDAG 22. DESEMBER
14:00 Reisen til julestjernen  

Ola Solum [L]
16:00 Holiday Inn Mark Sandrich [L]
18:00 Wolf Children  

Mamoru Hosoda [L]
18:30 It's a Wonderful Life  

Frank Capra [T]
20:30 Echo Rúnar Rúnarsson [L]
21:00 Bram Stoker's Dracula 

Francis Ford Coppola [T]
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PROGRAM
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
2019

8  MÅNEDENS FILM
10  MÅNEDENS KLASSIKER
12  YASUJIRO OZU
 Åtte høydepunkt signert den japanske 

mesterregissøren.  

18  CELINE SCIAMMA
 Alle filmene til den kinoaktuelle franske 

filmskaperen. 

20  MAMORU HOSODA 
 Han er en av Japans mest spennende   

aminé-regissører.

24 SKJERMENES HISTORIE
26 SIRKUS
 Gjøgling og balansekunst på stort lerret.

28 FILM FRA SØR
 Nye festivalopplevelser venter i november.

34 ECM
 Vi markerer 50-årsjubileet til et plateselskap 

som har satt preg på filmhistorien.

36 DET UHYGGELIGE
 Foredrag og filmer med psykoanalytisk fokus.

37 STUMFILMKONSERTEN
38 DEN NYE TYSKE FILMEN
 Seks filmer av generasjonen som  

gjenopplivet vesttysk film.

42  FILMSALONGEN
 Per Haddal får besøk av Ane Dahl Torp,  

Maria Bonnevie og Jan Erik Holst

44 NORDISK FILMHELG
 Se filmene som kan vinne  

Nordisk råds filmpris.

46 BALTISKE FILMDAGER
48  THE DREAM THAT KICKS
 Avant garde- og kunstfilm.

50  SPESIALVISNINGER
52 JUL PÅ CINEMATEKET
54  MUSIKALSØNDAG
55  THE SCIENCE OF FICTION
 Film i en vitenskapelig kontekst.

56 TRIPPEL SCORSESE
58  FORSTYRRET FILMSALONG
 Filmopplevelser du ikke visste at du trengte.

59  PUBLIKUMS ØNSKEFILMER
60  CINEMATEKENE
 Samme film på sju norske cinematek.  

ØVRIG STOFF:
2/3  KALENDER / VISNINGSOVERSIKT
6/7  AKTUELT
61  LES MER OM DISSE ARRANGEMENTENE 
 PÅ NETTSIDENE
62  ALFABETISK TITTELOVERSIKT
63  INFORMASJON OG KOLOFON
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FOREDRAG OM YASU JIRO OZU
DET UHYGGELIGE
MØT PARK CHAN-W OOK
MØT ANE DAHL TORP
METROPOLIS
LØPERJENTEN
MØT MARIA BONNE VIE

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!

TIRSDAG 26. NOVEMBER KL. 18:00
JOHANNE KIELLAND SERVOLL 
INTRODUSERER VIBEKE 
LØKKEBERGS FILM

STUMFILMKONSERTEN
22. NOVEMBER KL. 19:00
KJETIL SCHJANDER LUHR 
OG ORKESTER
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FOREDRAG OM YASU JIRO OZU
DET UHYGGELIGE
MØT PARK CHAN-W OOK
MØT ANE DAHL TORP
METROPOLIS
LØPERJENTEN
MØT MARIA BONNE VIE

OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
2019

EN INTRODUKSJON TIL DEN JAPANSKE 
MESTERREGISSØREN
ONSDAG 30. OKTOBER KL. 18:00
VED PROFESSOR DICK STEGEWERNS  

FILM FRA SØR
FREDAG 8. NOVEMBER KL. 20:00
SAMTALE MED CARSTEN MEINICH
FØR VISNINGEN AV OLDBOY

BLACK SWAN OG BLADE RUNNER 2049
TORSDAG 31. OKTOBER OG 28. NOVEMBER
FOREDRAG OG FILM I SAMARBEID MED 
NORSK PSYKOANALYTISK FORENING 

FILMSALONGEN
TIRSDAG 19. NOVEMBER KL. 18:30
I SAMTALE MED PER HADDAL FØR 
VISNINGEN AV GYMNASLÆRER PEDERSEN 

FILMSALONGEN
TIRSDAG 10. DESEMBER KL. 18:30
I SAMTALE MED PER HADDAL FØR 
VISNINGEN AV FORVIST
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MÅNEDENS FILM

Åtte minutters stående applaus og en rekke 
nesten ekstatiske anmeldelser, var reaksjonene 
da Joker hadde premiere på filmfestivalen i 
Venezia 31. august. «En triumf», skrev Montages 
etter å ha sett den i Venezia. «Phoenix kan 
bare begynne å forberede seg på Oscar-talen», 
kommenterte en begeistret Birger Vestmo i NRK.

Joker er mer enn en ny film i Batman-sagaen. 
Regissør Todd Phillips (The Hangover) har skapt 
en original, frittstående historie som ikke er sett 
på det store lerretet før. Joker er et mørkt og 
dirrende intenst karakterdrama med en uhyggelig 
og briljant Joaquin Phoenix i en rolle som vil bli 
husket lenge. Filmen kan ses som en moderne 
utgave av Taxi Driver, Scorseses klassiker hvor 

Robert De Niro spiller taxisjåføren Travis Bickle, 
som legger ut på et ensomt og blodig korstog mot 
en korrupt og moralsk fordervet verden.

Phillips' tolkning av Arthur Fleck, vakkert og 
nyansert portrettert av Joaquin Phoenix, er av en 
mann som kjemper for å finne veien i Gothams 
fragmenterte samfunn. Han jobber som klovn 
om dagen og stand-up-komiker om natten, men 
spøken er alltid på hans bekostning. Fanget i en 
eksistens mellom apati og grusomhet, tar Arthur 
en beslutning som fører til en kjedereaksjon av 
eskalerende hendelser.

Joker utspiller seg i Gotham-universet, 
men det er en film som også sier noe om den 
verden vi lever i: «the rare comic-book movie that 

expresses what's happening in the real World», 
som Variety uttrykte det. Filmen er en skildring 
av ensomhet og fremmedgjøring, om isolasjon 
og mangel på håp. «Du spør alltid om jeg har 
hatt noen negative tanker siden sist», sier Arthur 
til sosialarbeideren sin. «Jeg har bare negative 
tanker».

Joker er en film full av filmreferanser. Den 
mest åpenbare er Taxi Driver, men her er også 
direkte referanser til Scorsese-filmene Raging 
Bull og The King of Comedy (som vi også viser, les 
mer på side 56), og en rekke andre filmer.

Joker vises på utvalgte kinoer i det 
fantastiske 70mm-formatet. I Norge er det kun på 
Cinemateket du kan oppleve den på denne måten.

JOKER
USA 2019

REGI Todd Philips
MED Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Marc Maron 

Engelsk tale, utekstet, 70mm, 2t 2min. A: 15 år

VISES FRA 4. OKTOBER 
SE CINEMATEKET.NO ELLER KALENDEREN FOR VISNINGSTIDER
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MÅNEDENS FILM

Claire Denis' nyeste film er en science 
fiction-gåte med Robert Pattinson og Juliette 
Binoche i sentrale roller. Ut fra skuespillerne 
og sjangertilhørigheten å dømme skulle man 
kanskje tro at High Life var Denis' så langt mest 
tilgjengelige verk, men det er ikke nødvendigvis 
tilfellet. Den er preget av den fragmentariske 
fortellerstilen hun er kjent for, og også her flørter 
erotikken og volden med hverandre – gjerne i 
sjokkartede øyeblikk. Samtidig er filmens premiss 
enkelt å forholde seg til og skaper en spennende 
grobunn for mellommenneskelige relasjoner. 
Og det gror virkelig i High Life; av følelser, 
kroppsvæsker og buskvekster, i kontrast til de 
kliniske omgivelsene inne i romfartøyet.

Noen dødsdømte kriminelle er sendt ut i 
verdensrommet på et vanskelig oppdrag. Målet 
er å finne en alternativ energikilde og å underveis 
delta i eksperimenter knyttet til menneskelig 
reproduksjon. Den dominerende, men sensuelle 
Dr. Dibs styrer mannskapet med jernhånd.

I filmens begynnelse ser vi Monte i ensomhet 
på romfartøyet, der han – frivillig eller ufrivillig 
– har tatt på seg ansvaret for en liten jente. Når 
fortellingen deretter tar et solid hopp tilbake i tid 
blir vi kjent med de andre kriminelle, før vi får se 
hvordan Monte endte opp som eneste mannskap 
på den uhyggelige farkosten.

Tross et beskjedent budsjett har High Life 
et troverdig, futuristisk univers, som tjener på å 

være skutt såpass klaustrofobisk og drømmeaktig. 
I scener fra jorden er det brukt 16mm-film, en 
tydelig kontrast til den høyteknologiske settingen 
i romskipet, og disse er filmet av polske Tomasz 
Naumiuk. Resten er fotografert av Yorick Le Saux, 
de senere år særlig kjent for sine samarbeid med 
Olivier Assayas. Musikken er laget av Denis' faste 
samarbeidspartner Stuart Staples og hans band 
Tindersticks.

Sveinung Wålengen

HIGH LIFE
Storbritannia/Frankrike 2018

REGI Claire Denis
MED Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth

Engelsk tale, svensk tekst. DCP, 1t 53min. A: 15 år

FRE 1. NOV KL. 21:00 | SØN 3. NOV KL. 18:45 | TIR 5. NOV KL. 20:30 | ONS 6. NOV KL. 21:00 | TIR 19. NOV KL. 18:00
ONS 20. NOV KL. 20:30 | SØN 24. NOV KL. 20:30 | TIR 26. NOV KL. 21:00 | ONS 27. NOV KL. 21:00 | FRE 29. NOV KL. 18:00
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MÅNEDENS FILM

En skoleavslutning som drukner i et hav av 
lysende mobiltelefoner når alle de overivrige 
foreldrene skal filme sitt eget barn. Ansatte som 
danser til «Jingle Bells» mellom dyreskrotter 
på et slakteri. En jente som hjemme hos sin 
pappa møter stesøsteren for første gang. Noen 
ungdommer som stjeler øl fra en nyttårsfest. 
Echo er en film sammensatt av 56 korte scener, 
hver bestående av én enkelt kamerainnstilling. 
Klippene er sortert kronologisk fra midten av 
desember til starten på det nye året, og har 
tilsynelatende ikke har annet til felles enn at 
de foregår på Island. Med et så begrenset 
utgangspunkt kan man forestille seg en monoton 
og kjedelig film, men bredden i historiene som 

fortelles og menneskene vi møter skaper et 
rørende og morsomt kaleidoskop av øyeblikk fra 
sagaøya. 

Der Rúnar Rúnarsson tidligere har laget mer 
tradisjonelt fortalte spillefilmer som Ildfjell (2011) 
og Småfugler (2015), kan man kanskje si at Echo 
nærmer seg dokumentarfilmen i sin observerende 
og episodiske stil. Filmens små glimt inn i 
juletradisjoner og hverdagsliv gir i alle fall inntrykk 
av å gi et realistisk bilde av Island i dag, i den 
grad at man vel må kunne si at det er Island selv 
som er filmens hovedperson. Men hver av de 
små fortellingene gir også et lite innblikk i noe 
større, et ufortalt univers som setter publikums 
fantasi i sving og som hinter om at det ligger en 

historie der et sted i fragmentene. Det handler 
om fellesskap, familie, ensomhet, melankoli, men 
også humor og håp, som i scenene med tre fylliker 
som diskuterer reglene for monopol eller samtalen 
mellom to sykepleiere og en narkoman.

Dialogen er, som karakterene og situasjonene 
de befinner seg i, presis og autentisk og samtidig 
full av lag. Rúnarsson nikker til Ruben Östlund og 
Roy Andersson både i det visuelle, med dunkle 
farger og enkle linjer, og i måten han blander det 
underfundige og nesten sketsj-aktige med det 
dypt menneskelige.

Til tross for noen få sær-islandske trekk, er 
Echo et speil for hele Norden i dag. Perfekt å se 
før man starter med egne juleforbederedelser!

ECHO
Island 2019

REGI Rúnar Rúnarsson

MED Sigurmar Albertsson, Bent Kingo Andersen, Sif Arnarsdóttir, Ari Arnarson
Islandsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 19min. A: 6 år

FRE 6. DES KL. 19:00 | SØN 8. DES KL. 16:00 | ONS 11. DES KL. 20:30 | TOR 12. DES KL. 18:30 | FRE 13. DES KL. 18:00
SØN 15. DES KL. 18:30 | ONS 18. DES KL. 21:00 | TOR 19. DES KL. 20:30 | FRE 20. DES KL. 18:30 | SØN 22. DES KL. 20:30
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USA 1975

REGI Ellen Hovde, Albert Maysles, David Maysles & Muffie Meyer

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 35min. A: 6 år

FRE 18. OKT KL. 18:00 | SØN 20. OKT KL. 18:00
ONS 23. OKT KL. 18:30

Edith Bouvier Beale og datteren Edie var nære slektninger av Jaqueline 
 Kennedy Onassis. Big Edie var utdannet sopran, og Little Edie var en vakker 
 kvinne som drømte om et liv på scenen. Så forlot de alt og flyttet til East 
Hampton på Long Island utenfor New York, til en stor og etter hvert forfallen 
villa ved navn Grey Gardens.

Robert og David Maysles (Gimme Shelter, Salesman) var viktige  regissører 
innen Direct Cinema-sjangeren, som kjennetegnes av bruken av lette og 
håndholdte kameraer som skulle tilrettelegge for at filmskaperne var nærmest 
usynlige, som fluer på veggen. Resultatet skulle være objektive og nøytrale 
 dokumentarer, med et minimum av interaksjon mellom regissøren og  personene 
som ble filmet. Edienes univers, fylt av selvopptatthet, bohemske klær og deka-
dente vaner, er nesten for ugjennomtrengelig til at utforskningen kan bli helt 
nøytral og direkte. Hva som dypest sett får de to eksentriske og kunstneriske 
overklassekvinnene til å velge seg en tilværelse fjernt fra den  verdenen de er 
kjent med og i totalt forfall, forblir et mysterium – heldigvis. For det er kanskje 
nettopp dette som gjør filmen så fascinerende og hjerteskjærende.

Nationaltheatret setter i høst opp Sara Stridsbergs versjon av historien 
om kvinnene, Kunsten å falle. Den svenske prisbelønnede dramatikeren skrev 
sin dramatisering på bakgrunn av brev, artikler og filmen. 28. oktober  inviterer 
Nationaltheatret og Cinemateket til en samtale på Nationaltheatret om filmen 
og stykket med Morten Borgersen, teaterregissør, Ragnhild Brochmann, 
kunst- og mote kulturhistoriker, og Eirin Gjørv, dokumentarfilmkonsulent ved 
Norsk filminstitutt.

USA 1979

REGI Ridley Scott

MED Sigourney Weaver, Tom Skerrit, John Hurt, Harry Dean Stanton 

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 57min. A: 15 år

TOR 17. OKT KL. 18:00 | FRE 18. OKT KL. 20:00
TOR 24. OKT KL. 20:30 | FRE 25. OKT KL. 20:00 | LØR 26. OKT KL. 19:00

Av alle filmer som forener skrekk og science fiction, er 40-årsjubilanten Alien 
kanskje den mest beryktede. Filmen fikk blandet respons blant kritikere da 
den kom, men ble til tross for dette en publikumssuksess, og traumatiserte 
utallige seere med originale og vel gjennomførte skrekk-elementer. 

Fire menn, to kvinner og en katt i et romskip møter en voldsom utfordring 
når de får selskap av en blindpassasjer fra det ytre rom. Romvesenet har 
ikke bare dårlige manerer og et skrekkinngytende ytre, men også en glupsk 
 appetitt som stilles av at den forsyner seg av besetningen, én etter en.

På samme vis som i Blade Runner, som kom noen år senere, legger 
regissør Ridley Scott fram for dagen en sterk pessimisme og skepsis på 
utviklingens vegne. At tittelpersonen i Alien får anledning til å spise seg stor 
og sterk skyldes i stor grad romskipets medbragte vitenskapsmann, som er 
mer interessert i uhyrets potensial for forskningen enn for interplanetære 
arbeidsmiljølover og som gjør sitt ytterste for å beskytte den ikke-jordiske.

Skikkelsen til Sigourney Weaver er blitt gjenstand for en rekke tolkninger 
som tar utgangspunkt i det uvanlige i at en romfartshelt i dette tilfellet er en 
kvinne. Dette har resultert i en del underlige utlegninger om kattens funksjon 
som det beskyttelsestrengende barnet og romskipet som allegori for liv-
moren.

GREY GARDENSALIEN

MÅNEDENS KLASSIKER MÅNEDENS KLASSIKER
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NÆR
PERFEKSJON

YASUJIRO OZU

Det er ikke uten grunn at mange, både film-
skapere, filmkritikere og filmelskere, trekker frem 
Yasujiro Ozu som en av tidenes mest begavede 
regissører. Wim Wenders, som er en av dem som 
setter Ozu høyt, har sagt: «Dersom det fremdeles 
fantes noe hellig i vår tid....dersom det fantes noe 
slikt som filmens helligdom, så ville det i mine 
øyne være verkene til den japanske regissøren 
Yasujiro Ozu.» Ozus kunst er vakker, rik og klok, 
samtidig som filmene hans gjerne etterlater 
 publikum i en tilstand av sødmefylt sorg. Hva 
skyldes denne Ozu-effekten? 

