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2 Inledning

Senare i vår har den tredje säsongen av David 
Lynchs och Mark Frosts tv-serie Twin Peaks 
premiär, 26 år efter avslut ningen av säsong 

två. När Twin Peaks visades på svensk tv tog den 
oss med storm och för egen del så var den inkörs - 
porten till Lynchs långfilmer, något jag är evigt 
tacksam för. På Cine ma teket vill vi uppmärk - 
samma seriens återkomst och laddar upp med att 
visa sju av Lynchs säregna filmer, från debuten 
Eraserhead till Hollywoodmysteriet Mulholland 
Drive.

 En annan säregen regissör som vi lyfter fram 
är Philippe Garrel, fransmannen som slog igenom under den nya vågen men 
som färdades vid dess sida snarare än att vara en del av den. I samarbete 
med Franska Filmfestivalen visar vi sju filmer, de flesta aldrig tidigare 
visade i Sverige.

 Om David Lynch känns extra aktuell denna vår så är Marilyn Monroe 
alltid aktuell. En av filmhistoriens allra största ikoner som ofta reduceras till 
bildskönt kuttersmycke, men vars talang, både gällande skådespeleri och 
sång, det inte borde finnas någon tvekan om. Hon samarbetade också med 
några av sin tids främsta filmare som Howard Hawks, John Huston, Billy 
Wilder, Joseph L. Mankiewicz och Fritz Lang, och vi vill visa upp hennes 
breda register med en serie filmer bestående av komedier, musikaler och 
dramer. 

Några filmer som vi är extra stolta över att visa är L.A. Rebellion-film-
erna som vi tillsammans med CinemAfrica tagit till Stockholm. Serien som 
ursprungligen kuraterades av UCLA Film and Television Archive, och som 
visats vid de anrika cinemateken i Wien och Bryssel, ger en introduktion till 
den rörelse som uppstod i samband med att filmskolan UCLA School of 
Theatre, Film and Television satsade på filmare från minoritetsgrupper. Vi 
får också besök av Julie Dash som kommer samtala med Ylva Habel inför 
visningen av den prisbelönade Daughters of the Dust som vi visar i 
nyrestaurerat skick.

 Programmet innehåller en hel del andra höjdpunkter också: Sofia 
Coppolas filmer, en förhandsvisning av bröderna Dardennes senaste film 
tillsammans med sju av deras tidigare verk, Tod Browning som är en av just 
David Lynchs stora inspirationskällor, ett samarbete med Tempo dokumen-
tär filmfestival kring temat (o)sanning med bland annat den nyligen bort - 
gångne Abbas Kiarostamis mästerverk Close-Up och en hel helg med  
årets Guldbaggenominerade filmer.

 Så jag hoppas att vi ses i Filmhuset närmaste tiden.

Danial Brännström, Cinematekschef

Tack till: Laura Aronovici, Biograf Victoria, Matti Bye, CinemAfrica, Disney Sverige, Franska 
Filmfestivalen, Johan Edström, Vicke Harris, Ebba Holmberg, Lars Jönsson, Klubb Super 8, Mariah 
Larsson, Jonas Mosskin, Jonas Pedersen Hardebrandt, Tempo dokumentär festival, Ari Gunnar  
Þorsteinsson, Tjeckiska centret Stockholm, Ann-Kristine Werme.

Filmkopior och DCP:er från Svenska Filminstitutet om inte annat anges. Övrigt filmmaterial från:   
The Bureau Sales (TBS), Capricci Films (CAF), Ciné-Tamaris (CT), Cinémathèque française (CF),  
Cinémathèque royale de Belgique (CRB), Cineteca di Bologna (CDB), Cohen Media Group (CMG),  
Det Danske Filminstitut (DFI),  Films Distribution (FD), Folkets bio (FB), Institute Française (IF),   
Lola Films (LF), Milestone Films (MF), Národní filmový archiv (NFA), National Film Board of Canada 
(NFBC), NonStop Entertainment (NSE), Park Circus (PC), Tamasa Distribution (TD), TriArt Film 
(TAF), UCLA Film and Television Archive (UCLA)

Texter: Anders Annikas (AA), Tora Berg (TB), Danial Brännström (DB), Magdalena Elekidis (ME), 
Kaly Halkawt (KH),  Sebastian Lindvall (SL), Jeanette Peterberg (JP), Stefan Ramstedt (SR),  
Maja Waltré, Nina Widerberg (NW)
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4 Det här är Cinemateket

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet och har från rege ringen upp -
draget att levandegöra filmhistorien genom visning och kontextualisering av 
film. På Cinema teket får du tillgång till hela film historien, från stumfilm med 
levande musik till film som är så ny att den ännu inte har nått svenska biografer. 

Vi bjuder in filmare och filmkännare som intro ducerar film erna i vårt pro -
gram, vi visar unika retrospektiver, fördjupande temaserier, nyrest aurerade 
klassiker och våra besökares mest önskade filmer, i samar bete med svenska  
och utländska festivaler och filmarkiv.

Filminstitutet är medlem i La Fédération Inter nationale des Archives  
du Film (FIAF), en inter nationell sammanslutning av film arkiv och cinematek 
som tillsam mans arbetar för att bevara och tillgänglig göra film  arvet. 

Cinemateket visar film i Filmhuset och på Biograf Victoria i Stockholm,  
på Capitol i Göteborg och på Biograf Spegeln i Malmö. Under rubriken 
Cinemateket c/o finns vi även på andra platser i Sverige.

Biljetter
Biljetter och förmånskort köper du på våra biografer eller på cinemateket.se.  
Du kan även köpa förmåns kort och biljetter till Filmhuset i Kulturdirekts 
informations disk i Kulturhuset vid Sergels torg. Biljetterna till februari och mars 
släpps 24 januari. Tänk på att antalet platser i biograf erna är begränsat, så skaffa 
gärna biljett i god tid – särskilt till visningar med fri entré.

Ordinarie biljettpris är 80 kronor. Med våra förmånskort blir biljetterna 
billigare, du får programtidningen hemskickad och andra specialerbjudanden. 
Korten gäller i ett år. Läs mer här intill. Har du köpt en rabatterad biljett måste  
du visa upp ditt kort tillsammans med biljetten vid insläppet. 

Är du under 15 år är det alltid gratis att gå på Cinemateket, men du får  
förstås bara gå på visningar där åldersgränsen tillåter det.

Åldersgräns
Olika ålders gränser gäller på olika filmer. Se i programmet vad som gäller för 
respektive film. På filmerna med 11-års  gräns får man vara 7 år och på filmerna 
med 7-årsgräns får man vara under 7 år om man är i sällskap med en vuxen.

Stora Cinemateketkortet kostar  
1  100 kr och med det går du gratis  
på visningarna.* 

Cinemateketkortet kostar 250 kr 
och med det betalar du 60 kr per 
biljett.*

Våra förmånskort:

Bio Victor och Bio Mauritz i Filmhuset 
Tisdag till söndag visar vi film i Filmhusets biografer Bio Victor (364 platser) 
och Bio Mauritz (130 platser). Filmhuset ligger vid Gärdet. Du tar dig hit med 
buss 72 och 76 till Filmhuset, buss 1 och 4 till Värta vägen eller buss 67 och 
t-bana till Karlaplan. Adress: Borgvägen 1. Cine ma tekets biljettkassa, där du 
köper förmånskort och biljetter till visningarna i Filmhuset, öppnar en timme 
före dagens första föreställning. Du kan också köpa förmåns kort och biljetter 
till Filmhuset på cinemateket.se och hos Kulturdirekt i Kulturhuset. 

Biograf Victoria
Varje måndag klockan 19.00 visar vi film i salong 2 på Biograf Victoria  
(166 platser) på Söder. Du tar dig enklast hit med t-bana till Medborgar platsen. 
Adress: Götgatan 67. Kassan öppnar klockan 12 varje dag och hanterar enbart 
kortbetalning. Här kan du köpa förmånskort och biljetter till måndagsvisningarna. 
Du kan även köpa ordinarie biljetter till våra visningar på Victoria på sf.se. 

Cinematekets biografer

Film
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venska B

io

*  Enstaka avv ikelser  kan förekomma.

Det här är Cinemateket
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Fucking Åmål  Ons 15 mar 18.00 Bio Victor

”En ung mästares första mästerverk”. Orden var generösa när dämon regis-
sören, inför Göteborgs filmfestivals serie Bergmans 1900-tal, valde Lukas 
Moodyssons regidebut Fucking Åmål som en sina svenska favoritfilmer.

Med 868 015 sålda biobiljetter blev genomslaget enormt för historien om 
Agnes och Elin, två tonårstjejer från ”fucking jävla kuk-Åmål” som efter  
ett födelsedagsfiasko inleder en vänskap som övergår i kärlek.

 Här finns mycket att falla för: den lyhört skildrade tonårstrotsen, de 
träff säkra replikerna, detaljrikedomen i allt från O’boy-blandning till 
Bingolotto-kvällar, soundtrackets hjärtbultande hitkavalkad med Broder 
Daniels ”Whirlwind”, Foreigners ”I Want to Know What Love Is” och 
Robyns ”Show Me Love”. Dessutom skildrat med skakig handkamera och 
gulkornigt 16mm-foto som får den att mer likna grannlandets Dogme 95  
än din typiska svenska ungdomsfilm.