Ozu begynte å jobbe i filmstudioet Shochiku 
21 år gammel og regisserte i 1927, etter å ha 
 jobbet som foto- og regiassistent, sin første 
 spillefilm. Allerede etter et par år hadde Ozu 
funnet frem til det som skulle bli viktige trekk ved 
filmene hans: Han valgte seg familien som tema. 
Han tok ofte i bruk humor for å si noe om sam-
tiden og samfunnet han levde i. Og han var mer 
interessert i karakter enn plot. Noen år senere 
kom andre, mer formelle, kjennetegn på plass: 

Han begrenset seg selv teknisk, slik at formen 
på filmene ble så enkel som mulig. Kamera var 
statisk, nesten ikke i bevegelse, i tillegg til at det 
var plassert lavt (i samme høyde som blikket til en 
som sitter på en tatami-matte). Ozu kom også til 
å bryte med konvensjoner som tilsa at man ikke 
kunne filme rom i 360 graders vinkel eller plassere 
en skuespiller midt i bildet, slik at vedkommende 
nærmest henvender seg direkte til publikum. Han 
lot ofte være å klippe ut fra kontinuitet og lot seg 
heller styre av linjer og farger i billedutsnittet. Den 
formelle minimalismen og de uvanlige grepene 
kom til å bli mer og mer rendyrket av Ozu. Til 
slutt finner vi ikke en eneste panning, zoom eller 
overkjøring i filmene. Vi finner mennesker i rom. Vi 
finner et bilde, klipp, et bilde og så klipp. 

Ozus filmografi kan lett deles i to bolker, hvor 
han i tiden før andre verdenskrig vekslet mellom 
ulike genre og i tiden etter holdt seg mer trofast 
til det som kalles shomin-geki: en type realistisk 
familiedrama lagt til den borgerlige japanske 
middelklassen. Richard N. Tucker påpeker i sin 

bok «Japan: Film Image» at et av paradoksene 
ved den tradisjonelle japanske middelklassen er 
at den handling som best karakteriserer den, er 
fraværet av handling. Man aksepterer ting som de 
er. Dette, påpeker Tucker, betyr noe annet for en 
japaner enn oss. Det vi vil oppfatte som resigna-
sjon, er en form for transcendens, en måte å heve 
seg over her og nå på. Et sentralt japansk begrep 
som beskriver dette er mono no aware. Det er 
vanskelig å forklare hva dette betyr, men kraftig 
forenklet kan man si at det er en måte å glede seg 
over det triste på. Det innebærer at en innser hvor 
forgjengelig alt er, og i dét ligger en skjønnhet. 
Ozus filmer er gjennomsyret av en slik tankegang, 
noe som har fått enkelte kritikere til å kalle ham 
konservativ og gammeldags. Nyere lesninger av 
Ozu tilbakeviser dette til en viss grad, det er også 
rom for andre tolkninger.

En måte å sammenfatte Ozus filmatiske 
prosjekt på, både med tanke på filmenes form 
og innhold, er å se det i forhold til begrepet 
essens. I Japan er også wabi et viktig konsept. 

Filmene til Yasujiro Ozu, en av Japans store filmskapere, har en sjelden gjennomslagskraft.  
Nå har du muligheten til å se åtte av hans filmer på stort lerret. 
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1. Ozu under innspillingen av Tokyo Story

2. Tokyo Story 3. Late Autumn

4. An Autumn Afternoon
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YASUJIRO OZU

Dette an tyder en slags raffinert ro, det vil si at jo 
enklere noe er, jo større effekt har det. Det var 
nettopp dette Ozu oppnådde ved å tømme filmene 
for enhver overflødig bestanddel. Jim Jarmusch 
har sagt at «I mine tidligere filmer er den slags 
enkelhet svært nøye valgt. Ikke overforklare ting, 
prøve å finne styrke i begrensning…jeg vet at 
det kom fra Ozu.» For Ozu innebar dette også 
at skuespillerne tonet ned spillet. Ozu leverte 
svært klare instruksjoner og styrte nær sagt hver 
minste lille kroppsbevegelse. Dialogen ble på 
samme måte ryddet opp i, ikke i den forstand at 
det ikke  snakkes mye – for det gjør det! – men at 
replik kene ble ytterst meningsbærende. Ikke bare 
røpet de karakteren som fremsa dem, men de sto 
ofte i et (motsetnings-)forhold til andre utsagn 
i filmen, slik at den virkelige meningen først ble 
klar i det filmen var over. Det Ozu satt igjen med, 
var en  destillert menneskelig essens. Paul Auster 
kommenterte virkningen av denne under sitt 
foredrag ved Cinemateket i 2002. Under Tokyo 
filmfestival i 1993 ble Tokyo Story vist. «Det var 
tre tusen mennesker i auditoriet og når filmen var 
over var det ikke et eneste menneske som ikke 
gråt. Jeg har aldri sett noe liknende. Det var en av 
de sterkeste følelsene av samhørighet jeg noen 
gang har kjent.»

I tillegg til den følelsesmessig ladede 
enkeltheten, finner vi masse humor i filmene. 
Ozu var en morsom mann (Han pleide å notere 
seg hvor mange sakeflasker som gikk med under 
manus arbeidet. Da Tokyo Story var ferdig skrevet, 
bemerket han i dagboken: «Ferdig. 103 dager, 
43 flasker».) Han startet faktisk karrieren med å 
skrive vitser til Tadamoto Okubo, en selvutnevnt 
vulgær regissør av nonsens-filmer. Mange av 
Ozus første filmer er komedier. Senere benytter 

han humor som fortellergrep; filmene er fylt av 
situasjoner med misforståelser, av mild ironi og 
dialog fylt av  logiske brudd og inkonsekvens. Ozu 
mente at humor åpenbarer det menneskelige ved 
karakterene og gikk derfor ikke av veien for å fylle 
flere av filmene med for eksempel promping. I God 
morgen er dette til og med et ledemotiv! 

I løpet av hele sin karriere jobbet Ozu 
stort sett med de samme menneskene: Helt fra 
begynnelsen hadde han et svært nært forhold til 
manusforfatteren Kogo Noda, som skrev manus 
til rundt halvparten av alle filmene. Hideo Mohara 
og Yuharu Atsuta delte på jobben som fotograf fra 
1927 og frem til 1962. I tillegg brukte han ofte de 
samme skuespillerne i filmene sine, særlig kom 
Chishū Ryū (han som spiller faren i blant annet 
There was a father (Chichi Ariki), God Morgen, 
Tokyo Story) til å bli evig forbundet med Ozu. 
Setsuko Hara, som mange vil kjenne igjen som 
svigerdatter Noriko i Tokyo Story, sluttet faktisk å 
jobbe som skuespiller da Ozu døde. 

Selv filmtitlene ble resirkulert hos Ozu. Mange 
av dem er til forveksling like og flere av filmene 
er også videreutviklinger eller nyinnspillinger av 
tidligere filmer. I både I was born, but… fra 1932 
og God morgen fra 1959 finner vi et brødrepar 
som stiller kritiske spørsmål ved foreldrenes og 
særlig fedrenes oppførsel. Late Spring (Banshun), 
Late Autumn (Akibiyori) og An Autumn Afternoon 
(Samma no Aji) for eksempel har flere likheter: I 
alle tre møter vi en enslig forelder som begynner 
å fundere på om ikke datteren bør gifte seg snart. 
Flere av karakterene har samme rollenavn, ikke 
minst finner vi mange fedre som heter Shu eller 
Shukichi, og mange døtre som heter Noriko. Det 
er nesten som om alle filmene henger sammen og 
danner et eget univers.

Yasujiro Ozu har blitt kalt den mest japan-
ske av regissører og det tok lang tid før vestlige 
publikummere oppdaget ham, noe som ikke 
minst skyldtes at japanerne selv ikke kunne se 
at ut lendinger ville ha noe utbytte av filmene. Da 
han så endelig ble formidlet utenfor Japan, vakte 
filmene enorm oppsikt. Paul Schrader var en av 
dem som ble fengslet og i sin bok «Transcendental 
Style in Film» utroper han Ozu til en av de ypperste 
representantene for en transcendental filmkunst, 
det vil si filmer som maksimerer tilværelsens 
mystikk. Selv skal Ozu ha sagt at vestlige kritikere 
ikke forsto filmene hans, «det er derfor de sier 
at det er Zen eller noe i den dur». Men han var 
likevel trygg på at et vestlig publikum kunne sette 
pris på filmene.

En tredjedel av alle de 54 filmene Ozu regis-
serte har gått tapt. I vår Ozu-serie får du sjansen 
til å se åtte av de eksisterende filmene og vi vil 
virkelig anbefale deg å benytte denne muligheten. 
For det er fint å komme ut av kinosalen i denne 
eiendommelig stemningen: være både-og, rolig 
og opprømt på en og samme tid. Men husk hva 
Ozus gode venn og regiassistent Yuharu Atsuta 
har sagt: «Ozu, en mann med en klovns sjel, hadde 
virkelig humor. Så jeg hater å behandle ham som 
en legende og dyrke ham som en gud... Klovnen er 
ensom, men han må skjule sin ensomhet og spille 
rollen som gledesspredende og underholdende 
narr. Der ligger ånden i Ozus filmer.» 

Hege Jaer

«Dersom det fantes noe slikt som filmens 
helligdom, så ville det i mine øyne være verkene 
til den japanske regissøren Yasujiro Ozu.» 
Wim Wenders
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I WAS BORN, 
BUT...

TOKYO 
STORY

Dette er en av Ozus aller beste tidlige filmer. Den har mye til felles med den mye senere 
God morgen, men er adskillig skarpere i kantene, selv om den er en komedie. 

Brødrene Keiji og Ryoichi på åtte og ti er gatas skrekk og sliter med å forstå hvorfor 
faren deres er så underdanig overfor sjefen sin. Faren klarer ikke forklare guttene hvorfor 
og de beslutter å gå til sultestreik. Ved å sette barna opp mot de voksne, spontanitet og 
idealisme kontra resignasjon, får Ozu sagt sitt om både livets skuffelser og det japanske 
samfunnet. 

Tokyo Story er kanskje Ozus aller mest kjente film og er en klok og rørende fortelling om 
en mor og en far som endelig skal dra på besøk til Tokyo. To av barna deres bor der: En 
travel lege som selv har fått barn, samt en datter som driver en skjønnhetssalong. Ingen 
av dem er glade for å få besøk. Den eneste som viser vilje til å ta seg av de gamle, er 
svigerdatteren Noriko, som nå er enke og lever et ensomt liv i storbyen.

«Not to have seen Tokyo Story is not to have lived.» – Geoff Brown, the Times

Otona no miru…

Japan 1932

REGI Yasujiro Ozu

MED Tatsu Saito, Hideo Sugawara, Tokkan Kozo, Mitsuko 

 Yoshikawa, Takeshi Sakamoto

Stum, engelske mellomtekster

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

Tokyo monogatari

Japan 1953

REGI Yasujiro Ozu

MED Chishū Ryū, Chieko Higashiyama, Setsuko Hara,  

Haruko Sugimura, Sô Yamamura

Japansk tale, svensk tekst, DCP, 2t 16min. A: 6 år

LATE SPRING THE FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE

ONS 4. DES KL. 19:00
TOR 5. DES KL. 19:00

FRE 1. NOV KL. 20:30
TOR 7. NOV KL. 21:00

Ochazuke no aji, Japan 1952, REGI Yasujiro Ozu

MED Shin Saburi, Michiyo Kongure, Koji Tsuruta, Keiko Tsushima

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 56min. A: 6 år

Midt mellom to av Ozus mesterverk, Early Summer og Tokyo Story, finner vi 
denne noe oversette, men tematisk like rike filmen. I sitt arrangerte ekteskap 
er det knapt den ting som frustrerte, middelaldrende Mokichi ikke irriterer seg 
over, samtidig som hun forsøker å finne en passende partner for sin niese, et 
paradoks hun er helt ute av stand til å se. På sitt eget subtile vis leder Ozu oss 
her elegant inn til kjernen i den menneskelige sameksistens. 

Banshun, Japan 1949, REGI Yasujiro Ozu

MED Chishū Ryū, Setsuko Hara, Yumeji Tsukioka 

Japansk tale, svensk tekst, 35mm, 1t 48min. A: 6 år

Late Spring er Ozus rørende fortelling om enkemannen Shukichi, som bor 
sammen med sin voksne datter Noriko. De har det fint sånn, men så blir 
Shukichi overtalt til å gifte bort Noriko. Datteren vegrer seg, og dermed tyr 
Shukichi til en løgn. Det er Chishū Ryū og Setsuko Hara som fyller rollene som 
far og datter. En uforglemmelig film om konvensjoner, generasjoner og ikke 
minst om brytningen mellom det gamle og det nye.

ONS 30. OKT KL. 20:00
SØN 24. NOV KL. 18:00

TOR 31. OKT KL. 18:30
TIR 5. NOV KL. 18:30
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YASUJIRO OZU

LATE 
AUTUMN

AN AUTUMN 
AFTERNOON
An Autumn Afternoon skulle bli Ozus aller siste film, og på ett eller annet vis må han ha følt 
det. Den er nærmest en oppsummering av alle temaene Ozu hadde berørt gjennom sine 53 
filmer, fra arrangerte ekteskap, alderdommens ensomhet, barnas plikter ovenfor foreldrene, 
brustne ambisjoner og tradisjoner i endring, for å nevne noen. Alt svøpes her i vidunderlige 
melankolske høstfarger, perfekt tilpasset stemningen i en historie som uanstrengt berører 
livets store spørsmål. Ofte er det kvinnerollene hos Ozu som trekkes frem, men her gjør en 
av hans mest brukte mannlige skuespillere, Chishū Ryū, en uforglemmelig prestasjon som 
faren som dras mellom frykten for ensomhet og ønsket om datterens lykke.

Akiko har nettopp blitt enke. I ektemannens begravelse kommer tre venner av ham, som 
i fellesskap blir enig om at Akiko trenger en ny mann. Egentlig er alle de tre mennene 
forelsket i henne, men siden to av dem er gift er det bare den ene som er en reell kandidat.

Late Autumn har en fantastisk, til tider svært morsom, dialog. Samtidig er flere av 
replikkene preget av resignert bitterhet. På typisk Ozu-vis er kamera undervinklet og 
statisk, og handlingen lagt til noen få steder. Men det er en fargefilm. I likhet med hans 
holdning til lydfilm, var Ozu lenge motstander av farger. Sort/-hvitt skjerper publikums 
oppmerksomhet. Så når Ozu først benyttet seg av farger, brukte han dem kontrollert og 
balansert, akkurat så presist som alle andre detaljene i filmene hans.

Akibiyori

Japan 1960

REGI Yasujiro Ozu

MED Setsuko Hara, Yoko Tsukasa, Chishū Ryū, Mariko Okada

Japansk tale, svensk tekst, 35mm, 2t 9min. A: 6 år

Samma no aji

Japan 1962

REGI Yasujiro Ozu

MED Chishū Ryū, Shima Iwashita, Eijirô Tôno, Keiji Sada, 

Mariko Okada

Japansk tale, svensk tekst, 35mm, 1t 52min. A: 6 år

EARLY SPRING TOKYO TWILIGHT
Tôkyô Boshoku, Japan 1957, REGI Yasujiro Ozu

MED Ineko Arima, Setsuko Hara, Chishū Ryū, Masami Taura, Isuzu Yamada

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 20min. A: 6 år

Dette er Ozus siste film i svart-hvitt, og i manges øyne en av hans blekeste 
og mest desillusjonerte. Likevel er det en vakker og renskåren film og en av 
Ozus absolutt fineste. Den handler om to søstre som bor sammen med faren 
sin i Tokyo. Moren stakk av da de var små og søstrene har heller ikke hatt 
særlig mye hell i kjærlighet. Tokyo Twilight er en stilfull og melankolsk film om 
skadeskutte og fremmedgjorte mennesker i en moderne storby.

Sôshun, Japan 1956, REGI Yasujiro Ozu

MED Ryo Ikebe, Chikage Awashima, Keiko Kishi, Chishū Ryū

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 24min. A: 6 år

Kontorrotta Sugiyama mistrives på jobb og sliter i forholdet til kona Masako, 
så når en vakker ung flørt på kontoret legger sin elsk på ham, griper han 
sjansen til forandring. 

På 1930-tallet laget Ozu flere «salaryman»-filmer. Her ville han lage en 
film hvor hovedpersonen innser at han ikke har fått utrettet noe i livet sitt, så 
tittelen, som henspiller på de tapte ungdomsårene, er nokså ironisk.

ONS 20. NOV KL. 18:00
TIR 26. NOV KL. 20:30

TOR 28. NOV KL. 20:00
SØN 1. DES KL. 18:30

SØN 8. DES KL. 20:00
ONS 11. DES KL. 21:00

TOR 12. DES KL. 21:00
SØN 15. DES KL. 18:00
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Første juledag kommer Céline Sciammas foreløpig 
siste film, Portrett av en kvinne i flammer, på kino. 
Sciamma kom susende med Vannliljer i 2007, 
en for friskende og troverdig film om den tidvis 
smerte fulle overgangen fra barn til ung kvinne. 
 Filmen ble plukket ut til Cannes og turnerte 
verdens filmfestivaler. Hun fulgte så opp med 
Tomboy, om en jentes utforskning av gutterollen, 
en film som ble produsert vanvittig raskt og på 
lavt budsjett. Girlhood fra 2014 skildret et opprørsk 
innvandrermiljø og avsluttet Sciammas oppvekst-
trilogi. Portrett av en kvinne i flammer er et nytt 
kapittel, både et periodedrama og en kjærlighets-
historie, men også en hyllest til kvinnelige 
kunstnere. 

Sciamma studerte først fransk litteratur før 
hun tok fatt på manusstudier ved filmskolen La 
 Fémis og er en auteur i den klassiske  betydningen 
av ordet – hun både skriver og regisserer sine 
filmer. Sciammas filmer er karakterstudier – hun 
er svært bevisst på hvem hun forteller om, og 
hvorfor. Hun liker å fordype seg i tematikken, være 
fascinert av den og komme nær den. 

Denne viljen til å være nær ser vi i filmspråket 
også – kamera plasseres ofte i ansiktshøyde, 
et grep som gir oss anledning til å se verden 
fra karakterenes ståsted, eller også tett på og 
rundt karakterene. Dialogen er ikke det bærende 

elementet, karakterenes kroppsspråk forteller 
vel så mye, eller hvordan de handler i en gitt 
situasjon. Miksen av observasjon og identifika-
sjon er viktig når Sciamma så direkte behandler 
til dels komplekse tema som seksuell utforskning, 
kjønnsidentitet og rolledynamikker, men også 
lengsel, avmakt og frustrasjon. Sciamma er likevel 
ikke konkluderende – filmene har mange 
lag og er alltid så åpne at de lar seg 
tolke i ulike retninger. 

Hege Jaer

 Løvetannbarn, basert 
på et manus av 
 Sciamma, vises på 
Barnas cinematek i 
samme periode.

FRIHET OG 
VOKSESMERTER
Den franske regissøren er en mester i å skildre jenter og kvinner 
som forsøker å bryte seg løs fra stengslene de har rundt seg. 

CÉLINE SCIAMMA
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GIRLHOOD

PORTRETT AV EN KVINNE 
I FLAMMER

Marieme lever med familien i et fattig strøk i utkanten av Paris. Alt hun vil er å være som 
alle andre, men for andre år på rad har hun ikke gode nok karakterer til å bli uteksaminert 
fra videregående. Da hun møter tre småkriminelle jenter frontet av hardbarkete Lady, øyner 
hun en mulighet til å finne både fellesskap og en vei som bare er hennes. Et selvbestemt 
tap av uskyld skildres i den råsterke avslutningen på Céline Sciammas trilogi om barndom 
og ungdomstid.

Intensiteten i beskrivelsen av vennskapet, filmspråket og musikkbruken gjør Girlhood 
til den kuleste og mest autentiske filmen om fransk ungdom siden La haine.

Kunstneren Marianne ankommer en isolert øy i Bretagne på slutten av 1700-tallet. Hun 
har fått i oppdrag å male et portrett av en vordende brud, Héloïse. Flere har forsøkt å male 
Héloïse, men som eneste mulige protest mot et arrangert ekteskap, nekter hun å la seg 
avbilde. Marianne utgir seg for å være en tjenestepike, som tar med Héloïse på daglige 
gåturer, hvor hun i det stille kan observere henne. Med hukommelsen som eneste verktøy 
blir portrettet ferdig, men gjengir det hvem Héloïse egentlig er?

Dette er en usedvanlig vakker film om minner, vennskap, kjærlighet og sterke kvinner, 
men også en hyllest til de ofte glemte kvinnelige kunstnerne gjennom historien. Filmen vant 
pris for beste manus og Queer Palm i Cannes tidligere i år. 

Frankrike 2014

REGI Céline Sciamma

MED Karidja Toure, Assa Sylla, Lindsay Karamoh

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

Portrait de la jeune fille en feu

Frankrike 2019

REGI Céline Sciamma

MED Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami,  

Valeria Golino

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

VANNLILJER TOMBOY
La naissance des pieuvres, Frankrike 2007, REGI Céline Sciamma

MED Pauline Acquart, Louise Blachere, Adele Haenel

Fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 25min. A: 12 år

Marie, Anne og Floriane er tre tenåringsjenter hvis liv kobles sammen av 
svømming, lengsler og lyster. Filmen leker seg med teen movie- genren, der 
den delvis følger og delvis bryter klassiske plotregler. Vannliljer er en film om 
jenterollen, som Sciamma sammenligner med synkronsvømming – falske smil, 
ytre staffasje og anstrengelser som alltid må holdes skjult.

Frankrike 2011, REGI Céline Sciamma

MED Zoé Héran, Malonn Lévana, Jeanne Disson

Fransk tale, norsk tekst, DCP, 1t 22min. A: Tillatt for alle

Ti år gamle Laure har nettopp flyttet til et nytt sted. Da hun blir kjent med 
nabojenta Lisa, skjer det en misforståelse. Lisa tar Laure, med sitt kortklipte 
hår, for å være en gutt. 

Tomboy ble innspilt utrolig raskt og med enkle midle, men er en utrolig 
vellaget film, der ikke minst barneskuespillerne imponerer.

ONS 20. NOV KL. 18:30
TOR 21. NOV KL. 18:00
FRE 22. NOV KL. 18:00

ONS 27. NOV KL. 18:00
TOR 28. NOV KL. 18:00
SØN 1. DES KL. 18:00

ONS 4. DES KL. 21:00
TIR 10. DES KL. 18:00

TIR 3. DES KL. 21:00
TOR 5. DES KL. 21:00
FRE 6. DES KL. 20:30



20

KREATIV 
KARTOGRAF

MAMORU HOSODA

Hver gang kongen av japansk animasjon har 
pensjonert seg (noe som har funnet sted en 
rekke ganger) har folk og massemedier falt over 
hverandre i sin iver etter å kåre «den neste Hayao 
Miyazaki». Makoto Shinkai er den mest populære 
kandidaten, ikke minst etter suksessen med Your 
Name. Men også Mamoru Hosoda forsøkes ofte 
plassert i den gamle mesterens sko. Det er dypt 
ironisk, for Hosoda kan på mange måter  spore sin 
suksess tilbake til både et ønske om å være og et 
ønske om å ikke være som Miyazaki.

Det var Miyazakis Lupin III-filmatisering, The 
Castle of Cagliostro, som inspirerte Hosoda til å 
begi seg ut på en karriere innen animasjon. Og 
etter først å ha blitt refusert av Studio Ghibli, ledet 
en omvei via Toei Animation ham tilbake til Totoros 
hus. Her fikk han regiansvaret for Howl's Moving 
Castle, men steilet raskt i møte med hemmende, 
kreative krav («gjør filmen slik Miyazaki ville 
gjort den!»), og forlot etter hvert både filmen og 
studioet. Etter en snartur tilbake til Toei ble han 
så snappet opp av Madhouse – studioet bak blant 
annet Satoshi Kons strålende filmer. Her gjorde på 

samme tid de to hver sin adapsjon av en Yasutaka 
Tsutsui-roman: Kon laget Paprika og Hosoda The 
Girl Who Leapt Through Time.

For Hosoda ble dette det etterlengtede, store 
gjennombruddet, og etter å ha fulgt opp med enda 
en suksess – Summer Wars – startet han opp 
sitt eget studio sammen med produsent Yuichiro 
Saito. På samme vis som Totoro ble til Ghiblis 
logomaskot, tok Studio Chizu i bruk det ikoniske 
bildet av den tidshoppende jenta Makoto Konno 
som sitt symbol. Chizu er japansk for kart, og det 
kan være fristende å anta at navnet ble valgt fordi 
Hosoda ønsket full kreativ frihet – han ville tegne 
sine egne kart!

Som filmskaper er Hosoda både en særegen 
stemme og en stemme som kan minne om 
andre store filmskapere. Familierelasjoner 
går som en rød tråd gjennom filmene hans og 
danner grunnstammen for hans søken etter det 
dramatiske i det hverdagslige – et tema og en 
kvalitet han i stor grad håndterer på samme vis 
som sin landsmann, Hirokazu Koreeda. Samtidig 
har filmene hans et fantastisk lag – tidsreiser, 

høy teknologisk spenning, monstre – utenpå den 
familiære grunnmuren. Og her minner Hosoda om 
en annen, kompromissløs filmskaper av ypperste 
klasse: amerikanske Brad Bird. Men dette laget 
er ikke der bare for å begeistre med overfladisk 
spenning, action eller humor. Det er alltid ladet 
med symbolsk kraft – den ytre handlingen er 
en visuell tydeliggjøring av rollefigurenes indre 
handling og følelser, ikke minst i form av visuelt 
ikoniske øyeblikk, som Hosoda gir tid og rom til å 
puste, slik at de får synke inn med full kraft. Det 
er dette som gjør ham til en så interessant og 
komplett filmskaper – en av de mest spennende 
stemmene innen samtidig japansk film. Han 
makter å kombinere det lille og personlige med 
det store og spektakulære på en måte som gjør 
at de utfyller hverandre, snarere enn at det ene 
drukner det andre. Resultatet er makeløst flotte, 
bevegende filmer.

Geir Friestad

Fem filmer signert en av våre japanske favoritter.
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Samâ uôzu, Japan 2009

REGI Mamoru Hosoda

MED Ryunosuke Kamiki, Nanami Sakuraba, Mitsuki Tanimura, Sumiko Fuji

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 54min. A: 12 år

LØR 23. NOV KL. 17:00 | TIR 3. DES KL. 18:00
TOR 5. DES KL. 18:00

Hosoda tok utgangspunkt i to vidt forskjellige tema da han ga seg i kast med 
Summer Wars: det å være et nytt medlem i en stor familie og virtuell krigfø-
ring med håndfaste konsekvenser – inspirert av henholdsvis møtet med hans 
kones familie og hans egen novellefilm, Digimon: Our War Game.

Handlingen i Digimon-filmen er faktisk så lik at den med rette kan kalles 
et førsteutkast, som Hosoda med Summer Wars endelig har raffinert og 
polert. Det gjelder også det særegne, visuelle uttrykket denne verdenen 
har, med fargerike, kontrastfylte flater på helhvit bakgrunn. Dette uttrykket 
har han også utviklet over tid: fra Digimon-filmen, til Louis Vutton-reklame-
kortfilmen Superflat Monogram i samarbeid med Takashi Murakami, og ikke 
minst tidshoppsekvensene i The Girl Who Leapt Through Time.

I Summer Wars møter vi ellevteklassingen Kenji, som overtales til å 
gjøre en sommerjobb for den ett år eldre Natsuki. Jobben viser seg å være 
å spille forloveden hennes, for å blidgjøre oldemoren, overhodet for den 
stolte samuraislekten Jinnouchi i Nagano-området av Japan. Forviklinger og 
 intriger oppstår, men ille blir det først når en kunstig intelligens løper løpsk i 
den virtuelle verdenen OZ og truer klodens sikkerhet. Med ett er det opp til 
Kenji og samuraienes etterkommere å redde verden. Aldri før har matematikk 
og kortspill vært mer dramatisk!

Toki o kakeru shôjo, Japan 2006

REGI Mamoru Hosoda

MED Riisa Naka, Takuya Ishida, Mitsutaka Itakura, Sachie Hara

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 38min. A: 12 år
 

SØN 24. NOV KL. 18:30 | FRE 29. NOV KL. 18:30
SØN 1. DES KL. 16:00

The Girl Who Leapt Through Time, som har sitt utspring i Yasutaka Tsutsuis 
science  fiction-roman fra 1967, er en historie som har blitt filmatisert en rekke 
ganger. Men best av dem alle er uten tvil Mamoru Hosodas animerte versjon 
–  kanskje den beste tidsreisefilmen siden Tilbake til fremtiden!

Tenåringen Makato er en blid og temmelig bekymringsløs guttejente, 
som best av alt liker å kaste ball og henge med sine to bestevenner. Ved en 
til feldighet finner hun en dag en mystisk gjenstand som gir henne evnen til å 
hoppe i tid – en evne hun selvfølgelig først sløser bort på overfladisk moro, 
som å ha endeløse karaoke-sesjoner, sove ekstra lenge på morgenen og 
sørge for at lillesøsteren ikke stjeler puddingen hennes fra kjøleskapet. Slike 
ting. Men så begynner hun å erfare at forandringene hun gjør i fortiden har 
ring virkninger inn i fremtiden – ringvirkninger som kan være alvorlige nok til 
å være dødelige. Samtidig oppdager hun at tidshoppene har sin begrensning. 
Vil hun klare å korrigere fremtiden før det er for sent, og før hun slipper opp 
for hopp?

SUMMER WARS
THE GIRL WHO LEAPT 

THROUGH TIME
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WOLF 
CHILDREN

THE BOY AND 
THE BEAST

MIRAI

Den første produksjonen Hosoda gjorde med sitt nyopprettede Studio Chizu, var Wolf 
Children. Her møter vi Hana som faller for en mørk og mystisk mann på universitetet og får 
to barn med ham, selv etter avsløringen om at han er den siste ulv/menneske-hybriden i 
Japan. En ulykke fører til at Hana blir sittende alene med ansvaret for parets to ulvebarn, 
og læringskurven er bratt. Gjennom filmens nesten to timer følger vi Hanas kamp for sine 
barn, deres utvikling, sorger og aller mest gleder. Det er vakkert, trist, hylende morsomt og 
gjenkjennelig for både barn og voksne. Ikke overraskende gjorde Wolf Children det skarpt 
både på kino i Japan og på festivaler ute i verden. Her hjemme fikk den både publikums-
prisen og prisen for beste film under Film fra Sør i 2012.

Med The Boy and the Beast tar Mamoru Hosoda et lite skritt i Miyazakis Chihiro-fotspor, 
men staker så ut sin egen kurs. I starten møter vi ni år gamle Ren, som nettopp har mistet 
sin mor. Far er ute av bildet, og full av mistro til sine nye verger rømmer han hjemmefra. 
Etter en stund som gatebarn i Shibuya blir han tatt hånd om av en fremmed – med pels, klør 
og bjørneansikt! Kumatetsu tar ham med inn i en parallell verden, befolket av snakkende, 
dyreaktige vesener. Den temperamentsfulle, Toshirō Mifune-aktige Kumatetsu gir Ren 
navnet Kyūta, trer noe motvillig inn i rollen som surrogatfar og går med på trene ham i 
kampkunst. Når livet etter hvert setter dem på prøve, trer verdien de finner i hverandre 
tydeligere frem…

Etter at fireåringen Kun-chan får en liten søster – Mirai – endres hans rolle som familiens 
 sentrum, noe han reagerer på med ekstrem sjalusi. En dag oppdager han at familiens hage 
er magisk og at den lar ham reise i både tid og rom. Gjennom disse opplevelsene kommer 
han langsomt til en forståelse av sin nye rolle. Familiedynamikken er så realistisk skildret 
og Kun-chans følelse av å være tilsidesatt så tydelig, at det er vanskelig å ikke føle med 
ham. Det er kanskje her filmen skiller seg mest fra tilsvarende skildringer, Hosoda våger å 
vise verden sett gjennom øynene til et selvsentrert barn, som jevnlig er både usympatisk og 
følelsesmessig ustabil. Dette var et dristig grep som sendte Mirai til Cannes samt ga filmen 
en Oscar-nominasjon som første japanske anime som ikke kom fra Studio Ghibli.

Ookami kodomo no Ame to Yuki, Japan 2012  

REGI Mamoru Hosoda

MED Aoi Miyazaki, Takao Ohsawa, Haru Kuroki, Yukito Nishii

Japansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 57min. A: 12 år

Bakemono no ko, Japan 2015

REGI Mamoru Hosoda

MED Kōji Yakusho, Aoi Miyazaki, Shōta Sometani, Suzu Hirose

Japansk tale, norsk tekst, Blu-Ray, 1t 59min. A: 12 år

Mirai no Mirai, Japan 2018

REGI Mamoru Hosoda

MED Haru Kuroki, Moka Kamishiraishi, Gen Hoshino

Japansk tale, norsk tekst, DCP, 1t 38min. A: 9 år

ONS 11. DES KL. 18:30
LØR 14. DES KL. 17:00
TIR 17. DES KL. 18:00

FRE 6. DES KL. 18:00
LØR 7. DES KL. 17:00
LØR 21. DES KL. 14:00

ONS 18. DES KL. 18:30
TOR 19. DES KL. 18:00
SØN 22. DES KL. 18:00
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SKJERMENES 
HISTORIE

«Contemporary culture is screen culture, and 
it has become nearly impossible to separate 
our relationship with the screen from our sense 
of what it is to be alive,» hevder medieviteren 
 Stephen Monteiro. Screen Cultures er et innova-
tivt masterstudie som fokuserer på skjermkultur, 
både skjermenes historie og måten skjermer 
påvirker vår forståelse av verden, enten det er 
snakk om film, tv, datamaskiner, smarttelefoner, 
serier, spill eller sosiale medier. I studiet under-
søker man både nær og fjern fortid for å finne 
forbindelseslinjer til det som skjer i dag, og skaper 

kritiske konseptuelle verktøy for å forstå hvordan 
skjermene fungerer. 

Tirsdag 10. oktober holder Jon Inge Faldalen 
foredraget «Images start moving», etterfulgt av 
Pamela Greens dokumentar om Alice Guy-Blaché 
Be Natural, og 17. oktober holder Ove Solum fore-
draget «The birth of narrative», etterfulgt av Victor 
Sjöströms Körkarlen. Foredragene er på engelsk.

Sammen med Institutt for medievitenskap på Universitetet i Oslo inviterer vi til film og foredrag.
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Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché

USA 2018

REGI Pamela B. Green

Engelsk og fransk tale, svensk tekst, DCP, 1t 43min. A: 6 år

TOR 10. OKT KL. 19:15 (FOREDRAG KL 18:15), 
SØN 27. OKT KL. 19:30

Franske Alice Guy-Blaché havnet i filmindustrien i dens spede barndom. 
For å forsørge seg og familien begynte hun tidlig å arbeide som sekretær og 
 stenograf, og fikk på 1890-tallet jobb ved Comptoir général de la photograp-
hie. Dette selskapet ble etter hvert solgt til Gustave Eiffel, Joseph Vallot, 
Alfred Besnier og Léon Gaumont og firmaet ble omdøpt til Gaumont. Gaumont 
kom til å bli et av Frankrikes viktigste filmselskap. Alice fikk raskt mer og mer 
ansvar hos Gaumont og allerede i 1896 regisserte hun sin første film. Den 
regnes som den første fortellende filmen i filmhistorien: La Fée aux Choux. 
Dette gjør henne også til den første kvinnelige filmskaperen. Alice var enormt 
produktiv og kreativ, og hun eksperimenterte blant annet med narrasjon, 
 effekter, fargebruk og bruk av lyd. I løpet av filmskaper-karrieren regisserte 
og produserte hun hundrevis av filmer og etablerte også sitt eget studio i 
USA: Solax. Hun sluttet å lage film i 1920 og døde i 1968, 94 år gammel.