 Fucking Åmål belönades med Guldbaggar för bästa film, bästa manus, 
bästa regi och bästa kvinnliga huvudroll (som delades av Alexandra 
Dahlström och Rebecka Liljeberg). Även utomlands välkomnades filmen 
med öppen famn och den återfinns ofta på listor över tidernas bästa 
ungdoms- och queerfilmer.

 ”Lukas Moodyssons manus är fullproppat av små vardagspoetiska 
detaljer och den osvikliga fingertoppskänslan för småstadslivet gör att du 
inte behöver vara en frustrerad tonårstjej för att känna igen dig och skratta 
filmen igenom”, skrev Jonas Cramby i Expressen. Det är bara att hålla med.
          Text: Sebastian Lindvall

Visningen inleds av Lova Hagerfors, Filminstiutet. Efter visningen 
samtalar filmjournalisten Andrea Reuter med filmens producent  
Lars Jönsson samt huvudrollsinnehavarna Rebecka Liljeberg och  
Alexandra Dahlström.

Regi: Lukas Moodysson, skådespelare: Alexandra Dahlström, Rebecka Liljeberg, Erica Carlson, 
Ralph Carlsson, 1998, Sverige, DCP 2K, 1 tim 29 min, svenska, tillåten från 11 år

Den digitala 
restaureringen
Filmens säregna utseende är 
resultatet av en ovanlig process. 
Den spelades in på 16mm rever - 
sal film som negativ fram kal lades, 
vändes till 35mm-master inför 
klippningen och sedan till 35mm 
duplikatnegativ som ljussattes  
till slutliga visnings kopian.

För den digitala restaure rin g en, 
som personligen godkänts av 
Lukas Moodysson och filmens 
producent Lars Jönsson, har det 
ursprungliga kameranegativet 
använts som källmaterial. Detta 
har även inneburit att man behövt 
klippa och återskapa de optiska 
printerjobben.



Rapport från Stockholms 
sexträsk  Ons 8 feb 18.00 Bio Victor

Strippklubbar, sexaffärer och exo ti - 
 ska strippnummer när Stockholms 
sexträsk blottas i Arne Brandhilds 
kontrover siella film. Innan visningen 
föreläser Mariah Larsson, docent i 
film vetenskap, om den svenska porr - 
scenen med utgång från sin nya bok 
The Swedish Porn Scene. Före-
läsningen pågår i cirka 45 min uter 
och ingår i biljettpriset. SL

Regi: Arne Brandhild, 1974, Sverige, 35mm,  
1 tim 14 min, svenska, tillåten från 15 år

Om film:
I vår förläsningsserie Om film: ryms denna gång specialeffekternas 
historia och svensk pornografi.

År 2001 – ett rymdäventyr  Ons 29 mar 18.00 Bio Victor

Stanley Kubricks existentiella tripp tar oss från stenålderns apmänniskor till 
framtidens rymdfarkoster. Discovery One är på väg mot Jupiter, men besät t-
ning en får under resans gång skäl att misstänka skeppets artificiella intelligens 
för sabotage. Innan visningen föreläser animatören och specialeffekt producen-
ten Johan Edström om specialeffekters utveckling genom filmhistorien. 
Föreläsningen pågår i cirka 45 minuter och ingår i biljettpriset. SL

Originaltitel: 2001 – A Space Odyssey, regi: Stanley Kubrick, skådespelare: Keir Dullea, Daniel 
Richter, Gary Lockwood, 1968, USA, 35mm, 2 tim 29 min, engelska, utan text, tillåten från 11 år
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”Tro det eller ej, men Eraserhead är min mest andliga film.” David Lynch 
befann sig på ett samtal arrangerat av BAFTA-akademin. Intervjuaren bad 
honom utveckla påståendet om den svartvita, experimentella och föräldra-
mardrömska debutlångfilmen. ”Nej, det tänker jag inte göra”, svarade han 
med ett skratt.

Ett typiskt ögonblick för amerikansk films mest kedjerökande excentriker: 
hemlighetsfull, talar gärna i gåtor, men trots detta – eller just därför? – älskad 
världen över. Fanskaran tycks bara växa för varje Twin Peaks-repris, och lär 
så fortsätta när nya säsongen får premiär i maj. Men förmågan att nå ut är 
inte synonym med viljan att göra sig förstådd.

Att avslöja för mycket förtar upplevelsen, menar Lynch. Han har tidigare 
vägrat förklara bebisens ursprung i långfilmsdebuten Eraserhead (”den 
föddes i närheten”), bollat bort frågan om vad Wild at Heart handlar om 
(”den är runt en timme och fyrtiofem minuter”) och när Mulholland Drive 
släpptes på dvd, och distributionsbolaget bad honom inkludera en lista med 
ledtrådar, slängde han ihop en rad kryptiska villospår.

Lynchs berättande följer en drömsk logik, med svävande sidohistorier  
och öppna slut. Hans filmer både misshandlar och masserar sinnena med 
bullrande ljudlandskap, impressionistiskt foto, skuggor, rök, ridåer och  
en 1950-talsnostalgisk arsenal av veteranbilar, vintagekläder och svunna 
jukeboxhits.

När han för dryga decenniet sedan avslutade Inland Empire, helt inspelad 
digi talt, passade Lynch på att dödsförklara analog film – men hoppet är inte 
förlorat för oss analogvurmande cinefiler. I en nick till biografens tidslighet 
har han dels förbjudit kapitelindelning på dvd-utgåvor av sina senaste verk, 
dels hörts angripa nya publikvanor i ett youtube-klipp: ”Det är så sorgligt att 
ni tror att ni sett en film på er jävla telefon!” I en intervju med italiensk tv 
2014 erkände han till och med att han börjat förälska sig på nytt i celluloid.

I längtan efter säsongspremiären av Twin Peaks, och en eventuell ny 
långfilm, visar vi 35mm-kopior av Lynchs viktigaste verk.

             Text: Sebastian Lindvall
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Eraserhead  Fre 3 feb 18.00 Bio Victor

Det tog fem år för David Lynch att färdigställa långfilmsdebuten om 
en bekymrad vilsensjäl som till sin stora förvåning blir far till en 
potentiellt utomjordisk bebis. Först såg Eraserhead ut att bli en 
parentes på biorepertoaren, men med sin säregna mix av industriella 
oväsen, drömska musikframträdanden och skruvade familjegräl 
odlades ryktena om en märklig kultfilm som bara fortsatte locka 
publik till sena kvällsvisningar. SL

Regi: David Lynch, skådespelare: Jack Nance, Charlotte Stewart, Laurel Near, 1977, USA, 
35mm, 1 tim 40 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Wild at Heart
Tor 2 mar 18.00 Bio Victor

Ultravåld och Elvis Presley-besjungen 
romantik när Sailor och Lula tar till 
vägarna för att fly galna familje med-
lem mar, en påflugen privatdetektiv  
och en tandlös psykopat. Med läcker 
ormskinnsjacka och fönade lockar  
blev Nicolas Cage och Laura Dern ett 
ikoniskt kärlekspar i denna Guldpalms-
belönade roadmovie. Humorn är svart, 
kärleken ren och den nostalgiska 
estetiken som hämtad från en vägkrog  
i David Lynchs vildaste fantasi. SL

Regi: David Lynch, skådespelare: Nicolas Cage, 
Laura Dern, Willem Dafoe, 1990, USA, 35mm,  
2 tim 7 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 15 år

Blue Velvet
Tis 14 feb 18.00 Bio Victor

Erotisk thriller i amerikanska förorts - 
idyllens mörkaste vrår där en nyfiken 
hemvändare hittar kapat öra, förälskar 
sig i plågad nattklubbsång erska och 
blir måltavla för syrgas beroende 
psykopat. Brittiska författaren J.G. 
Ballard liknade Blue Velvet vid ”en 
nyinspelad Trollkarlen från Oz med 
manus av Franz Kafka och dekor av 
Francis Bacon”. SL

Regi: David Lynch, skådespelare: Kyle MacLachlan, 
Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, 
1986, USA, 35mm, 2 tim, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Elefantmannen
Lör 11 feb 16.00 Bio Victor

Verklighetsbaserat drama om van - 
skapta John Merrick som efter ett möte 
med kirurgen Frederick Treves gör en 
oväntad resa från livet som cirkusfreak 
till kurio sitet i viktorianska Londons 
societet. Åttafaldigt Oscarsnominerad, 
bland annat John Hurt för sin sköra 
insats i titelrollen. Att sminkarbetet 
gick obelönat på Oscarsgalan skapade 
sådan upprördhet inom bran schen att 
akademin året därpå införde en ny 
kategori för bästa smink. SL

Originaltitel: The Elephant Man, regi: David Lynch, 
skådespelare: John Hurt, Anthony Hopkins,  
Anne Bancroft, 1980, USA, 35mm, 2 tim 4 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Mulholland Drive
Tor 30 mar 18.00 Bio Victor