Men hvorfor er hun ikke bedre kjent i dag? I denne dokumentaren 
gjenforteller Pamela Green historien om Alice Guy-Blaché og viser hvordan 
historiebøkene til dels krediterte andre for hennes bedrifter. Hun sporer også 
opp arkivmateriale og slektninger av Alice Guy-Blaché, og ikke minst, lar oss 
få se en rekke glimt fra filmene hennes.

BE NATURAL
Sverige 1921

REGI Victor Sjöström

MED Victor Sjöström, Hilda Borgström, Tore Svennberg, Astrid Holm

Stum, svensk/engelsk tekst, DCP, 1t 40min. A: 12 år

TOR 17. OKT KL. 19:15 (FOREDRAG KL 18:15), 
TOR 24. OKT KL. 18:30

I likhet med de aller fleste av Victor Sjöströms filmer har også Körkarlen holdt 
seg  bemerkelsesverdig godt. Den er basert på en roman av Selma Lagerlöf, 
og er etter snart hundre år fremdeles en uhyggelig og gripende spøkelses-
historie om for brytelse og straff. I skrekkfilmkretser har filmen status på nivå 
med Dr.  Caligaris  kabinett og Nosferatu. Samtidig er dette også en rørende 
 kjærlighetshistorie og et sterkt drama, og den regnes som  kanskje det 
 viktigste verket i den svenske film-gullalderen. Den var denne  produksjonen 
som ble Victor Sjöströms internasjonale gjennombrudd og førte ham til 
Hollywood.

Alkoholikeren David Holm har drevet både familie og svirebrødre inn i 
nød og elendighet. Rett før klokken slår midnatt nyttårsaften, blir han skadet i 
et fylleslagsmål. Da får han besøk av selve Dødskjerren, som gir ham beskjed 
om at han må ta over den grufulle jobben som kjørekar og sjelesanker. Ved 
siden av gjennomført bruk av tilbakeblikk, benyttet Sjöström og hans fotograf 
Julius Jaenzon seg av virkningsfulle dobbelt-eksponeringer for å få frem de 
ulykkelige sjelers vandring blant de levende.

KÖRKARLEN
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Sirkusfestivalen Merge Norge – Scenekunstfestival for nysirkus 
går av stabelen 15.-17. november i Oslo. Merge Norge skal være 
en arena for visning av samtidssirkus av høy kvalitet. Målet 
er å synliggjøre samtidssirkus som scenekunst, bringe denne 
kunstformen ut til et bredere publikum og samtidig gi norske 
artister en mulighet til å framføre sine produksjoner innenfor en 
profesjonell ramme.

Selv om festivalen fokuserer på nysirkus, vender Cinemateket 
blikket bakover og viser tre filmklassikere som utspiller seg i 
sirkusmiljø, av toneangivende regissører som Ingmar Bergman, 
Federico Fellini og Tod Browning, samt den Oscar-
belønte dokumentarfilmen 
Man on Wire fra 2008.

SIRKUS
Sammen med Sirkusfestivalen Merge Norge inviterer 
vi til sirkus og balansekunst på stort lerret.
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FREAKS

MAN 
ON WIRE

Freaks er kultklassikeren som utløste publikumsreaksjoner så sterke at hele 30 minutter ble 
fjernet med sensursaksen. På denne tiden var såkalte freakshows fremdeles et populært 
fenomen, og å bli konfrontert med egne fordommer utløser jo ofte ramaskrik. Tod Browning 
skildrer imidlertid det brokete persongalleriet med uforfalsket varme.

Kortvokste Hans kan ikke ta øynene bort fra den vakre trapesartisten Cleopatra, som 
på sin side utnytter hans håpløse forelskelse ved å stadig kreve kostbare gaver. Når hun 
finner ut at Hans har arvet en formue, tar en ondskapsfull plan form.

Man on Wire er den fantastiske historien om den eksentriske franskmannen Philippe Petit 
som i 1974 gikk på line mellom Twin Towers i New York, mer enn 400 meter over bakken. 
Petit gjenforteller historien på en så levende måte at han er et funn i seg selv for enhver 
filmskaper. Man on Wire vant Oscar for beste dokumentarfilm i 2009 og en lang rekke andre 
priser verden over.

USA 1932

REGI Tod Browning

MED Wallace Ford, Olga Baclanova, Leila Hyams, Roscoe Ates, 

Henry Victor, Harry Earles

Engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 4min. A: 12 år

Storbritannia/USA 2008

REGI James Marsh

MED Philippe Petit, Jean-Louis Blondeau, 

Jean-Francois Heckel, David Demato

Engelsk og fransk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 34min.  

A: 6 år

KLOVNENE GJØGLERNES AFTEN
Gycklarnas afton, Sverige 1953, REGI Ingmar Bergman

MED Åke Grönberg, Harriet Andersson, Hasse Ekman

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

Ingmar Bergman har latt seg inspirere av tjuetallets tyske ekspresjonisme i 
dette mørke og barokke, men vakre, trekantdramaet. Ved et sirkus en gang 
ved århundreskiftet møter vi sirkusdirektøren, hans elskerinne og hennes 
sleske kavaler. Gjøglernes aften er en briljant studie i seksuelt begjær, svik, 
ydmykelse, frustrasjoner og nederlag, og en nådeløs dissekering av forholdet 
mellom mann og kvinne. 

I clowns, Italia 1970, REGI Federico Fellini

MED Riccardo Billi, Tino Scotti, Fanfulla, Carlo Rizzo, Freddo Pistoni

Italiensk, fransk og tysk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 32min. A: 15 år

Klovner og sirkusverdenen, med sin eksplisitte «falskhet», de malte fjesene, 
akrobatene og danserne som bringer fram drømmer og begjær, var et 
gjennomgående element i Fellinis filmer. Her tok han skrittet ut og laget en hel 
film om temaet. Først får vi vite hva Fellini fascineres av ved sirkus og klovner, 
hvorpå han konstaterer at klovnene er i ferd med å forsvinne, for til slutt å ta 
en farvesprakende avskjed med dem på ekte Fellini-manér.

TOR 7. NOV KL. 20:00
TIR 3. DES KL. 19:00

ONS 6. NOV KL. 18:30

ONS 6. NOV KL. 20:30

TOR 7. NOV KL. 18:30
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Her er en kur mot det norske novembermørket: 
Slå deg ned i kinosalen med filmer som pirrer, 
provoserer, underholder og opplyser. 7.-17. 
november er det duket for et av filmhøstens 
høydepunkter når Film fra Sør-festivalen inntar 
Cinemateket med sin 29. utgave. 

I løpet av elleve dager kan du velge i 80 filmer 
fra Latin-Amerika, Afrika og Asia, fra land og 
landskaper du sjelden møter på vanlig kino. Årets 
program inkluderer nye filmer fra noen av verdens 
fremste filmskapere. Vi setter søkelys på Sudan 

og Sør-Korea i to spesialprogram, og vi løfter fram 
unge regissører i en egen konkurranse-seksjon 
med ti filmer. 

Hvert år lar vi også publikum bli ekstra godt 
kjent med enkelte filmskapere, som vi henter til 
Oslo for filmvisninger og samtale. I år kommer en 
av verdens fremste filmkunstnere til festivalen: 
Sørkoreanske Park Chan-wook har laget noen 
av 2000-tallets mest virtuose og overskridende 
sjangerfilmer, inkludert moderne klassikere 
som Oldboy, Lady Vengeance og Kammerpiken. 

Vi presenterer ham i et utvidet regissørportrett, 
inkludert filmer som aldri før er vist i Norge. 

I samarbeid med Cinemateket viderefører vi 
også fjorårets suksess Film fra Før, med repriser 
på mesterverk fra tidligere festivalutgaver. To 
høydepunkter fra årets utvalg er Amos Gitaïs 
hjerteskjærende Kadosh – de hellige og den 
hysteriske koreanske westernfilmen The Good, the 
Bad, and the Weird. 

Velkommen til gamle og nye publikummere! Les 
mer om festivalen og programmet på filmfrasor.no.

SE FILMHØSTEN 
FRA EN ANNEN VINKEL
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PARASITT

MONOS

LONG DAY'S JOURNEY 
INTO NIGHT

Årets gullpalmevinner fra Cannes og åpningsfilm på Film fra Sør er ikke noe du vil gå glipp 
av! En arbeiderklassefamilie får sjansen til å bedre sine svært dårlige framtidsutsikter 
når sønnen får seg jobb som studieveileder for en tenåringsjente fra en rik familie. 
Sønnens suksess gir muligheter for resten av familien til å innynde seg hos rikingene, med 
marerittaktige konsekvenser. Parasitt er en utstudert og medrivende film, hvor regissør 
Bong Joon-ho setter en ny standard for skildring av klassesamfunnet.

Dette er en mesterlig og intens film om det absurde og klaustrofobiske ved å være i krig. 
En paramilitær gruppe bestående av tenåringer, alle med kodenavn, har i oppgave å passe 
på en kidnappet kvinne og ei melkeku, et sted i Colombias fjellandskap. Tiden innimellom 
fyller de med brutale ritualer som gir assosiasjoner til Fluenes Herre så vel som Heart of 
Darkness. Monos var en av de store oppdagelsene på årets Berlin-festival.

Long Day’s Journey Into Night har satt publikumsrekord for arthouse-film i Kina. Å se 
den er blitt sammenliknet med å drømme i våken tilstand, og det sier noe om regissør 
Bi Gans vilt oppfinnsomme veksling mellom realisme og billedpoesi og mellom fortid og 
nåtid. På overflaten er Long Day’s Journey… en detektivhistorie i slekt med Vertigo og 
Tarkovskijs Speil. Den følger Luo Hongwu, en eks-kriminell som drar til hjembyen Kaili sør 
i Kina på leting etter Wan Quiwen, sitt livs store kjærlighet. Men Luo blir fange av sin egen 
smertefulle erindring.

Deler av filmen er i 3D, så ta med briller eller kjøp i billettluka.

Gisaengchung, Sør-Korea 2019

REGI Bong Joon-Ho

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

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

Colombia 2019

REGI Alejandro Landes

MED Sofía Buenaventura, Julián Giraldo, Karen Quintero, 

Laura Castrillón, Deiby Rueda, Paul Cubides

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

Di qiu zui hou de ye wan

Kina/Frankrike 2018

REGI Bi Gan

MED Huang Jue, Tang Wei, Lee Hong-Chi, Sylvia Chang,   

Chen Yongzhong

Mandarin tale, engelsk tekst, DCP, 3D, 2t 18min. A: 12 år

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE
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BACURAU
Borgerkrigstematikk og landskaper i ekstremt breddeformat: Bacurau er en moderne 
brasiliansk western, brutal så det holder, men uten forherligelse av vold og macho-
mentalitet. Den gjør det også umulig ikke å tenke på Brasils blodige historie og 
urovekkende nåtid. Landsbyen Bacurau er beleiret av onde krefter som knuser innbyggerne 
med blokader, sabotasje og brutal vold. Men byens solidariske fellesskap har hamlet opp 
med råtasser før.

Brasil/Frankrike 2019

REGI Kleber Menonca de Filho & Juliano Dornelles

MED Udo Kier, Sonia Braga, Wilson Rabelo, Barbara Colen

Portugisisk og engelsk tale, engelsk tekst

DCP, 2t 11min. A: 15 år

WANDERING GIRL ON THE INSIDE OF A MILITARY DICTATORSHIP
Danmark/Frankrike 2019

REGI Karen Stokkeland Poulsen

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

Denne dokumentaren er historien om hvordan militærjuntaen i Myanmar 
 inviterer sin gamle fiende, fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, til en prosess 
med demokratisering som mål. Militæret har kontroll over landets ressurser, 
Aung San Suu Kyi har karismatisk makt over folket. Begge blir nødt til å inngå 
kompromisser. Men hvordan bygger man demokrati fra bunnen av etter 50 år 
med diktatur, uten å miste støtte i et folk som fra før er splittet?

Niña errante, Colombia 2018, REGI Rubén Mendoza

MED Sofia Paz, Lina Sanchez Calderon, Loren Paz Jara, Maria Mejia

Spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 21min. A: 9 år

Fraværende fedre er en gjenganger i film fra Latin-Amerika, men her er ikke 
temaet eksplisitt politisk. Wandering Girl er en morsom, rørende og ofte veldig 
intim film, der vi følger den tolv år gamle Angela som reiser sammen med sine 
tre eldre stesøstre gjennom Colombia på jakt etter et nytt hjem etter at faren 
deres, en notorisk skjørtejeger og levemann, har forulykket på motorsykkel.

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

LOS REYES
I Los Reyes, den eldste skateparken i Santiago, bor løshundene Football og Chola 
mellom trafikkerte veier, pakkesler og skatende ungdommer. Ungdommene ser vi kun 
som silhuetter, skygger og figurer ute av fokus, men vi hører dem prate med hverandre 
om kjipe foresatte, trakassering av det lokale politiet og dopsalg. Det er disse samtalene 
som er filmens fortellerstemme, men det er hundene som er filmens stjerner. Slik er Los 
Reyes en ukonvensjonell dokumentarfilm uten et tydelig narrativ, som drives fremover av 
drømmelignende fotoarbeid, samtidig som den tålmodig og meditativt tar opp temaer som 
utenforskap og tenåringsopprør.

Chile 2018

REGI Bettina Perut og Iván Osnovikoff

Spansk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 18min. A: 12 år

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE
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Kadosh, Israel/Frankrike 1999

REGI Amos Gitaï

MED Yaël Abecassis, Yoram Hattab, Meital Barda

Hebraisk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 50min. A: 15 år

VISNINGSTIDER  ANNONSERES SENERE

Den er siste film i regissør Amos Gitaïs trilogi om kollisjonen mellom tradisjon 
og modernitet i det urbane Israel. Søstrene Rivka og Malka bor begge i 
Jerusalems ultraortodokse Mea Sharim-område, hvor livet er styrt til minste 
detalj av Talmuds eldgamle lover og konvensjoner. Rivka har vært gift i ti år 
med Meir, men fordi Rivka ikke har født ham et barn, blir Meir presset av den 
lokale rabbineren til å gifte seg på nytt. Han bestemmer også at Malka skal 
gifte seg med hans assistent Haya, men Malka er forelsket i en mann som har 
valgt å leve utenfor menigheten.

Amos Gitaï er en av Israels fremste og mest produktive filmskapere, og 
har tatt opp ømtålige tema i en rekke dokumentar- og spillefilmer. Selv om 
Kadosh foregår i et jødisk miljø, ønsker Gitaï å utfordre bokstavtro og under-
trykking i alle de monoteistiske religionene. Kadosh blir ikke mindre hjerte-
skjærende av at Rivka og Meir elsker hverandre lidenskapelig. Og der Rivka 
prøver å underkaste seg tradisjonen, velger søsteren Malka opprørets vei.

 Joheunnom nabbeunom isanghannom, Sør-Korea 2009 

REGI Kim Jee-won

MED Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jung Woo-sung

Koreansk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 9min. A: 15 år

VISNINGSTIDER  ANNONSERES SENERE

The Good, the Bad, and the Weird spiller hemningsløst på Sergio Leones 
klassiker, men her er handlingen lagt til ødemarken i regionen Mandsjuria på 
1930-tallet. Lovløsheten rår, etniske grupper ligger i strid med hverandre og 
bandittlederen The Bad prøver å få tak i et skattekart fra en japansk embeds-
mann. Togrøveren The Weird kommer ham i forkjøpet, før den kompromiss-
løse dusørjegeren The Good entrer scenen for å ta rotta på The Bad. I det 
hektiske, uforutsigbare og ikke minst blodige oppgjøret som følger, blander 
både lokale røvere og den japanske hæren seg inn.

Kim Jee-won har ufortjent havnet i skyggen av landsmenn som Park 
Chan-wook og Bong Joon-ho. Han har levert stilsikre filmer i flere sjangre, fra 
absurde komedier til grøssere, og i The Good, the Bad, and the Weird gjør han 
virkelig alt for å underholde: Her avløses overveldende action-scener av rein 
slapstick-humor i et forrykende tempo.

KADOSH 
- DE HELLIGE

THE GOOD, THE BAD, 
AND THE WEIRD

FILM FRA FØR
Virkelig gode filmer går aldri ut på dato. I Film fra før-seksjonen 
presenteres et utvalg filmer fra tidligere års festivalprogram.
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For hovedstadens filmelskende publikum kunne 
lite være mer pirrende og sensasjonelt enn da 
Kammerpiken (The Handmaiden) åpnet Film fra 
Sør i 2016. Filmen er et fyrverkeri av en thriller 
om hevn og kjærlighet, som ble hyllet for sin 
frigjørende portrettering av kvinnelig seksualitet. 
Og det fra en regissør som noen år tidligere ga 
oss den voldelige testosteronbomben Oldboy, 
andre del av en legendarisk hevn-trilogi som også 
inkluderer Sympathy for Mr Vengeance og Lady 
Vengeance. Disse sjangerfilmene har skaffet Park 
Chan-wook et verdensnavn på den internasjonale 
film himmelen. 

Nå kommer koreaneren til Oslo for å motta 
Film fra Sør-festivalens ærespris for sitt unike 
bidrag til verdens filmarv. Det gir også anledning 
til å vise et omfattende retrospektiv av hans 
filmer. Og for å utfylle bildet av en filmkunster 
med mange strenger å spille på, starter vi med 
blockbusteren JSA: Joint Security Area, som ble 
en kjempehit på kino i Sør-Korea på starten av 
2000-tallet. Med senere filmer som Thirst, Stoker 
og I’m a Cyborg, but That’s OK har Park etter hvert 
nyansert sitt renommé og blitt noe mer enn en 
hardbarket sjangerfilmregissør. Park har også 
virket som produsent, blant annet for landsmann 

Bong Joon-hos amerikanske gjennombruddsfilm 
Snowpiercer – et spennende apropos til årets 
åpningsfilm Parasitt (se side 29). 