Brunett med minnesförlust möter 
blondin med skådespelardrömmar  
i Hollywoods mörka skuggsida. Ett 
gemensamt detektivarbete inleds,  
men för varje nytt spår smälter deras 
identiteter samman på de mest obehag - 
liga vis. Var först tänkt som pilotavsnitt 
för en tv-serie, men när bolaget ABC 
tackade nej arbetade David Lynch  
om materialet till en långfilm. Filmen 
belönades med regipriset i Cannes och 
toppade i fjol BBC:s lista över 2000-  
talets bästa filmer. SL

Regi: David Lynch, skådespelare: Naomi Watts, 
Laura Elena Harring, Justin Theroux, 2001, 
Frankrike, USA, 35mm, 2 tim 27 min, engelska, 
svensk text tillåten från 15 år

Lost Highway
Tor 16 mar 18.00 Bio Victor

”Dick Laurent är död.” David Lynch 
väcktes av det olyckliga beskedet utan 
att känna igen vare sig namnet eller 
rösten på andra sidan luren. Samtalet 
sådde fröet till den lika älskade som 
hatade Lost Highway, där en plågad 
saxofonist döms för mordet på sin fru 
och sedan bokstavligen vaknar upp i 
cellen som en ny man. Dubbelgångare, 
erotik, arkitektoniska labyrinter och 
ändlösa motorvägar i mardrömskt 
mysterium med fantastiskt soundtrack 
producerat av Trent Reznor. SL

Regi: David Lynch, skådespelare: Bill Pullman, 
Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, 
1996, USA, 35mm, 2 tim 14 min, engelska, 
svensk text tillåten från 15 år

Twin Peaks – Fire Walk with Me  Fre 10 mar 18.00 Bio Victor

Twin Peaks blev startskottet för tv-dramats nya guldålder och fick folk från 
hela världen att undra vem som mördade Laura Palmer. Frågan besvaras med 
gastkramande otäckhet i denna långfilm som tar vid före pilotavsnittets start. 
Med hemsökande bilder, surrealistiska ögonblick och märkliga gästspel från 
David Bowie, Chris Isaak och Lynch själv är resultat et allt annan än publik - 
friande. Utbuad i Cannes och mestadels sågad av kritikerna, men med tiden 
har filmen kommit att betraktas som det renaste uttrycket för lynchsk 
stämning. SL

Regi: David Lynch, skådespelare: Cheryl Lee, Kyle MacLachlan, Ray Wise, Moira Kelly, 1992,  
USA, 35mm, 2 tim 15 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

David Lynch
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L.A. Rebellion
Upprorets röster
Medborgarrättsrörelsen höll på att ta form och gatorna vibrerade av vilda 
pro tester mot polisvåld, rasism och Vietnamkriget. I ögat av 1960-talets 
sociopolitiska stormar föddes ett utbildningsprogram som bland annat inbegrep 
ekonomiska stöd för att lyfta fram filmstudenter från minoritetsgrupper – ett 
första frö för den nya generation av svarta filmare som slog rot på UCLA 
School of Theatre, Film and Television.

Här möttes visionärer som Charles Burnett, Haile Gerima och Jamaa Fanaka 
som senare kom att inspirera, och i vissa fall även samarbeta, med de yngre 
talangerna Larry Clark, Billy Woodberry och Julie Dash. Denna konstnärliga 
rörelses postkoloniala, antifascistiska, ibland aggressivt avantgardistiska och 
alltid ofiltrerat ärliga skildringar av svarta Los Angeles-bors vardagliga svärta 
kom att kallas L.A. Rebellion.

Snarare än blaxploitationfilmens eskapistiska hämndfantasier märks influ  - 
enser från den europeiska efterkrigsfilmens realism: handhållen kamera, långa 
tag  ning ar, grovkorniga bilder på asfaltsstråk, slitna fabriker och fattiga kvarter. 
Med oförskönade medel gavs nya perspektiv på världens mest fotograferade 
stad.

I samarbete med CinemAfrica, en filmfestival med fokus på Afrika och den 
afrikanska diasporan, visar vi några av de nyckelverk som gav liv och rörelse  
åt L.A. Rebellion.

”L.A. Rebellion: Creating a New Black Cinema” är ett projekt av 
UCLA Film & Television Archive som utvecklats som en del av 
”Pacific Standard Time: Art in L.A: 1945–1980”. CinemAfrica

Text: Sebastian Lindvall

Daughters of the Dust  Lör 25 feb 16.00 Bio Victor

Sedan slaveriets avskaffning har familjen Peazant levt isolerade på en ö utanför Georgia, men oro sprids när yngre 
generationen vill flytta till fastlandet. Viktig indieklassiker som nyligen hamnade i rampljuset som tydlig referenspunkt  
i Beyoncés visuella album Lemonade. Efter visningen samtalar Ylva Habel, filosofie doktor och lektor i filmvetenskap, 
med regissören och manusförfattaren Julie Dash. Med Daughters of the Dust blev hon den första afroamerikanska 
kvinnan att göra spelfilm som nådde en större publik. SL

Regi: Julie Dash, skådespelare: Cora Lee Day, Alva Rogers, Barbara O, Kaycee Moore, 1992, USA, DCP 2K (CMG), 1 tim 53 min, engelska,  
utan text, tillåten från 15 år



Killer of Sheep   
Fre 31 mar 18.00 Bio Victor

Afroamerikansk slaktare rör sig mellan 
olika underklasshushåll i Los Angeles 
förorter. Charles Burnetts mästerliga 
porträtt av det fattiga svarta USA kom 
till som en motvikt till blaxploitation-
vågen. Filmen kunde under 25 år inte 
visas på grund av rättighetsproblem 
med musiken. 2007 hade den nypremiär 
och nu kan man återigen höra Dinah 
Washington, Paul Robeson, Elmore 
James och Louis Armstrong på sound - 
tracket. DB

Regi: Charles Burnett, Skådespelare: Henry Gayle 
Sanders, Kaycee Moore, Charles Bracy, 1977, 
USA, 35mm (UCLA), 1 tim 23 min, engelska,  
utan text, tillåten från 15 år

Förfilm: The Horse
Lyrisk skildring av pojke som tar 
hand om en häst som just ska 
avlivas.
Regi: Charles Burnett, skådespelare: 
Gordon Houston, Maruy Wright, Gary 
Morrin, 1973, USA, 14 min, 35mm (UCLA), 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Emma Mae  Lör 4 mar 16.00 Bio Victor

Tonårstjejen Emma Mae lämnar familjen i södern, flyttar till Los Angeles och 
förälskar sig i en knarklangare. När nya pojkvännen haffas av polisen börjar 
Emma planera ett bankrån för att betala borgen. Underhållande och sorgligt 
bortglömd hämndklassiker som distribuerades på video under titeln Black 
Sister’s Revenge. Skriven och regisserad av Jamaa Fanaka som några år senare 
blev en av L.A. Rebellion-rörelsens stora namn med fängelsefilmen 
Penitentiary.  SL

Regi: Jamaa Fanaka, skådespelare: Jerri Hayes, Ernest Williams II, Charles D. Brooks III, 1976, 
USA, 1 tim 40 min, 35mm (UCLA), engelska, utan text, tillåten från 15 år

Bush Mama  Sön 26 feb 18.00 Bio Mauritz

Illvilliga byråkrater, ändlösa trottoarer och obehagligt polisvåld står i vägen  
för en gravid socialbidragstagare i ett rasistiskt Los Angeles. När hennes pojk - 
vän hamnar i en cell övergår den likgiltiga sömngången i ett raskt och politiskt 
uppvaknande. Haile Gerimas hybridfilm inleds med en stark scen där miss tänk-
samma poliser ifrågasätter inspelningen – ett synliggjort förtryck som även drygt 
fyrtio år senare är vardag för många svarta amerikaner. Med foto av Roderick 
Young och en ung Charles Burnett, som senare gjorde Killer of Sheep. SL

Regi: Haile Gerima, skådespelare: Barbarao, Johnny Weathers, Susan Williams, 1975, USA,  
35mm (UCLA), 1 tim 37 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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To Sleep with Anger 
Fre 24 feb 18.00 Bio Victor

Danny Glover är diaboliskt oförut säg-
bar i rollen som en mystisk man från 
södern som plötsligt knackar på hos 
barndomsvänner som 30 år senare 
skaffat barn och flyttat till South 
Central. Den objudna gästens märkliga 
vanor, skrockfullheter och märkliga 
inflytande skapar osämja inom familjen. 
Nervig komedi som belönades med fyra 
priser på Independent Spirit Awards. SL

Regi: Charles Burnett, skådespelare: Danny 
Glover, Richard Brooks, Paul Butler, 1990, USA, 
35mm (UCLA), 1 tim 35 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år 

Bless Their Little Hearts
Sön 26 mar 16.00 Bio Victor

Som en av nyckelfigurerna i L.A. 
Rebellion-rörelsen ville Charles 
Burnett få fler unga svarta filmare på 
UCLA att följa deras fotspår. Han 
skrev, fotade och vägledde Billy 
Woodberrys lidelsefulla långfilmsdebut 
Bless Their Little Hearts – ett familje - 
porträtt där ett själsligt plågat par 
kämpar för att hålla ihop familjen. SL

Regi: Billy Woodberry, skådespelare: Nate 
Hardman, Kaycee Moore, Angela Burnett,  
1984, USA, 1 tim 20 min, 35mm (UCLA), 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

L.A. Rebellion

Passing Through
Tis 14 mar 18.00 Bio Mauritz

Svart jazzmusiker muckar efter avtjänat 
straff för att ha dödat vit gangster. Väl 
ute i friheten möts han av en sönder-
exploaterad scen, så för att hitta tillbaka 
till passionen bestämmer han sig för att 
söka upp farfadern som en gång fick 
honom att upptäcka musiken. Febrigt, 
improviserat och impressionistiskt 
berättat mästerverk som kallats 
“filmhistoriens enda jazzfilm”. Med 
musik av bland andra Charlie Parker, 
John Coltrane och Sun Ra.  SL

Regi: Larry Clark, skådespelare: Nathaniel Taylor, 
Clarence Muse, Pamela Jones, 1977, USA,  
1 tim 45 min, 16mm (UCLA), engelska, utan text, 
tillåten från 15 år
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Hur väl kan kameran uttrycka det som författarna skrivit i ord? Kan ljud och 
rörlig bild förmedla något som skriven text inte förmår? Går något förlorat på 
vägen eller kan det vara till historiernas fördel?

I samarbete med Nobelmuseet lyfter vi fram filmer efter verk skrivna av 
Nobelpristagare i litteratur, med det gemensamma temat familjeband. Det finns 
sunda, goda men också sjuka och destruktiva. Vad gör dem så speciella?

Innan varje visning blir det samtal om litteratur, film och familjeband. 
Samtliga modereras av Jonas Mosskin, psykolog och frilansskribent, vars 
filmklubb Psykologer tittar på film firar tioårsjubileum i år.

The Feast of the Goat  Ons 15 feb 18.00 Bio Mauritz

I Nobelpristagarens Mario Vargas Llosas roman Bockfesten, filmatiserad av 
för fattarens kusin Luis Llosa, återvänder Urania Cabral hem till Santo Domingo 
och minnena av sitt förhållande med den dominikan ska diktatorn Rafael Trujillo. 
Före visningen samtalar Jonas Mosskin med Laura Aronovici, litteraturansvarig 
på Nobelmuseet, och Tora Berg, programredaktör på Cinemateket. JP

Originaltitel: La fiesta del chivo, regi: Luis Llosa, skådespelare: Tomas Milian, Isabella Rossellini,  
Paul Freeman, 2005, Dominkanska Republiken, Spanien, Storbritannien, 35mm (LF), 2 tim 12 min, 
engelska, tillåten från 15 år 

Gräset sjunger  Ons 1 mar 18.00 Bio Mauritz

Rasmotsättningar, klasskillnader, makt, äktenskapliga relationer och kvinnlig 
frigörelse i Doris Lessings debutroman som utspelar sig i koloniala Sydrhodesia 
(nuvarande Zimbabwe) i slutet av 1940-talet. Här skärskådas ett olyckligt äkten - 
skap mellan en man och kvinna som försöker försörja sig som lantbruk are. Före 
visningen samtalar Jonas Mosskin med Ebba Holmberg, litteratur ansvarig på 
Nobelmuseet, och Sebastian Lindvall, programredaktör på Cinemateket. JP 
Originaltitel: Killing Heat, regi: Michael Raeburn, skådespelare: Karen Black, John Thaw, John Kani, 
1981, Zambia, Storbritannien, Sverige, 35mm, 1 tim 45 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år
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Nobelpristagares 
romaner på film
Litteratur, film och familjeband

Buddenbrooks – en familjs ära och förfall
Ons 22 mar 18.00 Bio Mauritz

Thomas Manns genombrottsroman har översatts till svenska sex gånger och 
räknas idag till en av de stora klassikerna. Där skildras en familjs utveckling 
under fyra generationer från köpmän till konstnärer. Historien utspelar sig i 
Lübeck, den gamla hansestaden, som här lever upp med sin hamn, sina gator, 
torg och idylliska omgivningar. Vi visar den svenska biografversionen. Före 
visningen samtalar Jonas Mosskin med Ann-Kristine Werme, Nobelmuseet, 
och Danial Brännström, Cinematekschef. JP

Originaltitel: Buddenbrooks, regi: Alfred Weidenmann, skådespelare: Liselotte Pulver, Hansjörg 
Felmy, Nadja Tiller, 1959, Västtyskland, 35mm, 2 tim 30 min, tyska, svensk text, tillåten från 11 år
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The Inner Scar  
I Egyptens och New Mexicos öken och vid Islands 
kuster och vulkaner vandrar Philippe Garrel, Nico och 
en naken Pierre Clémenti runt till tonerna från Nicos 
album Desert Shore. Kultförklarad Zanzibar-produktion 
med mytolog iska element och praktfulla kostymer. 
Franska cinema teks fadern Henri Langlois var lyrisk: 
“Filmen är ett mästerverk. Plötsligt är det mänsklig-
heten, hela jorden som talar, och jorden i dess antika 
betydelse av moder.” SR

Originaltitel: La cicatrice intérieure, regi: Philippe Garrel, skådespela-
re: Nico, Philippe Garrel, Pierre Clémenti, 1972, Frankrike, 35mm 
(CF), 1 tim, franska, engelska, tyska, engelsk text, till. fr. 15 år

Philippe Garrel

Philippe Garrel
Den föränderliga filmskaparen
”Om dina filmer är så speciella, och för mig så värde-
fulla, är det för att de helt och hållet bygger på en idé om 
erfarenhet”, sade den franska film kritik ern Serge Daney 
till Philippe Garrel.

Idén om att förmedla mänsklig, personlig erfarenhet är 
just det som karaktär i serar Garrels formmässigt skiftande 
verk. Han har varit verksam sedan tidigt 1960-tal och 
brukar benämnas som en av franska nya vågens mest 
betydelse fulla efterträdare. Liksom för Jean-Luc Godard 
satte majrev olten 1968 djupa spår i filmskapandet, men 
istället för att som Godard röra sig mot en politiserad  
och kollektiv praktik renodlade Garrel ett redan påbörjat 
experimentellt arbete utan direkta hänvisningar till dags - 
politiska skeenden.

Under denna period ingick Garrel i en lös konstellation 
av filmare som kallades Zanzibar-gruppen,  dessa produk - 
tioner präglas av en stram formalism och tematik rik på 
religiösa och mytologiska referenser. Efter denna period 
vände han sig mot den privata sfären och gjorde ett antal 
stumma porträttfilmer av familje med lemmar och vänner.

Dessa nakna, statiska och frontala porträtt och deras 
skildringar av person  liga erfarenheter återkommer i de 
fiktiva filmer som Garrel gjort sedan slutet av sjuttiotalet. 
Bilderna påminner om det okonstlade bildspråket i tidig 
stumfilm, som därtill gör sig påmind genom långa 
passager av tystnad och att filmmusiken ofta spelas av ett 
eller ett fåtal instrument. Till en spelfilm i stiltje tillförde 
han en primitiv styrka med vilken en förlorad era kunde 
sörjas och den rådande bestridas.

Garrels filmskapande har genomgått en rad föränd ring-
ar, men samtliga verk genomsyras av en vilja att skildra 
direkta erfarenheter av kärlek, vänskap och revolt. Fokus 
ligger ofta på ögonblicken före, mellan och efter omvälv - 
ande händelser. Ögonblick av tveksamhet, andning, 
reflektion och återhämtning.

Kort sagt det som till stor del utgör erfarenheten av  
att (över)leva, och som i Garrels filmer återges med en 
drabbande intensitet.

                   Text: Stefan Ramdstedt

Stora Cinemateketkortet och Cinemateketkortet gäller som 
medlemskort på Franska Filmfestivalen som pågår 17–19 februari. 
Läs mer på franskafilmfestivalen.se.

Le révélateur + The Inner Scar   
Sön 5 mar 16.00 Bio Victor

I samarbete med

Le révélateur   
I kontrastrika svartvita tablåer skildras en värld i spillror, 
människor till synes på flykt och ett ordlöst familjedrama 
där de vuxnas utmattning och för tvivlan ställs mot 
intensiteten i barnets lekfullhet och rädsla. En dystopisk 
film inspelad under enkla förhållanden i Tyskland under 
juni 1968. SR

Regi: Philippe Garrel, skådespelare: Stanislas Robiolle, Laurent 
Terzieff, Bernadette Lafont, 1968, Frankrike, 35mm (CF), 1 tim 7 min, 
utan dialog, tillåten från 15 år
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Wild Innocence  Fre 17 feb 18.00 Bio Victor

Ung filmskapare tvingas langa heroin åt sin producent för att finansiera en anti- 
drogfilm. Trots att denna berättelse även innefattar en ömsint kärlekshistoria är 
det genrefilmselementen som gör Wild Innocence till ett något atypiskt Garrel-
verk. Sista produktionen för filmfotografen Raoul Coutard som tar farväl i 
svartvit Cinemascope. SR

Originaltitel: Sauvage innocence, regi: Philippe Garrel, skådespelare: Mehdi Belhaj Kacem, Julia 
Faure, Michel Subor, 2001, Frankrike, Nederländerna, 35mm (TBS) 2 tim 3 min, franska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