De som kun kjenner Park Chan-wooks spille-
filmer, kan også se fram til et spennende  program 
med noen av hans kortfilmer. Det inkluderer 
Night Fishing, en film skutt på iPhone som Park 
vant Gullbjørnen for under filmfestivalen i Berlin i 
2011. Det er mye å glede seg til i møtet med årets 
æresgjest på Film fra Sør. 

Lasse Skagen

MESTERLIG 
SJANGER-
SJONGLØR

En av samtidens aller største filmkunstnere gjester årets Film fra Sør. 
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LADY 
VENGEANCE
I Lady Vengeance, siste film i Parks Chan-wooks hevn-trilogi, møter vi en kvinne som etter 
flere år bak murene har klekket ut en omstendelig hevnplan. Vi vet ikke hvorfor hun søker 
hevn og som den mesterlige fortelleren han er, skaper Park et ambisiøst filmatisk puslespill 
hvor vi sakte, men sikkert får begrep om den komplekse ladyens store, tragiske sorg. 
Som i de to første hevn-avsnittene har han gitt dramaet en unik visuell signatur, hvor evig 
brennende lys, glorier og religiøse referanser går igjen, sammen med mørkerødt blod og 
tårer.

Chinjeolhan geumjassi

Sør-Korea 2005

REGI Park Chan-wook

MED Lee Young-Ae, Choi Min-shik

Koreansk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 42min. A: 15 år

KAMMER-
PIKEN
Kammerpiken er basert på en engelsk spenningsroman, men er lagt til 1930-tallets japansk-
okkuperte Korea. I sentrum for intrigen står lommetyven Sook-he, som blir kammerpike for 
adelskvinnen Hideku for å få tak i formuen hennes, på oppdrag fra en falsk greve. Men når 
de to kvinnene innleder et forhold, snus alt på hodet, og filmen tar av i et forrykende tempo 
med nye plot-vrier rundt hvert hjørne. Dette er Parks kanskje mest tilgjengelige film til dags 
dato, med kjærlighet, sitrende spenning og kvinnelig seksualitet som drivkrefter.

Ah-ga-ssi

Sør-Korea 2016

REGI Park Chan-wook

MED Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo

Koreansk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 48min. A: 15 år

JOINT SECURITY AREA
Gongdong gyeongbi guyeok JSA 

Sør-Korea 2000, REGI Park Chan-wook

MED Lee Yeong-ae, Lee Byung-hun, Song Kang-ho, Kim Tae-woo, Shin Ha-kyun

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

En svært uheldig episode finner sted i den demilitariserte sonen mellom 
Nord- og Sør-Korea. I etterforskningen finner man klare indikasjoner på en 
langvarig form for kontakt mellom sør- og nordkoreanske soldater.

Filmen var en kjempesuksess og er en thriller av et sjeldent kaliber, hvor 
Park lekkert forener drøm, spenning, humor og politisk ladet stoff.

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

OLDBOY
Sør-Korea 2003, REGI Park Chan-wook

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

Koreansk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 59min. A: 18 år

Park Chan-wook vant Grand Prix på Cannes-festivalen for Oldboy, en 
brutal, banebrytende og nyskapende film som utfordrer både intellekt og 
sanseapparat. En mann kidnappes og holdes fanget i en mørk celle i femten 
år. Mens han sitter inne, får han vite at kona er drept og at han selv er 
mistenkt for udåden. Han sverger hevn, men aner ikke hvem som har gjort 
dette mot ham, eller hvorfor. 

FRE 8. NOV KL. 20:00
- MØT PARK CHAN-
WOOK

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE

VISNINGSTIDER 
 ANNONSERES SENERE
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ECM var og er hjertebarnet til grunnlegger 
 Manfred Eicher, som med sine visjoner og 
legendariske perfeksjonisme har sørget for at 
plateselskapet, med sine mer enn 1500 utgivelser 
siden starten i 1969, alltid har vært et kraftsentrum 
i moderne musikk. Gjennom et nært samarbeid 
med regissører som Jean-Luc Godard, Andrej 
Zvjagintsev og Theo Angelopoulos, og komponis-
tene som har skrevet musikk til filmene deres, har 
ECMs estetikk og tanker om musikk bidratt sterkt i 
filmens verden også. Særlig i samarbeidet mellom 
Eicher og Godard ser vi to likesinnede som finner 
hverandre på tvers av kunstfelt, hvor ideene om 
improvisasjon og assosiasjoner er viktige bygge-
steiner i prosjektene.

Det kan vel heller ikke være tvil om at ECM 
har vært viktig for karrieren til en lang rekke 
 musikere, og svært mange av disse er norske. 
Helt i fra starten har Eicher hatt et nært forhold 
til  Norge. Lydtekniker Jan Erik Kongshaug, og 
etter hvert hans legendariske Rainbow Studio 
i Oslo, står bak lyden på rundt 700 av ECMs ut-
givelser, og antallet norske artister utgitt på ECM 
utgjør en stor del av katalogen. Blant de mange 
norske  artistene nært knyttet til labelen finner vi 
navn som Arild Andersen, Kjetil Bjørnstad, Jan 
Garbarek, Terje Rypdal, Nils Petter Molvær, Jon 
Christensen, og Cinematekets tidligere stumfilm-
pianist, Tord Gustavsen. Mange av disse har også 
vært aktive som filmkomponister i Norge, så vi 

plukker også et knippe eksempler på dette. Som 
et tegn på Eichers innsats for norsk kulturliv ble 
han i 2001 Kommandør i Den Kongelige Norske 
Fortjenesteorden, en meget høythengende ut-
nevnelse, men bare én i en lang rekke priser han 
og ECM har blitt tildelt. 

Kjell Runar Jenssen

FILM-
MUSIKALSK 
JUBILANT
Det skjer ikke så ofte at Cinemateket setter opp en serie filmer knyttet til et 
plateselskap. Men nå som ECM (Edition of Contemporary Music) fyller 50 år, 
ser vi litt nærmere på hva denne labelen er, og hva den har betydd for filmen. 



35

TILBAKE
Andrej Zvyagintsevs debutfilm Tilbake var noe av en kunstnerisk sensasjon da den kom 
i 2003. I Venezia vant den Gulløven, samt fire andre priser, og siden har den høstet en 
rekke andre utmerkelser. Dette er en ekstremt formfullendt, sofistikert og poetisk film om 
to tenåringsbrødre som drar på tur med faren sin, som nettopp har dukket opp igjen etter 
mange års fravær. Tilbake er så finstemt og så presis i billedspråk og fortelling, at ikke et 
eneste bilde føles overflødig. Den stemningsfulle, eklektiske filmmusikken er signert Andrej 
Dargatchev.

Vozvraschenie

Russland 2003

REGI Andrej Zvyagintsev

MED Vladimir Garin, Ivan Dobronravov, Konstantin Lavronenko

Russisk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 51min. A: 12 år

ODYSSEVS BLIKK

MARIA MARUSJKA

KJÆRLIGHETENS KJØTERE

HÅPETS REISE

TOR 3. OKT KL. 20:30
ONS 9. OKT KL. 20:00

ONS 2. OKT KL. 18:00
ONS 16. OKT KL. 18:00

TOR 3. OKT KL. 18:30
FRE 11. OKT KL. 18:30

TIR 1. OKT KL. 21:00
TIR 15. OKT KL. 20:15

TIR 1. OKT KL. 18:00
ONS 2. OKT KL. 20:00

Reise der Hoffnung, Sveits/Tyrkia 1990, REGI Xavier Koller

MED Nechmettin Cobanoglu, Nur Sürer, Emin Sivas, Yaman Okay

Tyrkisk og italiensk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 42min. A: 9 år

Den fattige bonden Haydar selger gård og grunn for å legge ut på en reise 
mot det forjettede land, Sveits. Med seg på ferden har han sin kone Meryem 
og yngstesønnen, sjuårige Mehmet Ali. Ingenting blir som tenkt.

Xavier Kollers drama vant Oscar for beste utenlandske film i 1991, og kan 
ellers skilte med stemningsfull filmmusikk av blant andre Jan Garbarek, Terje 
Rypdal og Arild Andersen.

Norge 1973, REGI Oddvar Bull Tuhus

MED Peter Lindgren, Anne Gullestad, Bente Cappelen, Pål Løkkeberg

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 31min. A: 15 år 

På en sørlandsøy lever fyrvokteren Ewert sammen med kone og datter. En 
gang for lenge siden elsket han Maria Marusjka. Hverdagen nå byr mest på 
rutiner og få overraskelser. Ved et innfall leier han ut en hytte til en forfatter. 
Hans inntreden forrykker den gamle balansen mellom de tre fastboende og 
latente konflikter blusser opp. Filmen er basert på Kjell Askildsens roman 
Omgivelser og filmmusikken er ved Jan Garbarek.

Norge 1995, REGI Hans Petter Moland

MED Stellan Skarsgård, Gard B. Eidsvold, Bjørn Sundquist

Norsk og svensk tale, utekstet, 35mm, 1t 50min. A: 15 år

I 1925 frir den unge forfatteren Henrik Larsen til kjæresten, Gertrude. Hun 
avslår, ihvertfall for øyeblikket. Eventyrlystne Henrik melder seg på en 
overvintring på Grønland som fangstmann, men oppholdet der blir et møte 
med livets ekstremiteter og harde realiteter. Filmmusikken ved Terje Rypdal 
bidrar til å skape den mørke stemningen i filmen.

To vlemma tou Odyssea, Hellas/Frankrike/Italia 1995

REGI Theo Angelopoulos

MED Harvey Keitel, Erland Josephson, Maia Morgenstern, Thanassis Vengos

Gresk og engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 57min. A: 12 år 

Den kontroversielle filmskaperen A. vender hjem til sin fødeby etter et 35 
år langt eksil i USA. Det bryter ut opptøyer ved visningen av en av filmene 
hans, men alt A. bryr seg om er en filmhistorisk skatt. Musikken er ved Eleni 
 Karaindrou, som arbeidet på en rekke av Theo Angelopoulos' filmer.
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Freud forstår «det uhyggelige» som et slags grensefenomen, hvor for-
nemmelser av frykt og ubehag er knyttet til at noe kjent og hjemlig blir til noe 
skremmende og fremmed. Følelsen av uhygge skyldes ikke bare at noe skjult 
eller fremmed trenger seg inn i det kjente, men vel så mye at dette fremmede 
har noe urovekkende kjent og fortrolig ved seg. 

Dette tvetydige og doble aspektet ved «det uhyggelige» blir svært 
ofte skildret på film og i billedkunst og litteratur. I essayet går Freud selv til 
litteraturen og spør seg hvorfor kunsten i så stor grad vektlegger det positive 
og vakre? Hvorfor undersøkes ikke også de negative følelsene, spør han, de 

som gir smerte og ubehag og som kjennes frastøtende og skremmende. Dette 
er et spørsmål som Freud antakelig ikke ville ha stilt i vår tid.

Freuds essay Det Uhyggelige har hatt vel så mye innflytelse innen 
fagfelt som litteratur, historie og kulturstudier som innen en psykoanalytisk 
tenkning rundt menneskesinnet. Kanskje er teksten av særlig betydning innen 
filmstudier, der den kan gå i en direkte dialog med filmer fra ulike sjangre? Vi 
gleder oss til å samles rundt det uhyggelige i høstens filmkvelder. Vel møtt!

Tonya Madsen

FILM OG PSYKOANALYSE

Norsk Psykoanalytisk Forenings markerer denne høsten 
100-årsjubileet for Freuds essay Det Uhyggelige fra 1919. 

BLACK 
SWAN

USA 2010

REGI Darren Aronofsky

MED Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 48min. A: 15 år

TOR 31. OKT KL. 18:00
- FOREDRAG ETTER FILMEN VED 
FØRSTELEKTOR STEFFEN KRÜGER

BLADE RUNNER 
2049

Blade Runner 2049

USA 2017

REGI Denis Villeneuve

MED Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas

Engelsk tale, norsk tekst, 2t 44min. A: 15 år

TOR 28. NOV KL. 19:00
- FOREDRAG ETTER FILMEN VED 
PROFESSOR KRISS RAVETTO-BIAGIOLI

35 år etter Ridley Scotts legendariske Blade Runner, høstet Denis Villeneuves oppfølger 
fantastisk kritikk verden over. Filmen er en majestetisk science fiction-film som plukker opp 
de tematiske trådene fra 1982-klassikeren. 

Etter filmen holder Kriss Ravetto-Biagioli foredaget «The Digital Uncanny». Ravetto-
Biagioli er professor i filmstudier og digitale medier, vitenskap og teknologistudier ved 
University of California.

DET UHYGGELIGE

Når primaballerinaen i oppsetningen av Svanesjøen skal byttes ut, burde alt ligge til rette 
for at Nina blir plukket ut som erstatter. Men hun får uventet konkurranse fra en annen 
 danser, Lily. Et vennskap vokser frem mellom dem, samtidig som Nina gjennomgår en 
endring som lar hennes mørke sider vokse seg sterkere. 

Etter filmen holder Steffen Krüger foredraget «The Uncanny Playbook». Han er første-
lektor på UiO og co-leder av Screen Cultures-programmet.
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STUMFILMKONSERTEN

Ny sjanse til å se den fabelaktige stumfilmkonserten hvor  
Kjetil Schjander Luhr med orkester fremfører nykomponert musikk 
til Fritz Langs science fiction-klassiker.

Tyskland 1927, REGI Fritz Lang

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

Stum, norsk tekst, DCP, 2t 29min. A: 12 år

FRE 22. NOV KL. 19:00

METROPOLIS

Velkommen til en reprisevisning av Fritz Langs 
Metropolis i den lengste versjonen tilgjengelig, 
med fantastisk ny musikk av Kjetil Schjander Luhr, 
som han og orkesteret fremførte for første gang 
under Oslo stumfilmfestival i august.

Metropolis har hatt en enorm innflytelse 
på science fiction og alle slags dystopiske 
framtidsvisjoner innen film, litteratur og 
billedkunst. Den forteller om hvordan diktatoren 
Fredersen i Metropolis forsøker 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 ut for å finne henne.

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 restaureringen fra 2010 til den mest 
komplette utgaven siden filmens premiere.

Kjetil Schjander Luhr deler scenen med 
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.



38

DEN
NYE 
TYSKE
FILMEN
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Den tyske filmen hadde en humpete reise gjen-
nom 1900-tallet. Fra å være en av de kunstnerisk 
mest nyskapende filmnasjonene i hele Weimar- 
perioden (1918-1933), med Dr. Caligaris kabinett 
(1920), Nosferatu (1922) og Metropolis (1927) som 
noen av de mest kjente av en lang rekke ikoniske 
filmer, rømte omtrent alt som var av talent i den 
tyske filmen til utlandet da nazistene kom til 
makten i 1933. 

I naziperioden ble det produsert propaganda 
(både estetisk sofistikerte filmer som Viljens triumf 
og nedrige, rasistiske filmer som Jud Süss og Der 
ewige Jude) og underholdningsfilm som ofte holdt 
svært høy teknisk kvalitet («the most perfect, most 
highly polished entertainment ever to appear on 
German screens» – Thomas Elsaesser), men som 
ellers ikke hadde noen særlig kunstnerisk verdi. 

Den tyske filmbransjen reiste seg relativt 
raskt etter krigen, og mot slutten av 40-årene ble 
det igjen produsert film i høyt tempo – i hovedsak 
musikaler og lette underholdningsfilmer; «Filmer 
om gynekologer som forelsker seg i pasientene 
sine. Fjell-musicals. Ølseidel- og lederhosen- 
komedier» (Elsaesser). 

Men det kom også en rekke mer seriøse, og 
ofte temmelig mørke, filmer laget i den eksisten-
sielle skyggen som lå over Tyskland i årene etter 
krigen. Wolfgang Staudtes Morderne er blandt 
oss (1946) og Robert Siodmaks Rottene (1954) er to 
av mange gode og interessante filmer fra  denne 
tiden. Flere av regissørene som forlot Tyskland 
da nazistene kom til makten, vendte også tilbake, 
blant dem Fritz Lang og Robert Siodmak. 

Overgangen fra 50- til 60-tallet var en kulturell 
brytningstid i Europa, hvor både den eksplosive 
utviklingen i ungdomskulturen og popmusikken og 
nye intellektuelle strømninger skulle prege filmen. 
I Frankrike tok Godard, Rivette, Truffaut og de 
andre nouvelle vague-regissørene et oppgjør med 
den sidrumpa og litterært anlagte franske filmen. 
I Italia lagde Michelangelo Antonioni, Federico 
Fellini og Pier Paolo Pasolini film med en helt ny 
intellektuell og kulturell sensibilitet. Og i Stor-
britannia snudde glimrende og sosialt engasjerte 
filmer som Room at the Top (1958), Look Back 
in Anger (1959), A Taste of Honey (1961) og The 
Loneliness of the Long Distance Runner (1962) 
den britiske filmen på hodet. 

Også i Vest-Tyskland begynte de unge 
filmskaperne å se på den etablerte filmbransjen 
med stadig mindre velvilje. De syntes den tyske 
filmen var  virkelighetsfjern, utdatert og traurig. De 
etterlyste en type film som føltes mer relevant for 
dem, og som sa noe om tiden de levde i. «Vi vil ha 
et mer aktivt publikum,» sa Wim Wenders, «ikke 
et publikum som bare sitter der og tar imot det de 
får servert.»

28. februar 1962 presenterte en gruppe unge 
filmskapere et manifest på  kortfilmfestivalen i 
Oberhausen, hvor de tok et oppgjør med den 
tyske filmen. «Den gamle filmen er død. Vi 
tror på den nye.» Oberhausen-manifestet var 
undertegnet av 26 filmskapere, blant dem unge 
regissører som Alexander Kluge og Edgar Reitz, 
og dette ungdomsopprøret i tysk film vakte 
oppsikt og førte til endringer i de tyske filmstøtte-

ordningene. Resultatet var at en ny generasjon 
av filmskapere stormet inn på arenaen, og 
lagde filmer som var smarte, utfordrende og ofte 
direkte  kontroversielle. Navn som Rainer Werner 
Fassbinder, Werner Herzog, Volker Schlöndorff, 
Margarethe von Trotta, Jean-Marie Straub og 
Wim Wenders skulle bringe den tyske filmen til 
kunstneriske høyder den ikke hadde sett siden 
gullalderen på 20-tallet. 