The Birth of Love  Mån 27 feb 19.00 Biograf Victoria

Jean-Pierre Léaud och Lou Castel, två ikoner från den franska och italienska 
1960-talsfilmen, spelar åldrande kulturarbetare (Léaud en friställd författare och 
Castel en skådespelare och otrogen familjefar) som i Kuwaitkrigets efterdyningar 
gemensamt genomlever en livskris. I Raoul Coutards vackra bilder skildras 
desperation, leda och sorg till tonerna av John Cales pianomusik. SR

Originaltitel: La naissance de l’amour, regi: Philippe Garrel, skådespelare: Lou Castel, Jean-Pierre 
Léaud, Johanna ter Steege, 1993, Frankrike, Schweiz, 35mm (IF), 1 tim 34 min, franska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

Regular Lovers  Tis 21 feb 18.00 Bio Victor

Likt en b-filmsregissör i Hollywood återanvände Garrel kostymer och rekvisita 
från Bernardo Bertoluccis Dreamers till denna fiktiva rekonstruk tion av sina egna 
erfarenheter från maj revolten 1968. På svartvit film (fotad av Willy Lubtchansky 
och på samma film sort som Garrel spelade in de auten tiska händelserna på) 
skildras en berättelse om unga människor som efter revolutionens misslyckande 
er sätter barrikadernas revolutionära rus med opiumets dito. SR

Originaltitel: Les amants réguliers, regi: Philippe Garrel, skådespelare: Louis Garrel, Clotilde Hesme, 
Julien Lucas, 2005, Frankrike, 35mm (FD), 3 tim 3 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

She Spent So Many Hours Under the Sun Lamps   
Sön 12 mar 16.15 Bio Victor

Porträttlika närbilder av ansikten och ett fokus på kroppsliga gester i denna 
fragmentariskt berättade och mång skiktade metafilm om en ung filmskapares 
våndor. Philippe Garrel medverkar, tillsammans med andra nya vågen-
ättlingar som Chantal Akerman och Jacques Doillon, i detta generationsporträtt 
som är dedikerat till minnet av den då nyligen bortgångna Jean Eustache. SR

Originaltitel: Elle a passé tant d’heures sous les sunlights..., regi: Philippe Garrel, skådespelare: 
Mireille Perrier, 1985, Frankrike, 35mm (CF), 2 tim 10 min, franska, eng. text, tillåten från 15 år

The Secret Son  Sön 19 feb 18.00 Bio Victor

Anne Wiazemsky och Henri Maublanc gestaltar ett plågat par – en skåde-
spelerska och en filmskapare – som emotion ellt pendlar till och från varandra. 
Filmen spelades in helt utan artificiell ljus sättning, och bygger delvis på 
Garrels egna erfarenheter av drogmissbruk och psykiatrisk hospitalisering. 
Belönades med Prix Jean Vigo 1982. SR

Originaltitel: L’enfant secret, regi: Philippe Garrel, skådespelare: Anne Wiazemsky, Henri de 
Maublanc, 1979, Frankrike, 35mm (CF), 1 tim 32 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Marilyn Monroe
Komedienn på största allvar 

Den 5 augusti 1962 hittades filmstjärnan Marilyn Monroe 
död i sitt hem. Hon var då 36 år gammal och på toppen av 
sin karriär. Nyheten slog ner som en bomb över hela 
världen.

Hennes alltför tidiga bortgång är med all säkerhet en 
del av anledningen till att myten om henne lever vidare. 
Folk vet vem hon är utan att för den delen ha sett en 
endaste av hennes filmer. Hundratals böcker har skrivits 
om henne, somliga skvallerbiografier av före detta 
kolle gor, men också mer prestigefulla verk av ansedda 
författare som Norman Mailer, Gloria Steinem och Joyce 
Carol Oates. Konstnärer som Andy Warhol har skapat 
omtalad konst utifrån hennes porträtt, och musikstjärnor 
som Madonna, Katy Perry och Lil Kim har kopierat 
hennes stil. Likt Elvis Presley har Monroe idag blivit  
en ikon och ett varumärke som används för att sälja bilar, 
smink och alkohol. Det är nästan så att man har glömt bort 
att hon faktiskt också var en fantastisk skådespelare.

1946 tog en då 20-årig Norma Jeane Baker, efter en 
kort karriär som fotomodell, klivet över till filmen, tog 
artistnamnet Marilyn Monroe och förändrade sin stil till 
den utmärkande look som skulle bli hennes signum.

Efter en rad småroller lyckades hon knipa biroller i 
statusfilmerna I asfaltens djungel och Allt om Eva. Publik 
och filmkritiker fick upp ögonen för henne och hon gavs 
rollen som mordisk femme fatale i Niagara – hennes  
stora genombrott. Tyvärr stämplades hon snabbt som 
sexsymbol. Hennes skådespeleri blev i andras ögon 
sekundärt.

I ett försök att bryta sig ur ”dum blondin”-facket 
flyttade hon i mitten av femtiotalet till New York, tog 
kurser på Actors Studio och startade eget produktions-
bolag för att få möjlighet att göra andra sorters roller  
som hon inte blev erbjuden av de stora filmbolagen. 

I samma veva fick hon rykte om sig att vara besvärlig. 
Hon kom inte i tid, glömde repliker och hade alltid en 
skådespelarcoach i släptåg, vilket drev regissörerna till 
vansinne. Trots det valde många att arbeta med henne 
igen. 

Samtidigt som Tony Curtis, under inspelningen av  
I hetaste laget, tyckte att kyssa Monroe var som att kyssa 
Hitler på grund av alla omtagningar, menade filmens 
regissör Billy Wilder att ”vem som helst kan memorera 
repliker, men det krävs en riktig konstnär för att dyka  
upp på inspelningsplats utan att kunna en enda replik  
och ändå prestera som hon gjorde!” I slutändan var det 
Monroe, inte Curtis, som prisades för sin insats. I Variety 
beskrevs hon som en “komedienn med oslagbar komb i - 
n a tion av sex appeal och tajming.” Och det var just som 

Text: Tora Berg

komediskådespelare hon briljerade som allra mest. 
Hon hade en unik förmåga att kombinera komik och 
tragik, vilket fick Bus Stop-regissören Joshua Logan  
att likna henne vid Charlie Chaplin.

Sin sista skådespelarinsats gjorde Monroe i De 
missanpassade, en roll som var specialskriven för 
henne av dåvarande maken Arthur Miller. Hon hyllades 
för sin insats, men själv avskydde hon både filmen  
och sin prestation. Året därpå utsågs hon vid Golden 
Globe-galan till ”World Film Favourite”. Bara fem 
månader senare avled hon, av en överdos sömnmedel. 

Med en tragisk bakgrund som fosterbarn förkropps  - 
lig ade Monroe på många sätt den amerikanska 
dröm men, om än med ett olyckligt slut. Hon lyckades 
aldrig bli kvitt sexstämpeln, och vem vet? Om hon inte 
hade dött så ung hade hon kanske fått blomma ut på 
ålderns höst, slutat anlitas enkom för sitt utseende och 
fått de komplexa roller hon alltid drömt om.

Vi visar tio av Marilyn Monroes filmer, från genom -   
brottet till hennes sista film. 
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Urladdning  Lör 4 feb 16.00 Bio Victor

Bitter Barbara Stanwyck återvänder till hembygden och gifter sig med man  
som tråkar ut henne. När äktenskapet börjar knaka i fogarna är Marilyn Monroes 
blivande svägerska den enda som tar henne i försvar. Fantastiskt foto och femini s-
 tiska förtecken i psykologiskt noir-drama signerat Fritz Lang. TB

Originaltitel: Clash by Night, regi: Fritz Lang, skådespelare: Marilyn Monroe, Barbara Stanwyck, Paul 
Douglas, Robert Ryan, 1952, USA, 35mm (DFI), 1 tim 45 min, engelska, dansk text, tillåten från 15 år

Niagara  Mån 20 mar 19.00 Biograf Victoria

Smekmånadspar hamnar i tvingat umgänge med makar med äktenskapsproblem  
i stugby vid Niagara-fallen. Marilyn Monroe spelar med bravur otrogen hustru 
med lömska mordplaner i stämningsfull film noir i Technicolor, med storslagna 
scenerier och mycket Hitchcock-känsla. TB

Regi: Henry Hathaway, skådespelare: Marilyn Monroe, Joseph Cotton, Jean Peters, Max Showalter, 
1952, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 32min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Allt om Eva  Tor 9 feb 18.00 Bio Victor

Hetlevrade teaterdivan Margo Channing blir uppvaktad av skenbart ödmjuka 
beundrarinnan Eve Harrington som nästlar sig in i vänskapskretsen och försöker 
stjäla hennes karriär. Strålande skådespeleri, med minnesvärd Marilyn Monroe i 
en av sina tidigaste roller, i film som fick rekordmånga (14) Oscarnomineringar 
– en bedrift som fortfarande inte har överträffats. TB

Originaltitel: All About Eve, regi: Joseph L. Mankiewicz, skådespelare: Bette Davis, Anne Baxter, 
George Sanders, Marilyn Monroe, 1950, USA, DCP 2K (PC), 2 tim 18 min, engelska, utan text, 
barntillåten

I asfaltens djungel  Lör 4 mar 18.00 Bio Victor

Sterling Hayden är trött på att bli jagad av polisen, och vill göra en sista stöt för att 
kunna köpa en gård i Kentucky. Tillsammans med en villkorligt frigiven mäster - 
skurk, en flörtande professor, en kassaskåpssprängare med försörjningsplikt och 
en bankrutt advokat planerar han ”the biggest caper ever to be pulled in the Mid - 
west”. Marilyn Monroe slog igenom i en liten roll som advokatens syskonbarn. NW

Originaltitel: The Asphalt Jungle, regi: John Huston, skådespelare: Sterling Hayden, Jean Hagen, Louis 
Calhern, Marilyn Monroe, 1950, USA, 35 mm, 1 tim 52 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Herrar föredrar blondiner  
Tor 9 mar 18.00 Bio Victor

Två sångerskor på väg med båt till 
Paris faller offer för utsänd privat-
spanare, och hamnar i ekonomiskt 
trångmål. Glittrig musikalkomedi 
som bland annat innehåller Monroes 
legen dariska version av ”Diamonds 
Are a Girl’s Best Friend”, ett musik - 
 nummer som bland annat inspirerat 
Madonna i videon till ”Material 
Girl”. Bygger på en roman av Anita 
Loos som senare skrev uppföljaren  
... men gifter sig med brunetter. TB

Originaltitel: Gentlemen Prefer Blondes, regi: 
Howards Hawks, skådespelare: Marilyn 
Monroe, Jane Russell, Charles Coburn, 1953, 
USA, DCP 2K (PC), 1 tim 31min, engelska, 
utan text, barntillåten



18 februari–marsMarilyn Monroe

De missanpassade   
Tor 23 feb 18.00 Bio Victor

Skadeskjuten showgirl klamrar sig 
fast vid åldrande cowboy som slår 
sig ihop med vilsen rodeoryttare för 
att fånga in vildhästar att sälja som 
hundmat. Manuset skrevs av Marilyn 
Monroes make Arthur Miller, som 
var med på den tumult artade inspel - 
ningen. Clark Gable och Monroe gör 
sina sista roller. Regis sören Jonas 
Mekas menade  att att vi i vårt sök - 
ande efter sanning skulle glömma 
Aristoteles och se på Monroes 
ansikte i John Hustons film. NW

Originaltitel: The Misfits, regi: John Huston, 
skådespelare: Marilyn Monroe, Clark Gable, 
Montgomery Clift, 1961, USA, DCP 2K (PC),  
2 tim 5 min, engelska, utan text, till. fr. 15 år

I hetaste laget  Ons 1 feb 18.00 Bio Victor

Svartklubbsmusiker som bevittnat ett mord tar under täckmantel jobb i damork e-
ster för att undfly gangsters som vill eliminera dem.  Dock har de  
svårt att motstå bandets ukulelespelande sångerska, en gnistrande Monroe  
som förärades med en Golden Globe för rollen som Sugar Kane Kowalczyk.  
Den kritikerrosade och flerfaldigt prisade filmen nämns ofta som en av de  
bästa komedierna någonsin. TB

Originaltitel: Some Like it Hot, regi: Billy Wilder, skådespelare: Marilyn Monroe, Tony Curtis,  
Jack Lemmon, George Raft, 1959, USA, 35mm, 2 tim, engelska, utan text, tillåten från 7 år

Bus Stop  Tis 28 feb 18.00 Bio Victor

Obelevad kofösare på jakt efter oskuldsfull hustru faller pladask för natt klubbs -
sångerska med stökigt förflutet och tvingar henne med till Montana. Första filmen 
som producerades av Marilyn Monroe Productions. Monroe fick i Bus Stop 
möjlighet att visa på sin bredd som skådespelare och Golden Globe-nominerades 
för sin insats. TB

Regi: Joshua Logan, skådespelare: Marilyn Monroe, Don Murray, Betty Field, Arthur O’Connell, 1956, 
USA, DCP 2K (PC), 1 tim 36 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Flickan ovanpå  Mån 20 feb 19.00 Biograf Victoria

Medelålderskrisande gräsänkling i ett sommarhett New York blir betagen i rek- 
lam modell som hyr lägenheten ovanför. Förtexter av Saul Bass och med Marilyn 
Monroe i sin mest ikoniska scen, iklädd halterneckklänning i luftdraget från ett 
ventilationsgaller, som spelades in på Manhattan inför extatiska åskådare. TB

Originaltitel: The Seven Year Itch, regi: Billy Wilder, skådespelare: Marilyn Monroe, Tom Ewell,  
Evelyn Keyes, 1955, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 45 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Hur man får en miljonär  Mån 27 mar 19.00 Biograf Victoria

I Hollywoods andra film i Cinemascope spelar Marilyn Monroe, Betty Grable 
och Lauren Bacall tre modeller som hyr en takvåning på Manhattan och börjar 
jaga stenrika män. En kritiker beskrev hur de ”spacklats så sött och rosigt att de 
blir aptitliga att titta på – som marsipantårtorna i en konditoridisk”. 
Originaltitel: How to Marry a Millionaire regi: Jean Negulesco, skådespelare: Marilyn Monroe, Betty 
Grable, Lauren Bacall, William Powell, David Wayne, 1953, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 35  min,  
engelska, utan text, barntillåten



19februari–mars

Vad som helst – till synes ...
Konstfilm, experimentfilm och  
annan film som tänjer gränser

19februari–mars Vad som helst – till synes...

Norman McLaren  Tor 16 feb 18.00 Bio Mauritz

Som animatör, kompositör, filmare och grundare av 
National Film Board of Canadas animationsstudio var 
Norman McLaren en av avantgardefilmens viktigaste 
gestalter under 1900-talets första hälft. Tillsammans 
med Viking Eggeling, Mary Ellen Bute och Len Lye  
är han en av de största experimentfilmsanimatörerna, 
lika mycket ljudkonstnär som bildskapare. 

Vissa av hans filmer består av visuella tolkningar av 
redan existerande musik medan andra upprättar en mer 
komplex relation mellan bild och ljud. McLaren gjorde 
både figurativa och abstrakta filmer, och de flesta utan 
kamera genom att teckna eller etsa direkt på film-
remsan. Ett arbete som alltid utfördes med lika mycket 
noggrannhet, lekfullhet som radikal påhittighet.
        Text: Stefan Ramstedt

Dots, 1940, 3 min, Hen Hop, 1942, 4 min, C’est l’aviron, 1944,  
4 min, Begone Dull Care, 1949, 8 min, Neighbours, 1952, 8 min,  
A Phantasy, 1952, 8 min, Blinkity Blank, 1955, 5 min, Le merle, 
1958, 4 min, Lines: Vertical, 1960, 6 min, Mosaic, 1966, 5 min,  
Pas de deux, 1968, 13 min, Synchromy, 1971, 13 min, regi: Norman 
McLaren, USA, Kanada, DCP 2K (NFB), utan dialog, tillåtna från 15 år.

Sedan filmens födelse har filmskapare velat testa mediets gränser 
för att utforska dess potential, ständigt med frågan ”vad är film?” 
som ledstjärna. De har experimenterat med form och innehåll, 
brutit upp narrativ, etsat berättelser direkt på remsan, visat bilder 
som inte får visas och suddat ut gränserna mellan film och konst. 
Under denna rubrik lyfter vi fram verk som får oss att se på ett 
nytt sätt och ifrågasätta våra förutfattade meningar om vad film 
kan vara.



Lost in Translation  Lör 18 feb 16.00 Bio Victor 
Ung amerikansk hustru till kändisfotograf inleder vänskap med äldre amerikansk skådespelare i hotellbar i Tokyo. 
Båda är vilsna i ett land fullt av kuriositeter, men också i sina respektive livssituationer. Bill Murray fick ett senkommet 
erkännande som ”seriös” skådespelare, Scarlett Johansson gjorde sin första vuxenroll och Sofia Coppola vann en 
Oscar för sitt manus och nominerades för bästa regi och bästa film. AA

Regi: Sofia Coppola, skådespelare: Bill Murray, Scarlett Johansson, 2003, USA, Japan, 35mm, 1 tim 37 min, engelska, svensk text, barntillåten 

Sofia Coppola20

Fram till 1999 var Sofia Coppola mest känd som Francis Ford Coppolas 
dotter, och för en usel skådespelarinsats i Gudfadern del III. Men så kom 
regidebuten Virgin Suicides och Coppola d.y. seglade upp som ett av  
Holly woods stora framtidshopp. Hon följde upp den med succén Lost in 
Translation, blev tredje kvinna någonsin att Oscarnomineras för bästa  
regi och vann statyetten för bästa originalmanus.

Även om Sofia Coppola föddes in i filmbranschen och hennes filmer 
produceras av fadern, präglas de mer av hennes samröre med mode- och 
musikvärlden. Stilsäkert foto, perfekt kostym och elegant scenografi är 
viktiga delar av estetiken, och soundtracken sticker närmast ut som egna 
röster – från Airs drömska original musik i Virgin Suicides till de rebelliskt 
anakronistiska pop- och rocklåtarna i Marie Antoinette. Spåren från upp -
växten i en Hollywoodfamilj märks däremot i tematiken – allra mest i 
Somewhere, om en frånvarande fader i filmbranschen – och kanske även  
i att Coppola vurmar för att arbeta med före detta barnstjärnor (Kirsten  
Dunst, Scarlett Johansson, Stephen Dorff, Emma Watson).