«Disse regissørene» skriver Thomas 
Elsaesser, «ga oss bilder fra Vest-Tyskland som 
var så levende og fascinerende at de fikk et bredt 
nedslagsfelt: i forhold til diskusjonene om og frem-
stillingen av historien (Kluge, Syberberg, Reitz, 
Fassbinder, Schlöndorff), representasjoner av 
kvinnelig identitet (von Trotta, Sanders-Brahms), 
og kontroversielle fremstillinger av maskulinitet 
(Fassbinder, Wenders og Herzog).»

Utover 70-tallet ble Vest-Tyskland igjen en 
film nasjon å regne med. Flere av regissørene i 
den nye tyske filmen ble kjent som auteurer og 
stjerner – spesielt Werner Herzog, Wim Wenders 
og Rainer Werner Fassbinder – og en rekke av 
filmene fra denne perioden hører hjemme i den 
europeiske filmens kanon. 

Vi har valgt ut fire filmer av toneangivende 
regissører som Herzog, Wenders, Fassbinder, von 
Trotta og Schlöndorff, samt to mindre kjente filmer 
av Alexander Kluge (En slavinnes ekstrajobb) og 
Peter Fleischmann (Jaktscener fra Niederbayern). 

Jan Langlo

En ny generasjon filmskapere gjenopplivet 
en døende filmkultur i Vest-Tyskland på 60- og 70-tallet. 
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PETRA VON KANTS BITRE TÅRER
Die bitteren Tränen der Petra von Kant, Vest-Tyskland 1972

REGI Rainer Werner Fassbinder 

MED Margit Carstensen, Hanna Schygulla, Katrin Schaake

Tysk tale, engelsk tekst, DCP, 2t 4min. A: 15 år

Den kontinuerlige maktkampen i forholdet mellom mennesker var et tema som 
gikk igjen i nesten alt Fassbinder laget, og spesielt de sado- masochistiske 
 aspektene ved erotiske forhold. Motedesigneren Petra forelsker seg i 
 modellen Karin og få henne til flytte inn hos henne og samboeren Marlene. 
Men Petra reagerer med sykelig sjalusi når Karin fortsetter å treffe andre. 

TOR 10. OKT KL. 21:15
SØN 13. OKT KL. 20:00
ONS 16. OKT KL. 20:00

KATHARINA BLUMS TAPTE ÆRE
Die verlorene Ehre der Katharina Blum, Vest-Tyskland 1975

REGI Volker Schlöndorff & Margarethe von Trotta

MED Angela Winkler, Mario Adorf, Dieter Laser, Heinz Bennent

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

Katharina Blum er en ung, beskjeden pike som forelsker seg, uvitende om at 
den unge mannen er en ettersøkt, venstreradikal lovbryter. En morgen bryter 
politiet seg inn, den unge mannen er forsvunnet, men Katharina Blum dras inn 
i en reaksjonær heksejakt og knuses. Hovedbøddelen er et skandaleblad med 
Springer-konsernets Bild-Zeitung som tydelig og tilsiktet modell.

FRE 25. OKT KL. 18:00
ONS 30. OKT KL. 20:30

KINGS OF THE ROAD
Im Lauf der Zeit, Vest-Tyskland 1976, REGI Wim Wenders

MED Rüdiger Vogler, Hanns Zischler, Lisa Kreuzer, Rudolf Schündler

Tysk tale, svensk tekst, 35mm, 2t 56m. A: 12 år

En folkevogn og dens sjåfør suser rett ut i elva, med bobilsjåføren Bruno som 
måpende vitne. Den bare halvt seriøse selvmordskandidaten klatrer opp fra 
det våte elementet og Bruno tilbyr ham skyss. Sammen drar de gjennom et 
Tyskland som ingen av dem har bedt om å bli født i. Filmen er siste del av en 
road-movie trilogi som skildrer mennesker i randsonen av den virkeligheten 
som samfunnet har definert som gjeldende. 

SØN 20. OKT KL. 20:00
SØN 27. OKT KL. 16:00

JAKTSCENER FRA NIEDERBAYERN
Jagdszenen aus Niederbayern, Vest-Tyskland 1968, REGI Peter Fleischmann

MED Martin Sperr, Angela Winkler, Else Quecke, Michael Strixner

Tysk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 25min. A: 15 år 

Det er ikke hjortejakt det er snakk om her – det er jakten på dem som ikke 
passer inn. Abram vender tilbake til hjembyen sin. Velkomsten er alt annet 
enn hjertelig. Selv ikke moren er glad for å se ham. Ryktene begynner å  svirre. 
Det gjør ikke saken bedre at Hannelore, landsbyens prostituerte, påstår at 
hun venter barn med ham. For mange er dette filmen de forbinder sterkest 
med den nye tyske filmen, og en film som tok parti med outsidere og utskudd.

ONS 9. OKT KL. 18:15
TIR 15. OKT KL. 18:30

EN SLAVINNES EKSTRAJOBB
Die Gelegenheitsarbeit einer Sklavin, Vest-Tyskland 1973

REGI Alexander Kluge

MED Alexandra Kluge, Franz Bronski, Sylvia Gartmann, Traugott Buhre

Tysk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 31min. A: 15 år

I sin tredje film skildrer Alexander Kluge en kvinne fanget i et kaldt og 
fiendtlig ekteskap, som har deltidsjobb på en abortklinikk for å få endene til å 
møtes. Kluge kombinerer dokumentar og fiksjon for å fortelle historien om en 
husmor som blir politisk aktiv, og han bruker tekstplakater og fortellerstemme 
på en måte som er inspirert av både Brecht og Godard.

TOR 17. OKT KL. 21:00
TIR 22. OKT KL. 21:00

GÅTEN KASPAR HAUSER
Jeder für sich und Gott gegen alle, Vest-Tyskland 1975

REGI Werner Herzog

MED Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira, Hans Musaus

Tysk tale, norsk tekst, DCP, 1t 50min. A: 15 år

Den historiske Kaspar Hauser ble i 1828 funnet på torget i Nürnberg. Han var 
skitten og forkommen, kunne bare si noen få ord og knapt gå. Fem år senere 
ble han drept. I Ansbach finnes et arkiv med 10 000 dokumenter om ham, men 
ingen vet hvem han var. Til å gestalte gåten valgte Werner Herzog Bruno S, 
en mann som selv hadde tilbrakt 22 år i institusjoner og fengsel. 

ONS 23. OKT KL. 20:45
TIR 29. OKT KL. 20:15
TOR 31. OKT KL. 20:30
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PER HADDAL PRESENTERER

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

FORVIST

Rollen som den sterkt Mao-troende Nina Skåtøy i Gymnaslærer Pedersen var Ane Dahl 
Torps definitive gjennombrudd som filmskuespiller. Den robuste rollefigurens gradvise 
desillusjon etter «sjølproletariseringa» er hjerteskjærende, suverent turnert og dypt tragisk. 
Kvinnerollen bærer nesten hele filmen, for en gangs skyld. Regissør Hans Petter Moland, 
som aldri var maoist, lager hva vi nesten kunne kalle en intellektuell folkekomedie med 
politisk bakgrunn av Dag Solstads roman. Molands analytiske behandling av stoffet gir oss 
en dypere forståelse av noe som fortoner seg som nokså uforståelig for mange. Da og nå. 
Idealisme skal ikke foraktes, sier filmen, men den kan gjøre seg destruktiv. Også i dag.
Per Haddal

Maria Bonnevie har gang på gang bevist at hun er en av de fremste skuespillerne i Norden. 
Hennes merittliste på film, teater og tv er internasjonal, lang, kritikerrost og prisbelønt. Hun 
er en skarpsynt menneskekjenner, viljesterk og arbeidslysten. Forvist er regissert av den 
fremste blant dagens russiske filmkunstnere, den drivende djerve og dyptborende Andrej 
Zvyagintsev. Filmen begynner som et Tsjekhov-drama og fortsetter som en hyllest til Andrej 
Tarkovskij. Vi følger et ektepar i krise. De to drar til mannens barndomshjem på landet. 
Forvises hun til indre eksil? Er det et utspekulert mordforsøk? Bonnevie får den ensomme 
skikkelsen til å bli russisk sjelfull, uten tegn til føleri. Hennes Madonna-figur fører oss så å 
si inn i smertenes hjerte, overveldet av sorg. Per Haddal

Norge 2006

REGI Hans Petter Moland

MED Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp, Anne Ryg

Norsk tale, utekstet, 35mm, 2t 3min. A: 12 år

Izganie

Russland 2007

REGI Andrej Zvyagintsev

MED Konstantin Lavronenko, Maria Bonnevie, Aleksandr Baluev

Russisk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 37min. A: 12 år

TIR 19. NOV KL. 18:30
- MØT ANE DAHL TORP

TIR 10. DES KL. 18:30
- MØT MARIA BONNEVIE

TO LIV
Denne kvelden ser vi på en kommende bok om norsk-tyske filmforbindelser. Den heter 
«Zwei Leben – To liv», akkurat som filmen vi deretter viser. Forbindelsene mellom Tyskland 
og Norge er og har vært tette, med et brutalt avbrekk under og lenge etter okkupasjonen. 
Boken omfatter hele den felles filmhistorien, oftest i kulturell samklang. Men krigen er et 
negativt hovedpunkt, mildest talt. Dokumentaristen Georg Maas står for en spillefilm med 
faktaflettet bakteppe. Her skildres såre reaksjonsmønstre overfor det totalitære, nazisme 
som kommunisme, via brennbar fortid og konfliktfylt nåtid. Liv Ullmann, Sven Nordin og 
Juliane Köhler lytter seg inn i sjelekamrene, i en film som lever høyt på skuespillerne og sitt 
anti-totalitære, tragiske emne. Per Haddal

Zwei Leben

Tyskland/Norge 2012

REGI Georg Maas & Judith Kaufmann

MED Juliane Köhler, Liv Ullmann, Sven Nordin

Tysk, norsk, engelsk tale, norsk tekst

DCP, 1t 39min. A: 12 år

TIR 1. OKT KL. 18:30
- MØT BOKAKTUELLE JAN ERIK HOLST
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Helgen 25.-27. oktober inviterer vi til Nordisk filmhelg og viser alle de 
nominerte filmene til Nordisk råds filmpris 2019. I tillegg til filmene blir 
det også innledninger, Q&As og servering av forfriskninger. 
En forestilling koster kr. 50 – alle fem får du for kr. 200. 
Velkommen!
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AURORA

EN HVIT, HVIT DAG

BLINDSONE

REKONSTRUKSJON UTØYA
Rekonstruktion Utøya, Sverige/Norge/Danmark 2018

REGI Carl Javér

Norsk og svensk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 33min. A: 12 år

Seks år etter terrorangrepet kommer fire overlevende fra Utøya til et film-
studio. De er sammen med tolv ungdommer som ønsker å forstå og hjelpe. 
En psykolog er til stede i hele prosjektet. Sammen i studioet rekonstruerer de 
overlevende sine minner om hva som skjedde på Utøya. Filmen dokumenterer 
prosessen og viser hvordan det å gjenoppleve 22. juli er en vei videre for dem 
– og for oss som sitter i salen. DNF

Hvítur, Hvítur Dagur, Island/Danmark/Sverige 2019

REGI Hlynur Pálmason

MED Ingvar Sigurdsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir, Hilmir Snær Guðnason 

Islandsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 48min. A: 12 år

Ingimundur er en permittert politimann. Han bruker dagene til å passe på 
barnebarnet Salka. Når han finner noen gamle fotografier begynner han å 
mistenke at en annen mann har hatt en affære med kona som døde to år tid-
ligere i en bil ulykke. Mistanken blir til en besettelse, og i forsøket på å forstå 
hva som skjedde, blir Ingimundur en fare for seg selv og sine nærmeste. DNF

FRE 25. OKT KL. 19:00 
- MØT MIMOSA 
WILLAMO

SØN 27. OKT KL. 20:00 
- MØT INGVAR 
 SIGURDSSON

LØR 26. OKT KL. 17:30 
- MØT PIA TJELTA

LØR 26. OKT KL. 20:30 
- MØT PRODUSENT 
FREDRIK LANGE

DRONNINGEN
Anne er karrierekvinne, mor og dronning i sin egen tilværelse. Sammen med sin svenske 
mann Peter og tvillingdøtrene bor hun i et luksuriøst hus med hage utenfor København og 
driver et advokatfirma som særlig jobber med barn og unge. Så kommer Gustav, Peters 
tenåringssønn fra et tidligere forhold, for å bo hos dem etter mange år med kun sporadisk 
kontakt. Han og Anne får et nært forhold. Men det som begynner med fortrolighet, utvikler 
seg raskt til noe mye mørkere som setter hele familiens tilværelse på spill.

Uten å bli spekulativ eller overtydelig snur Dronningen opp ned på vante kjønnsroller i 
sin skildring av en maktrelasjon. Filmen er nydelig fotografert og klokt iscenesatt av regis-
sør May el-Toukhy, som har basert historien på mange års research. DNF

Danmark/Sverige 2019

REGI May el-Toukhy

MED Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper

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

Norge 2018, REGI Tuva Novotny

MED Pia Tjelta, Anders Baasmo Christiansen, Per Frisch, Marianne Krogh

Norsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 25min. A: 12 år

Tuva Novotny har laget en knyttneveslag av en film som handler om de grå 
sonene i psykisk sykdom; de blinde flekkene som er vanskelig å oppdage. 
Gjennom 98 intense minutter følger vi en mors kamp for å forstå sin datter 
Teas krise, som rammer hele familien. Pia Tjelta spiller Teas mor og gjør 
en formidabel prestasjon, spesielt med tanke på at hele filmen er skutt i én 
tagning. DNF

Finland 2019, REGI Miia Tervo

MED Mimosa Willamo, Amir Escandari, Oona Airola

Finsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 46min. A: 12 år 

Auroras monotone hverdag preget av manikyrsalong-jobb og småkjipe 
kvelder på byen snus på hodet når hun blir kjent med den iranske flyktningen 
Darian og datteren hans. Sammen begir de seg ut på leting etter en kone til 
Darian for at han skal få oppholdstillatelse. 

Karakterer som fra en Arto Paasillina-roman og glimrende skuespiller-
prestasjoner gjør Aurora til en av årets mest sjarmerende filmer. DNF

SØN 27. OKT KL. 16:00 
- FOREDRAG ETTER 
FILMEN VED PSYKOLOG 
CECILIE H. HOFF
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DEN LILLE KAMERATEN ERA OF DANCE
Deju laikmets, Latvia/Russland 2018

REGI Viktors Buda

Latvisk og russisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 21min. A: 15 år

Era of Dance er fortellingen om hvordan tekno- musikken tok av som kulturelt 
fenomen og ble introdusert til Riga og  deretter Sovjetunionen. Det var den 
tysk-latviske multikunstneren Indulis Bilzāns og et knippe andre frontfigurer 
som introduserte ny musikk og DJ-kultur til et stadig økende og mer entusi-
astisk latvisk publikum. Men dette ble sett på med stor mistenksomhet fra de 
styrende eliter og KGB. TIFF

Seltsimees laps, Estland 2018, REGI Moonika Siimets

MED Tambet Tuisk, Helena Maria Reisner, Yuliya Aug

Estisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 39min. A: Tillatt for alle

Den lille kameraten er en gripende oppvekstskildring med handlingen lagt til 
Stalin-tiden. Seks år gamle Leelos høyeste ønske er å bli med i de unges røde 
brigader. Når moren hennes blir tiltalt for forræderi og sendes til en fangeleir, 
gjør Leelo alt hun kan for å oppføre seg ordentlig, slik at moren kan komme 
tilbake. Filmen ble en stor kino-suksess i Estland og har også turnert på en 
rekke filmfestivaler. 

Velkommen til den 16. utgaven av Baltiske 
filmdager, som går av stabelen 4. til 6. oktober. 
 Programmet rommer både spillefilm, dokumentar 
og barnefilm, i tillegg til en rekke spennende 
gjester og arrangement. Sjekk nettsidene for full 
oversikt. Her er noen smakebiter fra programmet.

FRE 4. OKT KL. 18:30  
- MØT REGISSØR 
MOONIKA SIIMETS

FRE 4. OKT KL. 21:00

BALTISKE 
FILMDAGER
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DEN SELVLÆRTE FILMFOTOGRAFEN

SCANDINAVIAN SILENCE

HOMO NOVUS

SUMMER SURVIVORS

THE MOVER

ACID FOREST

Isgyventi vasara, Litauen 2018, REGI Marija Kavtaradze

MED Adrija Cepaite-Palsauskiene, Gelmine Glemzaite, Vilija Grigaityte

Litauisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 31min. A: 15 år

Den unge psykologen Indre har praksis ved et psykiatrisk sykehus og får i 
oppgave å følge en pasient med en bipolar lidelse til et behandlingssted ved 
havet. Med på turen blir en ung kvinne som nylig har forsøkt å ta sitt liv, og 
en sykepleier. Reisen blir lengre enn opprinnelig tenkt, og gjennom samtaler 
 underveis blir de fire bedre kjent hverandre og seg selv. Dette er en strålende 
regi debut som har fått mye internasjonal oppmerksomhet. 

Tevs Nakts, Latvia 2018, REGI Davis Simanis

MED Arturs Skrastins, Ilze Blauberga, Leonīds Lencs, Matīss Kipļuks

Latvisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 27min. A: 12 år

The Mover er et historisk drama basert på faktiske hendelser om Žanis Lipke, 
en tilsynelatende helt vanlig arbeider som skjulte dusinvis av jøder og andre 
ettersøkte i sitt eget hjem under Den annen verdenskrig i Riga. Hva fikk ham 
til å risikere livet sitt på denne måten? Og hvordan unngikk han at tyskerne 
oppdaget ham? Hvor fikk han motet fra?