I sommar kommer Sofia Coppolas remake av Korpral McB – anmäld 
saknad från 1971, där en sårad nordstatskorpral hamnar på en internatskola  
för unga kvinnor. Vi visar Coppolas fyra första långfilmer och episodfilmen 
New York Stories, där hon debuterade som manusförfattare.

Sofia Coppola

Virgin Suicides  Mån 6 feb 19.00 Biograf Victoria

I en Detroit-förort på 70-talet bor fem självmordsbenägna tonårs systrar, deras 
strikt religiösa föräldrar och grann pojkarna som är besatta av systrarna. Sofia 
Coppolas debut, baserad på en roman av Jeffrey Eugenides, skildrar bokstav-
ligen tillvaron genom den man liga blicken – men blir i Coppolas regi i sin tur 
en känslig belysning av hur kvinnor idealiseras, objektifieras och defini e ras. 
Fantastisk filmmusik av Air. ME

Originaltitel: The Virgin Suicides, regi: Sofia Coppola, skådespelare: James Woods, Kathleen 
Turner, Kirsten Dunst, 1999, USA, 35mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, till. från 11 år

Text: Anders Annikas

februari–mars



New York Stories
Ons 8 mar 18.00 Bio Victor

I omnibusfilmen New York Stories,  
där Woody Allen, Martin Scorsese och 
Francis Ford Coppola regisserat varsin 
tredjedel, debuterar Sofia Coppola som 
manusförfattare, kostymör och sceno - 
graf. Manuset till Life without Zoe 
bygger på hennes egna upplevelser  
från när familjen Coppola bodde på det 
anrika hotellet Sherry-Netherland på 
Manhattan. Med lekfull blick skildras 
den tolvåriga Zoes fabulösa liv. KH

Regi: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, 
Woody Allen, skådespelare: Nick Nolte, Rosanna 
Arquette, Heather McComb, Giancarlo Giannini, 
Talia Shire, Woody Allen, Mia Farrow, 1989, USA, 
35mm, 2 tim 3 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 7 år

21Sofia Coppola

Marie Antoinette  Tor 23 mar 18.00 Bio Victor

14-åriga Marie Antoinette lovas bort till sin kusin, blir drottning av Frankrike 
och möter folkets ilska i fri tolkning av Antonia Frasers hyllade biografi. Marie 
Antoinette är en film om en ung kvinnas begränsade möjligheter att skapa en 
egen identitet, och en nyansering av bilden av den verklighetsfrånvända 
drottningen som tycker att det svältande folket borde äta kakor. Dessutom är  
det en färgsprak ande fest för ögonen, Oscarbelönad för bästa kostym. ME

Regi: Sofia Coppola, skådespelare: Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Judy Davis, Rip Torn,  
2006, USA, Frankrike, Japan, 35mm, 2 tim 3 min, engelska, svensk text, barntillåten

Somewhere  Lör 25 feb 14.00 Bio Victor

Blaserad manlig skådespelare hänger med sin elvaåriga dotter på det legen-
dariska kändishotellet Chateau Marmont i Los Angeles, i Coppolas mest 
personliga film. Med långa tagningar, ofta utan dialog (första repliken kommer 
15 minuter in i filmen) är Somewhere – som vann Guldlejonet i Venedig –  
en förtjänstfull blandning av slow cinema och Hollywood glamour. AA

Regi: Sofia Coppola, skådespelare: Stephen Dorff, Elle Fanning, Michelle Monaghan, 2010, USA, 
Storbritannien, Italien, Japan, 35mm, 1 tim 37 min, engelska, svensk text, barntillåten

februari–mars



22 februari–mars

The Death of Louis XIV  Lör 18 feb 18.00 Bio Victor

Med filmer om Don Quixote, Jesus och Casanova har minimalisten Albert Serra 
visat på en unik förmåga att porträttera berömda figurer. Målerisk prakt och 
hyperrealistiska detaljer möts när han nu riktar kameran mot Ludvig XIV, spelad 
av Jean-Pierre Léaud, som ligger på dödsbädden efter flera års sjukdomsbesvär. 
Efter visningen samtalar Florent Fagerström, Franska Film festivalen, med 
Alice Leroy, filmkritiker för bland andra Critikat och Débordements, om Léaud 
vars karriär påbörjades som 14-åring i De 400 slagen. SL 
Originaltitel: La mort de Louis XIV, regi: Albert Serra, skådespelare: Jean-Pierre Léaud, Patrick 
d’Assumçao, Marc Susini, 2016, Portugal, Frankrike, Spanien, DCP 2K (CAF), 1 tim 55 min,  
latin, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Specialvisning

Nyrestaurerat 
22 februari–marsNyrestaurerat / Specialvisning

From the Branches Drops 
the Withered Blossom   
Sön 19 feb 16.15 Bio Victor

Paul Meyer ombads skildra de italien - 
ska gästarbetarna i Borinages stenkol - 
gruvor. Istället för en kort filmshymn  
till Europeiska kol- och stålgemen-
skapen blev det ett verklighets baserat 
drama om vilsenhet, arbetsvillkor och 
misslyckad inte gration. Meyer skuld - 
sattes och filmen osynliggjordes tills 
belgiska cine mateket restaurerade den 
med kameranegativet som källa. SL

Originaltitel: Déjà s’envole la fleur maigre, regi: 
Paul Meyer, skådespelare: Domenico Mescolini, 
Valentino Gentili, Luigi Favotto, 1960, Belgien,  
DCP 2K (CRB), 1 tim 22 min, franska, italienska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Ornette: Made in America
Lör 25 mar 18.00 Bio Victor

Iscensatta barndomsscener, livade 
konsertbilder, intervjuer och innovativa 
musikvideosegment nyans e rar bilden 
av den banbrytande frijazz ikonen 
Ornette Coleman. Shirley Clarke 
lyckas med sin sista film skapa ett 
impressionistiskt flöde som i sina bästa 
stunder är helt i takt med huvud per-  
sonens oförutsäg bara uttryck. 
Restaurerad i samråd med film ens 
fotograf Ed Lachman. SL

Regi: Shirley Clarke, medverkande: Ornette 
Coleman, William S. Burroughs, Don Cherry, 
1984, USA, DCP 2K (MF), 1 tim 17 min,  
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Runt om i världen arbetar filmarkiv med 
att bevara och restaurera film. Det inne - 
bär att filmer återfår sina färger, att man 
tar bort repor och andra skador och 
sätter tillbaka försvunnet eller tidigare 
okänt material. En del filmer restaureras 
analogt, andra digitalt, till den högupp - 
lösta 2K-standar den eller i vissa fall 4K. 
Under den här rubriken lyfter vi fram 
filmer som nyligen har restaurerats, så 
att ni kan uppleva dem som de ska se ut.

Stora Cinemateketkortet och Cinemateket-
kortet gäller som medlemskort på Franska 
Filmfestivalen som pågår 17–19 februari.  
Läs mer på franskafilmfestivalen.se.

I samarbete med



23februari–mars

Publikens val
Vilken film vill du se på Cinemateket?  
Önska på cinemateket.se.

Gästens val
I varje program bjuder vi in någon eller några personer att 
välja film till Cinemateket. De inleder också visningarna.

Ari Gunnar Þorsteinssons val: Phantom of the Paradise   
Tis 21 mar 18.00 Bio Victor

Året innan The Rocky Horror Picture Show gjorde Brian De Palma narr av musikbranschen med  
en extrovert, bisarr och underhållande rockopera där en oskuldsfull låtskrivare förvandlas till hämnd - 
 lysten fantom efter att ha fått sitt liv förstört av ondskefull musikmogul.  De Palmas visuella excess 
når klimax i en vital split screen-uppdatering av bilbombsscenen från Orson Welles En djävulsk fälla. 
Filmen är vald och introduceras av Ari Gunnar Þorsteinsson, filmskribent för bland andra 
amerikanska IndieWire och isländska Kjarninn. SL

Regi: Brian De Palma, skådespelare: William Finley, Paul Williams, Jessica Harper, 1974, USA, 35mm, 1 tim 31 min,  
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Ubåten  Sön 5 feb 17.00 Bio Victor

Färsk krigskorrespondent ansluter 
till tysk u-båtsbesättning i sexfaldigt 
Oscars nominerad andra världskrigs-
klassiker. Klaustrofobisk spänning 
och skickligt steadicam-foto när de 
mer eller mindre villiga nazisterna 
får i uppdrag att torpedera allierade  
i Nordatlanten. Ubåten släpptes i ett 
flertal klippningar, från en ynka 149 
minuters bioversion till en 318 min u-
ter  lång version. Vi visar ”director’s 
cut”. SL

Originaltitel: Das Boot, regi: Wolfgang 
Petersen, skådespelare: Jürgen Prochnow, 
Herbert-Arthur Grönemeyer, 1981, 
Västtyskland, DCP 2K (PC), 3 tim 28 min, 
tyska, engelsk text, tillåten från 15 år