Rūgštus miškas, Litauen 2019

REGI Rugile Barzdziukaite

Litauisk og engelsk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 3min. A: 6 år

Kan du forestille deg en turistattraksjon hvor man kommer for å se en død 
skog? Hvor man ikke bare observerer, men også selv blir observert, av 
svarte fugler? Denne fascinerende dokumentaren er spilt inn i Spit i det 
litauiske Kurland ved Østersjøen, som står på UNESCOS liste over steder 
med  verdensarvstatus. Filmen føyer seg fint inn i rekken av litauiske natur-
dokumentarer, jamfør fjorårets suksess med Urskogen.

Johannes Pääsukese tõeline elu, Estland 2019, REGI Hardi Volmer

Estisk og russisk tale, engelsk tekst

DCP, 1t 54min. A: Tillatt for alle

I 1912 ble Estlands første filmskaper anmodet om å lage en film om folkelivet i 
Setomaa, et godt stykke fra Tallinn. Han returnerte med 1300 fotografier, men 
bare syv minutter filmopptak. Hva hendte med resten av materialet? Hardi 
Volmers komedie undersøker det hele og foreslår en ny versjon av historien. 
I hovedrollene finner vi de to ledende estiske skuespillerne, Ott Sepp og Märt 
Avandi, som forflytter seg via tog og hesterygg inn i en surrealistisk verden.

Skandinaavia vaikus, Estland 2019, REGI Martti Helde

MED Rea Lest, Reimo Sagor

Estisk tale, norsk tekst, DCP, 1t 15min. A: 12 år

Nå har mannen bak den fremragende filmen Der vindane møtes kommet med 
en ny film, og vi inviterer til førpremiere på en spennende psykologisk thriller. 
En mann som nettopp har sluppet ut av fengsel gjenforenes med søsteren, 
som han ikke har sett på mange år. De legger ut på en reise sammen, men 
har problemer med å kommunisere. For å klare å snakke sammen, må de 
konfrontrere fortidens traumer.

REGI Anna Viduleja, Latvia 2018 

MED Ivars Auzins, Gundars Abolins, Aurelija Anuzhite

Latvisk tale, engelsk tekst, DCP, 1t 30min. A: 12 år  

Den fattige kunstneren Juris kommer til Riga fra sitt hjemsted på landet 
samtidig som den forfinede Eižens vender tilbake fra malerstudier i Paris, med 
håp om å arve sin velstående onkel. Mens Juris klarer seg og møter kjærlig-
heten i storbyen, mister Eižens sitt sikre fotfeste. Homo Novus er en morsom 
og lettere komisk film om grådighet, misunnelse og konkurranse i et bohemisk 
kunstnermiljø i Riga i 1938.

LØR 5. OKT KL. 19:00 
- MØT REGISSØR   
HARDI VOLMER

SØN 6. OKT KL. 13:00

SØN 6. OKT KL. 19:00

LØR 5. OKT KL. 21:15

SØN 6. OKT KL. 15:00

SØN 6. OKT KL. 21:00



48

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 3. NOV KL. 18:30

Since the early 1990s Marhaug has been one of the most active artists on the 
Norwegian noise/experimental music scene. He has collaborated with many 
artists, composing music for theatre, dance, installations, cinema and video. He 
has also worked as a graphic designer, photographer and illustrator in parallel 
to his sound work. Marhaug has now begun to create films which combine 
his skills in the sonic and visual worlds, we are proud to present three of his 
pieces as world premieres here.

Goodbye Camera, 2019, digital, 6min

A film in progress. A fond «adieu» to a dying piece of equipment, as the 
 electronic/mechanical functions start to break down, Marhaug cajoles his 
camera into creating one last film. 

The Practice of Love, 2019, digital, 11min

Produced in collaboration with the singer and writer Jenny Hval, this film 
is a conversation and a monologue, a study of intimacy; abstract, myste-
rious and tactile. Consisting entirely of still images and concentrating on a 
single  character played by dancer Ingrid Haakstad. The film moves between 
 close-ups of simple, everyday movements, abstract sequences and written 
text; a study of love as an attempt to communicate through the means of the 
body, the voice, language and sound.

Something Must Happen, 2019, digital, 23min

A meditation on a long North Norwegian winter. Static shots begin the piece 
before the camera moves in; cutting up and distorting the landscape. Marhaug 
uses the autobiographical aspect of his story as a filter to examine how, 
despite isolation, art and music is ultimately a communal experience. The 
soundtrack is as important as the images. The film starts in near silence and 
slowly builds to a frenetic finale. A spoken letter is woven throughout, written 
by Jenny Hval and voiced by Vivian Wang.

LASSE MARHAUG: 
SOMETHING MUST HAPPEN!

SØN 8. DES KL. 18:00

Five films examining the interface between poetry, technology, natural and 
man-made events and surfaces in landscape and cityscape.

Fog Line, regi: Larry Gottheim, USA 1970, 16mm, 11min

The fog lifts on a scene. For an attentive viewer the mental fog could also lift. It 
doesn't go from white to full clarity. It just shows a piece of time, a section of a 
process in the landscape and in the mind of the viewer.

Studies Of Clouds Over The Pacfic Ocean, regi: Makie Satake, Japan 2018, 

digital, 10min

The existence of the universal clouds that go back and forth between the past 
and the present.

China Not China, regi: Richard Tuohy, Australia 2018, 16mm, 14min

Multiple exposures of street scenes distort space and place creating a fluid 
sense of impermanence and transition, of two states somewhere between 
China and not China.

Tåke, regi: Inger Lise Hansen, Norge 2018, DCP, 15min

Tåke observes the spectacle of fog through several different film- and video 
formats. The film explores the behaviour of Super-8 and 16mm film alongside 
digital video against a visual obstacle. 

Olhe Bem As Montanhas (Look Closely At The Mountains), regi: Ana Vaz, 

Brasil/Frankrike 2018, digital, 31min

Ana Vaz draws parallels between the Minas Gerais region in Brazil and the 
very distant Nord-Pas-de-Calais in northern France, both marked by over three 
centuries of mining. Poetry takes precedence over any activist or environ-
mental discourse, yet we are never disconnected from the political.

LOOK CLOSELY AT THE MOUNTAINS
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UNDER EN 
STEINHIMMEL

Etter Knut Andersens gode jobb i Brent jord (1969) var han det naturlige valget når Teamfilm 
gikk sammen med sovjetiske Lenfilm for å lage Under en steinhimmel. Filmen forteller om 
gruvene i Bjørnevatn sør for Kirkenes og de 3000-4000 menneskene som gjemte seg der for 
tyskerne. Men ryktene begynte å svirre om dette alternative samfunnet inne i gruvegangene 
og den tyske okkupasjonsmakten bestemte seg for å sprenge inngangen, med tusenvis av 
sivile fortsatt inne under denne steinhimmelen. 

Norge/Sovjetunionen 1974

REGI Knut Andersen

MED Arne Lie, Veslemøy Haslund, Bernhard Ramstad

Norsk, russisk og tysk tale, norsk tekst

35mm, 1t 36min. A: 12 år

TIR 22. OKT KL. 18:30
- INNLEDNING VED 
MARIT CHRISTENSEN

SPESIALVISNINGER

NERONE E 
AGRIPPINA
Denne tidlige italienske spillefilmen tar utgangspunkt i den beryktede og hatede keiser Nero 
og hans kanskje enda ondere mor Agrippina. Den er et produkt fra en kort periode i italiensk 
film hvor rike mesener ønsket å heve filmen fra å være underholdning for massene til et 
reelt kulturfenomen og da vendte man seg ofte mot en litterær behandling av Italias tidlige 
historie. Selve kopien av Nerone e Agrippina kommer fra en meget sjelden nitratprint bevart 
hos Nasjonalbiblioteket.

Italia 1914

REGI Mario Casirini

MED Vittorio Rossi Pianelli, Maria Caserini Gasparini, 

Lydia De Roberti, Letizia Quaranta

Stum, danske mellomtekster, 35mm, 1t 24min. A: 12 år

TIR 5. NOV KL. 18:00
- INNLEDNING VED 
PROFESSOR MARIA WYKE

SAMFUNDETS 
STØTTER

Stützen der Gesellschaft

Tyskland 1935

REGI Detlef Sierck (Douglas Sirk)

MED Heinrich George, Maria Krahn, Horst Teetzmann

Tysk tale, engelsk tekst, 35mm, 1t 21min. A: 12 år

TIR 8. OKT KL. 18:00
- INNLEDNING FØR OG SAMTALE ETTER FILMEN

Samfundets støtter ble produsert i Nazi-Tyskland i 1935 og begeistret både Hitler og 
Goebbels. Regissør Detlef Sierck (Douglas Sirk) lagde en film som både støtter og kritiserer 
nazistisk ideologi. 

Filmen vises i samarbeid med Senter for Ibsen-studier og etterfølges av en samtale 
med Thor Holt fra Senter for Ibsen-studier, skuespiller Julie Støp Husby og Eirik Frisvold 
Hanssen fra Nasjonalbiblioteket. 
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LUCKY ONE
Sverige 2019

REGI Mia Engberg

MED Olivier Loustau, Lorette Nyssen, Diana Rudychenko, 

Bruno La Brasca

Svensk og fransk tale,svensk tekst

DCP, 1t 18min. A: 9 år 

ONS 16. OKT KL. 19:00

Regissør Mia Engberg fikk med dokumentaren Belleville Baby priser og gode omtaler i 2013. 
Filmen handlet om Mia og hennes eks-kjæreste Vincent som plutselig tar opp kontakten etter 
mange år, og de lange telefonsamtalene dem imellom. Lucky One er en oppfølger til Belleville 
Baby, men nå er dokumentar-etiketten borte. Filmens grunnstamme er fortsatt dialogen 
mellom Mia og Vincent. Vincent, eller Mias versjon av Vincent, forteller om sitt arbeid som 
sjåfør for unge prostituerte i en lyssky og voldelig verden. 

BLADE RUNNER - 
THE FINAL CUT

USA 1982

REGI Ridley Scott

MED Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Daryl Hannah, 

Edward James Olmos

Engelsk tale, dansk tekst, DCP, 1t 57min. A: 15 år

TIR 19. NOV KL. 21:00
ONS 20. NOV KL. 21:00
TOR 21. NOV KL. 21:00

Handlingen i Ridley Scotts science fiction-klassiker Blade Runner foregår i november 2019, og 
det må selvsagt markeres. Filmen forteller om menneskelignende androider som gjør opprør 
mot sine herrer for å søke sitt innerste selv. Myndighetene hyrer politimannen Rick Deckard 
til å ta seg av de uønskede gjestene. Han er spesialist på å uskadeliggjøre roboter. Men etter 
hvert som den voldsomme forfølgelsen skrider fram, blir Deckard usikker på berettigelsen av 
sin egen arbeidsoppgave. Vi viser filmen denne gang i The Final Cut-versjonen. 

LØPERJENTEN 
+ REGN

Norge 1981

REGI Vibeke Løkkeberg

MED Nina Knapskog, Kenneth Johansen, Helge Jordal,   

Vibeke Løkkeberg

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 50min. A: 9 år

TIR 26. NOV KL. 18:00  
- INNLEDNING VED JOHANNE KIELLAND SERVOLL

Løperjenten tar oss med til Bergen i årene rett etter andre verdenskrig. Syv år gamle 
Kamilla bor sammen med sin mor og far, som driver en liten forretning. Ekteskapet 
mellom Kamillas foreldre er allerede skrantende, og når Kamillas far innleder en flørt med 
ekspeditrisen Siri, splittes familien.

Regn (1975), som er basert på noveller av Torborg Nedraas, vises som forfilm. Her 
møter vi åtte år gamle Herdis som blir etterlatt hos en far hun forsøker å flykte fra. 
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MONGOLAND
Norge 2001

REGI Arild Østin Ommundsen

MED Pia Tjelta, Kristoffer Joner, Gro Elin Hjelle,  

Vegar Hoel

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

TIR 10. DES KL. 20:30
FRE 13. DES KL. 18:30
FRE 20. DES KL. 18:00

Denne sjarmerende Stavanger-klassikeren er en romantisk julekomedie, der mange av 
norsk films ledende talenter debuterte. Bittelille julaften kommer Pia hjem etter å ha vært 
på reise i et halvt år. Nå vil hun finne gamlekjæresten Kristoffer, men han er som sunket i 
jorden. I jakten på ham treffer Pia på flere mer eller mindre misfornøyde og desillusjonerte 
personer, samt en prinsippfast taxi-sjåfør. Midt i alt dette dukker nissen opp, og ting 
begynner å skje.

FANNY OG ALEXANDER

IT'S A WONDERFUL LIFE

THE LONG KISS GOODNIGHT

REISEN TIL JULESTJERNEN

USA 1996, REGI Renny Harlin

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

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

Samantha lider av selektivt hukommelsestap. Når fortiden begynner å demre 
for henne, viser det seg at hun egentlig er en hemmelig agent. The Long Kiss 
Goodnight er en film for alle som føler for å bli filleristet før jul.

Norge 1976, REGI Ola Solum 

MED Hanne Krogh, Knut Risan, Bente Børsum

Norsk tale, utekstet, 35mm, 1t 32min. A: Tillatt for alle

På selveste julaften forsvinner prinsesse Gulltopp, etter at den slemme 
greven har lurt henne til å finne julestjernen. Kongen og dronningen blir fra 
seg av sorg. Mange år senere dukker en gruppe gjøglere opp på slottet. 

Fanny och Alexander, Sverige 1982, REGI Ingmar Bergman

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

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

Fanny og Alexander er krøniken om familien Ekdahls liv. Med sin brede og 
inntrengende skildring av en gutts oppvekst, er dette en familiekrønike og en 
studie av den kunstneriske fantasiens tilblivelse og utfoldelse. 

USA 1946, REGI Frank Capra

MED James Stewart, Henry Travers, Donna Reed, Lionel Barrymore

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

Pliktoppfyllende George Bailey blir uskyldig mistenkt for økonomisk svindel og 
fortvilelsen fører ham til randen av selvmord. Venner og engler må gripe inn 
for at han skal innse at han utgjør en forskjell.

SØN 8. DES KL. 19:00
LØR 14. DES KL. 18:00
TIR 17. DES KL. 19:00

ONS 18. DES KL. 18:00
FRE 20. DES KL. 20:30
SØN 22. DES KL. 18:30

TOR 12. DES KL. 20:00
SØN 15. DES KL. 20:00
TIR 17. DES KL. 20:00

LØR 7. DES KL. 15:00, 
LØR 14. DES KL. 13:00, 
SØN 22. DES KL. 14:00

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



53



54

HOLIDAY 
INN
Irving Berlin spesialskrev tolv sanger, musikaleksperten Mark Sandrich hadde regien, og 
Fred Astaire og Bing Crosby stråler i hovedrollene som musikalartistene Jim og Ted. De 
konkurrerer om kvinner og suksess på Jims landlige restaurant, som spesialiserer seg på 
show tilpasset årets høytider, med dans og sang på Valentindagen, Lincolns bursdag (et 
pinlig blackface-nummer), 4. juli og selvfølgelig til jul med «White Christmas», som visstnok 
fortsatt er verdens mest solgte plate.

USA 1942

REGI Mark Sandrich

MED Bing Crosby, Fred Astaire, Marjorie Reynolds,  

Virginia Dale

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 40min. A: 9 år

SØN 15. DES KL. 16:00
SØN 22. DES KL. 16:00

MOULIN 
ROUGE!

I Moulin Rouge! møter vi den unge forfatteren Christian og hans store kjærlighet, Moulin 
Rouges vakre stjerne Satine. Dersom du generelt skårer høyt på å ta referanser og har 
sansen for postmodernistisk stilblanding, og i tillegg kan akseptere en høy dose Elton John, 
fløyel, korsetter og nettingstrømper, for ikke å snakke om litt indisk popmusikk og uoppnåelig 
kjærlighet, er dette filmen for deg. Snerten humor er med som en hyggelig bonus.

USA 2001

REGI Baz Luhrmann

MED Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 6min. A: 12 år

SØN 3. NOV KL. 16:00
SØN 24. NOV KL. 16:00

HEDWIG AND THE
ANGRY INCH

USA 2001

REGI John Cameron Mitchell

MED John Cameron Mitchell, Michael Pitt, Miriam Shor

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 32min. A: 12 år

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

Hedwig og det østeuropeiske bandet The Angry Inch fotfølger Hedwigs tidligere elsker, 
rockestjernen Tommy Gnosis. Når Tommy fyller fotballstadioner, er Hedwig booket inn på 
den nærmeste restauranten, der hun underholder med selvbiografiske monologer og sanger. 
Sceneshowet danner rammen for filmen, der Hedwig forteller om barndommen i Øst-Tyskland, 
sin mislykkede kjønnsoperasjon (derav «the angry inch»), glamrocken og kjærligheten til 
Tommy. 

MUSIKALSØNDAG

Hva passer vel bedre en 
søndag ettermiddag enn et gjensyn 
med en klassisk musikalfilm?
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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 1992, REGI Francis Ford Coppola

MED Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Sadie Frost, Keanu Reeves, Tom Waits

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 8min. A: 15 år

TORS 12. DESEMBER KL. 18:00 - FOREDRAG FØR FILMEN

BRAM STOKER'S DRACULA

«Stjel fra de beste», sa Francis Ford Coppola 
i et intervju en gang, og hans filmatisering av 
Abraham Stokers milepæl innen den gotiske 
litteraturen er virkelig full av sitater, nærmest 
en samling av høydepunkter hentet fra 
vampyrfilmens historie.

Med et budsjett på 40 millioner dollar ble 
dette den mest storslagne av alle Dracula-
filmatiseringer. Kulisser, sett, kostymer, store 
navn, locations og utstyr bærer alt preg av at  

her er det ikke spart på noe. Filmen fikk tre  
oscars og det er betegnende hva den fikk de 
for; beste kostymer, beste make-up og beste 
lyd-effekter. 

I rollen som grev Dracula finner vi Gary 
Oldman. Anthony Hopkins som Van Helsing er 
minst like skummel som greven selv og Tom Waits 
som gærningen Renfield er en ren fornøyelse. 
Sadie Frost som Lucy glir superbt over fra uskyld 
til sensuelt monster. 

Før filmen vil en ekspert på blodsykdommer 
diskutere konseptet bak fenomenet 
blodforyngelse, og de etiske dilemma som 
uunngåelig er forbundet med en slik behandling.
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THE KING 
OF COMEDY
Scorseses satiriske dramakomedie handler om det å bli lagt merke til og utforsker hvor 
langt en «nobody» er villig til å gå for å bli like kjent som sitt idol.

Rupert Pupkin er stand up-komiker og vil gjøre hva som helst for å bli berømt. Han bor 
i kjelleren til sin mor, og bruker store deler av dagene sine på å snakke med pappfigurer av 
kjendiser. Hans store idol er talkshow-verten Jerry Langford og Pupkin er fast bestemt på 
at en gjesteopptreden hos Langford er det som skal til for å få fart på karrieren. 

USA 1982

REGI Martin Scorsese

MED Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abbott,  

Sandra Bernhard

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 49min. A: 9 år

SØN 24. NOV KL. 21:00
TIR 26. NOV KL. 18:30
ONS 27. NOV KL. 20:00

RAGING BULL
Raging Bull handler, som alltid når det gjelder De Niros figurer i Scorseses filmer, om en mann 
som plages av indre demoner. Han er en lite sympatisk mann som godt vet at han kan uttrykke 
sin usympatiskhet i bokseringen. Filmen gjennomstrømmes ellers av en melankolsk stemning, 
noe som understreker studiet av et menneskes forfall, et forfall som imidlertid i siste instans 
fører til en form for forløsning.

USA 1980

REGI Martin Scorsese

MED Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty 

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 9min. A: 15 år

FRE 29. NOV KL. 20:45
TIR 3. DES KL. 20:30
FRE 6. DES KL. 20:15

TAXI DRIVER
USA 1976

REGI Martin Scorsese

MED Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd,   

Harvey Keitel

Engelsk tale, utekstet, DCP, 1t 54min. A: 18 år

ONS 2. OKT KL. 18:30
TOR 3. OKT KL. 21:00
TIR 29. OKT KL. 21:00

Voldsforherligelse og forsvar for selvtekt? Eller en skildring av en ensom psykopat i krig med 
alt og alle i et USA i Vietnam-krigens kjølvann? Scorsese og manusforfatter Paul Schraders 
film setter i gang et vell av assosiasjoner uten å la seg fange i én tanke. 

En gul New York-taxi kjører gjennom regnvåte gater i en sky av damp. Sjåføren Travis 
Bickle er vietnamveteran, uten fellesskap med noen, en som observerer nattens kriminelle, 
prostituerte, narkomane – et samfunn fullt av søppel og fornedring. 

TRIPPEL SCORSESE
Månedens film i oktober Joker er full av direkte og indirekte referanser til disse tre sentrale filmene av Martin Scorsese.
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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

DE 
UMORALSKE
Svindlerparet Camilla og William har havnet på kant med barnevernet. De beslutter å 
flykte til Spania, men siden fluktplaner koster må Camilla luksusprostituere seg for å raskt 
akkumulere den nødvendige kapitalen.

I snart 30 år har Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen vært en nestor i norsk 
undergrunnsfilm. Her vender han tilbake til sine trashfilmrøtter, med nikk til Wam og 
Vennerød, John Waters og de tidlige filmene til Paul Verhoeven.

Norge 2013

REGI Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen

MED Daniel Gjerde, Hanne Bach Hansen, Michael Ringdal 

Norsk tale, utekstet, DCP, 1t 27min. A: 15 år

FRE 22. NOV KL. 20:00
- MØT REGISSØR LARS DANIEL 
KRUTZKOFF JACOBSEN

COONSKIN
Ralph Bakshi var mannen som populariserte tegnefilmen for voksne. Albert Ruddy hadde gjort 
økonomisk storeslem med Gudfaren og ville gjenta suksessoppskriften med nye ingredienser 
som subkultur, musikk og gateslang. Men rasende borgerrettighetsforkjempere anklagde 
filmen for å nøre opp under rasistiske stereotypier og Paramount droppet den. Filmen endte 
opp i videobutikken, men på 80-tallet ble den gjenoppdaget av afroamerikanske filmskapere 
og fans. Dette er en best satire over fordommer, kanskje mer aktuell enn noensinne.

USA 1975

REGI Ralph Bakshi

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 40min. A: 15 år

FRE 13. DES KL. 20:00

BRIDE OF  RE-
ANIMATOR

USA 1989

REGI Brian Yuzna

MED Jeffrey Combs, Bruce Abbott, Claude Earl Jones

Engelsk tale, utekstet, 35mm, 1t 38min. A: 18 år

FRE 11. OKT KL. 20:30

Etter et opphold i Peru i kjølvannet av den beryktede massakren på Miskatonic 
universitetssykehus, drar kirurgen Dan Cain og hans venn og kollega Dr. Herbert West 
tilbake til Arkham. West gjenopptar sine makabre eksperimenter. Men på en hylle på 
patologisk avdeling venter en gammel kjenning som planlegger en grusom hevn! Med 
suksessen til Re-animator var en oppfølger uunngåelig. En tidvis absurd og voldelig film 
som er et kjærlighetsbrev til Lovecrafts verk og Universal-skrekkfilmene fra 1930-40 tallet!
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PUBLIKUM
S ØN

SKEFILM

ENGELEN PÅ DET 
SYVENDE TRINN

EYES 
WIDE SHUT

NAKEN 
LUNSJ

Dette er Alan Parkers oppvekstdrama basert på Frank McCourts roman.
Handlingen i Engelen på det syvende trinn er lagt til depresjonstiden. Det fattige paret 

Angela og Malachy drar til USA i håp om et bedre liv. De får en stor barneflokk, men livet 
i det forjettede land er hardt, og familien returnerer til Irland. Angelas familie har aldri 
akseptert hennes valg av ektemann. Stadig arbeidsledighet og alkoholisme er en ting, at 
han er protestant er en annen. Forholdene forverrer seg, men Angela kjemper videre, også 
når flere av barna hennes dør. 

Kubrick hadde lenge ønsket å filmatisere Arthur Schnitzlers erotiske roman «Traumnovelle» 
og vurderte blant annet på 70-tallet å lage en utvetydig pornografisk adapsjon. Først på 
90-tallet fikk han realisert filmplanene, som riktignok hadde endret seg noe. Kubrick jobbet 
aldri spesielt fort, så innspillingen trakk ut i langdrag, og han rakk akkurat å klippe filmen 
ferdig før han døde. Prosjektet var preget av mye hemmelighetskremmeri, noe som ikke 
roet den sedvanlige rykteflommen om Kubricks særegenheter. I tillegg ble det spekulert vilt 
om hvor langt filmen ville gå. William og Alice er et vakkert, vellykket og monogamt ektepar. 
Når hun en kveld betror ham en seksuell fantasi som involverer en annen mann, kastes 
William ut i et følelsesmessig, intellektuelt og seksuelt kaos som truer hans gamle identitet.

David Cronenbergs film er basert på William Burroughs kultroman. Cronenberg forsøkte 
ikke å filme Naken lunsj direkte etter boken. Istedet laget han en film om boken, ved å 
ta utgangspunkt i selve skriveprosessen, som i både bok og film er et «sted» eller en 
bevissthetstilstand kalt Interzone. Filmen bygger dels på Burroughs' tidligere roman 
The Exterminator, dels på Naken lunsj selvfølgelig, men også på Burroughs' eget liv. 
Handlingen er lagt til Marokko, som for beatpoetene var et eksotisk og fascinerende fristed 
for både det ene og det andre. Cronenberg har klart å gjenskape uvissheten, det makabre, 
surrealismen og doptilværelsen på en vellykket måte, om enn i en mildere form enn i 
romanen. 

Angela's Ashes

USA 1999

REGI Alan Parker

MED Emily Watson, Robert Carlyle, Joe Breen

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 2t 25min. A: 12 år

Storbritannia/USA 1999

REGI Stanley Kubrick

MED Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd Field

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 39min. A: 18 år

Naked Lunch

Canada/Storbritannia/Japan 1991

REGI David Cronenberg

MED Peter Weller, Judy Davis, Ian Holm, Julian Sands

Engelsk tale, norsk tekst, 35mm, 1t 55min. A: 15 år

SØN 15. DES KL. 20:30
ONS 18. DES KL. 20:30
FRE 20. DES KL. 20:00

SØN 1. DES KL. 20:00
ONS 4. DES KL. 20:00
TOR 5. DES KL. 20:00

FRE 1. NOV KL. 18:00 
- SAMTALE FØR FILMEN
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CINEMATEKENE

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

Italia 1985

REGI Dario Argento

MED Jennifer Connelly, Daria Nicolodi, Fiore Argento

Engelsk tale, norsk tekst, DCP, 1t 56min. A: 15 år

TIR 1. OKT KL. 20:30 | ONS 2. OKT KL. 21:00
FRE 4. OKT KL. 18:00

Åtte måneder etter at en ukjent morder har kuttet hodet av en turist, 
 ankommer Jennifer Corvino Sveits for å begynne på en privatskole der. Etter 
å ha gått i søvne, bevitnet et nytt mord og gått seg vill i skogen, ender hun 
opp hos en entomolog som oppdager at hun har et talent for å kommunisere 
med insekter – en merkelig egenskap som kanskje kan hjelpe henne å løse 
mordgåten.

Ideen til Phenomena kom faktisk til Argento da han hørte om hvordan 
rettsmedisinere bruker insekter i etterforskningen. Likefullt er dette Argento 
på sitt aller sprøeste, langt ute psykologisk og estetisk helt fantastisk. Det 
er jo disse kvalitetene hos Argento vi elsker – ingen andre gjør slike filmer. 
 Musikken er også strålende, Argentos trofaste samarbeidspartnere Goblin 
står for mye av stemningen her. I tillegg tar Argento det helt ut i den heavy 
 enden av skalaen, når både Motörhead og Iron Maiden dukker opp på 
lydsiden.

USA 1999

REGI David Fincher

MED Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham-Carter

Engelsk tale, utekstet, DCP, 2t 19min. A: 18 år

TIR 5. NOV KL. 21:00 | TOR 21. NOV KL. 20:00
LØR 30. NOV KL. 17:00

Vår mann (Edward Norton) har en trygg, men kjedelig kontorjobb og en lekker 
leilighet som skal definere hvem han er, men følelsesmessig er han tom. Derfor 
later han som han har kreft og andre livstruende sykdommer, slik at han kan gå 
på støttegrupper. Dette blir hans substitutt for et sosialt liv. Han er søvnløs og 
ser ikke helt frisk ut. Så møter han Tyler Durden (Brad Pitt) som introduserer 
ham for slåssingens magiske verden. For vår mann blir rå nevekamper sikker-
hetsventilen som hindrer ham fra å gå i luften.

I sine beste filmer klarer David Fincher å gjøre temaer som kapitalisme, 
fremmedgjøring og ubehaget i kulturen til underholdning av aller beste sort. 
I Fight Club handler det også mye om vår tids mannsrolle. Hvorfor skal menn 
klemme hverandre når de egentlig vil slåss?

«Fight Club pulls you in, challenges your prejudices, rocks your world and 
leaves you laughing in the face of an abyss». – Peter Travers, Rolling Stone

FIGHT CLUBPHENOMENA
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Klar for en overraskelse?

TROLL I ESKE
Søndag 6. oktober kl. 21:00, søndag 3. november kl. 21:00  
og søndag 1. desember kl. 21:00 

Oslo Dokumentarkino

BELLINGCAT  
+ PUSH
Torsdag 3. oktober kl. 18:00 + mandag 7. oktober kl. 19:00

Fotoutstilling

FILMELSKERNE
Bilder av cinematek-publikummere.
Fra midten av oktober. 

JAMES BOND-HELG
Fredag 11. og lørdag 12. oktober

NORSK KORT
Onsdag 30. oktober kl. 18:30 og onsdag 4. desember kl. 18:00

CODA

IMPULSO
Medrivende dokumentar om flamencodanseren Rocía Molina.
Torsdag 24. oktober kl. 18:00 (med regissørbesøk)  
og lørdag 26. oktober kl. 17:00

SYRISK 
FILMFESTIVAL 
Fredag 1. til mandag 4. november 

Teknoetikk

THE NET
Samtale før filmen.
Torsdag 7. november kl. 18:00

Foto og film

CÆSAR MÅ DØ
Introduksjon ved Pål Henrik Ekern.
Onsdag 27. november kl. 18:30

Aisthesis

ALL THAT  
HEAVEN ALLOWS
Foredrag av professor i medievitenskap ved UiO, Timotheus Vermeulen.
Onsdag 11. desember kl. 18:00

DETTE SKJER OGSÅ PÅ CINEMATEKET FREMOVER

61

Les mer om arrangementene og forestillingene på cinemateket.no 



62

A ACID FOREST  47
 ALIEN  11
 AN AUTUMN AFTERNOON  17
 AURORA  45
B BACURAU 29
 BE NATURAL  25
 BLACK SWAN  36
 BLADE RUNNER  51
 BLADE RUNNER 2049  36
 BLINDSONE  45
 BOY AND THE BEAST, THE  23
 BRAM STOKER'S DRACULA 55
 BRIDE OF RE-ANIMATOR  58
C COONSKIN  58
D DE UMORALSKE 58 
 DEN LILLE KAMERATEN  46
 DEN SELVLÆRTE FILMFOTOGRAFEN  47
 DRONNINGEN  45
E EARLY SPRING  17
 ECHO  10
 EN HVIT, HVIT DAG  45
 EN SLAVINNES EKSTRAJOBB  40
 ENGELEN PÅ DET SYVENDE TRINN  59
 ERA OF DANCE  46
 EYES WIDE SHUT  59
F FANNY OG ALEXANDER  52
 FIGHT CLUB  60
 FLAVOR OF GREEN TEA OVER RICE, THE 16
 FORVIST  43
 FREAKS  27
G GÅTEN KASPAR HAUSER  40
 GIRL WHO LEAPT THROUGH TIME, THE 22
 GIRLHOOD  19
 GJØGLERNES AFTEN  27
 GOOD, THE BAD AND THE WEIRD 31
 GREY GARDENS  11
 GYMNASLÆRER PEDERSEN  43

H HÅPETS REISE  35
 HEDWIG AND THE ANGRY INCH  54
 HIGH LIFE  9
 HOLIDAY INN  54
 HOMO NOVUS  47
I I WAS BORN, BUT  16
 IT'S A WONDERFUL LIFE  52
J JAKTSCENER FRA NIEDERBAYERN  40
 JOINT SECURITY AREA 33
 JOKER  8
K KADOSH – DE HELLIGE 31
 KAMMERPIKEN 33
 KATHARINA BLUMS TAPTE ÆRE 40
 KING OF COMEDY, THE 56
 KINGS OF THE ROAD  40
 KJÆRLIGHETENS KJØTERE  35
 KLOVNENE  27
 KÖRKARLEN  25
L LADY VENGEANCE 33
 LASSE MARHAUG:  

SOMETHING MUST HAPPEN!  49
 LATE AUTUMN  17
 LATE SPRING 16
 LONG DAYS JOURNEY INTO NIGHT 29
 LONG KISS GOODNIGHT, THE 52
 LOOK CLOSELY AT THE MOUNTAINS  49
 LOS REYES 30
 LØPERJENTEN  51
 LUCKY ONE  51
M MAN ON WIRE  27
 MARIA MARUSJKA  35
 METROPOLIS  37
 MIRAI  23
 MONGOLAND  52
 MONOS 27
 MOULIN ROUGE!  54
 MOVER, THE 47

N NAKEN LUNSJ  59
 NERONE E AGRIPPINA  50
O ODYSSEVS BLIKK  35
 OLDBOY 33
 ON THE INSIDE OF A  

MILITARY DICTATORSHIP 30
P PARASITT 29
 PETRA VON KANTS BITRE TÅRER  40
 PHENOMENA  60
 PORTRETT AV EN KVINNE I FLAMMER  19
R RAGING BULL  56
 REISEN TIL JULESTJERNEN 52
 REKONSTRUKSJON UTØYA  45
S SAMFUNDETS STØTTER  50
 SCANDINAVIAN SILENCE  47
 SUMMER SURVIVORS  47
 SUMMER WARS  22
T TAXI DRIVER  56
 TILBAKE  35
 TO LIV  43
 TOKYO STORY  16
 TOKYO TWILIGHT  17
 TOMBOY  19
U UNDER EN STEINHIMMEL  50
V VANNLILJER  19
W WANDERING GIRL 30
 WOLF CHILDREN  23



PROGRAMKATALOG 
131 – 5/19

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)

EKSTERNE SKRIBENTAR
Baltiske filmdager, DNF, FFS, Geir Friestad, Per 
Haddal, Kay Olsen, Greg Pope, TIFF, Sveinung 
Wålengen, Bård Yden 

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, 5500 eksemplarer    

TAKK TIL
Atle Ellingsen – SF Norge AS / Shochiku / Johan Ericsson 
– Svenska Filminstitutet / Jørgen Ward Søderstrøm – 
Nasjonalbiblioteket/ Jon Inge Faldalen, Ove Solum, Dick 
Stegewerns, Marthe Fredheim Fjelldal, Petter Langlete, 
Mathilde Skoie, Timotheus Vermeulen, Steffen Krüger – UiO / 
Ketil Magnussen – Oslo Dokumentarkino / Thor Holt – Senter 
for Ibsen-studier / Julie Støp Husby / Murnau Stiftung / John 
Berge – jamesbond.no / Hege Dehli / Øistein Refseth – Mer 
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