Horungen   
Lör 4 feb 14.00 Bio Victor

Oäkting som uppfostrats av ensam - 
 stående mamma i 1950-talets South 
Carolina får sitt liv omkullkastat när 
en styvpappa kliver in i bilden. Kont - 
ro versiell, välspelad och gripande 
regidebut av Anjelica Huston som 
1969 gjorde sin första talroll i pappa 
John Hustons Möte med kärlek en  
och döden och vann en Oscar för sitt 
skådespeleri i Prizzis heder. SL

Originaltitel: Bastard Out of Carolina, regi: 
Anjelica Huston, skådespelare: Jennifer Jason 
Leigh, Jena Malone, Ron Eldard, Glenne 
Headly, Dermot Mulroney, 1996, USA, 35mm,  
1 tim 37 min, engelska, sv. text, till. fr. 15 år

Publikens val / Gästens val 23februari–mars
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Tod Browning
 Hollywoods första freak
Charles Albert Browning Jr var bara 16 år gammal när han flydde pojk rummet  
i Louisville, Kentucky, för att resa runt med en cirkus. Efter att ha slitit med att 
riva tält avancerade han till inkastare, trollkarls assistent, utbrytarkung och orm - 
människa. Till slut byttes födelsenamnet mot Tod (tyska för ”död”) och han 
uppträde som levande död i likkista med hemligt ventilationssystem. 

Med cirkusen i bagaget medverkade han i ett femtiotal slapstickfilmer, men 
filmkarriären tog fart när han träffade DW Griffith på en varietéteater i New 
York och senare fick jobb som regiassistent på Intolerance. Några kortfilmer 
och mindre kända långfilmer senare skrev han kontrakt med Universal Studios, 
där han träffade Lon Chaney och påbörjade det decen nielånga samarbete som 
inleddes 1919 med The Wicked Darling och avslutades 1929, året innan 
Chaneys död, med Where East is East.

Förvisso växte Charles Albert upp i Louisville, men det var på cirkusen som 
Tod föddes. Den levde vidare i hans filmer, ibland som spelmiljö och nästan 
alltid i berättelsernas tematik: utanförskap, fördomar, omgivningens rädsla, 
krocken mellan det civiliserade och primitiva – eller ”den medfödda mot-
sättningen mellan kult och kultur”, som filmhistorikern Bern Herzogen rath 
kallat det.

Trots allt det mystiska och makabra är Browning knappast sin tids typiska 
genrefilmare. Bakom den expressionistiska fernissan, med kontrastrika skugg - 
spel och skeva vinklar, bultade ett humanistiskt pariaperspektiv. Gång på gång 
visar han sympati för skurkarna, freaksen, olycksbarnen – de utstötta figurer  
som annars bara skymtade i periferin, eller som otäcka monster.

Hans karnevaliska förflutna kom också väl till pass för att gestalta och sprida 
ljus på normbrytande kroppar. Inte för att exploatera, chockera eller ens om-  
störta traditionella representationsmönster. Tvärtom var ju dessa figurer en 
naturlig del av hans liv. För Tod var freaksen de normala.

Freaks  Fre 10 feb 18.00 Bio Victor

”We accept her! One of us! One of us! Gooble gobble, gooble gobble! One of 
us! One of us!” Ramones stal nonsensramsan från Tod Brownings ännu total - 
förbjudna mästerverk om “cirkusfreaks” och de “normala”. Filmen var långt 
före sin tid, chockerade publiken och anses än idag vara en av de mest udda 
produktionerna från ett av de stora filmbolagen. NW

Regi: Tod Browning, skådespelare: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova, 1932, USA,  
35mm, 1 tim 3 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Text: Sebastian Lindvall



25februari–mars Tod Browning

The Unknown  Ons 22 feb 18.00 Bio Victor

Makaber kärlekstragedi där förrymd brottsling tar jobb på cirkus och förälskar sig 
i direktörens dotter. Enastående samarbete mellan Tod Browning, Lon Chaney 
och stjärnskottet Joan Crawford som bara året därpå fick sitt stora genombrott  
i kassasuccén Our Dancing Daughters. The Unknown antogs länge vara förlorad 
tills en 35mm-kopia hittades på Cinematheque française i slutet av sextiotalet. 
Visningen ackompanjeras av Matti Bye på piano. SL

Regi: Tod Browning, skådespelare: Lon Chaney, Norman Kerry, Joan Crawford, 1927, USA, 35mm (CF), 
1 tim 3 min, utan dialog, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

The Unholy Three  Lör 11 mar 18.00 Bio Victor

En halvmeterlång storrökare, en kraftkarl och en buktalare med atletisk assistent 
startar kriminell verksamhet med djuraffär som bas. Skruvad lågbudgetmelodram 
som blev en oväntad succé. Fem år senare, efter att Browning lämnat MGM för 
Universal, gjordes en ny ljudfilmsversion där Lon Chaney repriserade rollen som 
buktalare. Visningen ackompanjeras av Matti Bye på piano. SL

Regi: Tod Browning, skådespelare: Lon Chaney, Mae Busch, Matt Moore, 1925, USA, 16mm,  
1 tim 5 min, utan dialog, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Hämnden  Tis 28 mar 18.00 Bio Victor

Bisarr sci-fi-version av Greven av 
Monte Cristo där Oscarvinnaren Lionel 
Barrymore spelar förrymd fånge som 
krymper atomer, skapar mordiska 
mini  atyrfigurer och klär sig i kvinno - 
kläder. Med kritikerhyllade effekt-
lösningar lyckas Tod Browning i vanlig 
ordning göra något värdigt av en helt 
absurd premiss. Mindre beröm fick 
manuset, skrivet av bland andra Erich 
von Stroheim. SL

Originaltitel: The Devil Doll, regi: Tod Browning, 
skådespelare: Lionel Barrymore, Maureen 
O’Sullivan, Rafaela Ottiano, 1936, USA, 35mm,  
1 tim 18 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 15 år 

Mysteriet Dracula   
Lör 4 feb 18.00 Bio Victor

Stearinljus, skuggor, spindelväv och 
Bela Lugosis trankila entré i sten-
trapporna – aldrig har Bram Stokers 
greve skildrats så ikoniskt som i Tod 
Brownings filmatisering från 1931. 
Dracula välkomnades varmt till 
Universals stall med filmmonster,  
men för Lugosi blev detta toppen  
av en karriär som fortsatte i Boris  
Karloffs skugga tills sista rollen 
gjordes i Ed Woods ökända kalkon 
Plan 9 from Outer Space. SL

Originaltitel: Dracula, regi. Tod Browning, 
skådespelare: Bela Lugosi, Helen Chandler, 
David Manners, 1931, USA, DCP 2K (PC),  
1 tim 15 min, engelska, utan text, till. fr. 7 år



Jean-Pierre och Luc Dardenne
Brödrapar med patos

När bröderna Dardenne fick frågan om de ofta blir behandlade som en enda 
person sa Jean Pierre Dardenne: ”Vi må se ut som två personer, men vi är en.” 

Jean-Pierre gick på filmskola, Luc läste filosofi. När Jean-Pierre blev 
assistent under dramaturgen Armand Gatti dröjde det inte länge förrän Luc 
också ville vara med. Brödernas partnerskap skulle visa sig bli slutgiltigt. 
Idag har de gjort film tillsammans i nästan 40 år.

De övergav dokumentärfilmen när de insåg att fiktionen skulle underlätta 
utforskandet av en människas möjligheter. En delad fascination för mordets 
alla underrubriker resulterade i att de ofta har ställt sina rollfigurer inför ett 
val mellan att döda eller inte. Och sedan – vad händer med den som mördar? 
Vem känner skuld?

Det var inte förrän Ett löfte (1996) som deras filmskapande fick ett inter - 
nationellt erkännande. I filmen satte de en prototypisk kuliss för greppet 
som snart skulle prägla alla deras filmer: handhållen kamera, långsamt 
mognande beslut och uppfläkta, mindre smickrande sidor av människor 
som resultat av deras uppfostran.

Det dokumentära arvet har hjälpt dem att närma sig svåra ämnen med ett 
ständigt verklighetsnära grepp som förutsätter ett motstånd till det frusna 
ögonblicket. Anledningen är, enligt Luc Dardenne, en så kallad mise à 
distance där händelseförloppet som regel sker innan, under och efter att 
regissörerna ropar “tagning!” 

Visst, de har en förkärlek till svåra, psykologiska och moraliska dilemman. 
Samtidigt vill bröderna inte gärna förvandla tagningarna till en terapistudio 
och överlåter merparten av karaktärsarbetet åt skådespelaren. Inför en film - 
inspelning övar de ofta manuset i flera veckor, medan castingprocessen 
börjar genom en lokal annons i tidningen. Efter ett svalt mottagande av spel- 
films debuten Falsch (1987) beslöt de sig för att hädanefter alltid handplocka 
filmteamet helt själva.

Sedan dess har bröderna Dardenne blivit en del av den sällsynta skara 
filmskapare som har vunnit Guldpalmen två gånger. 
                 Text: Maja Waltré, frilansande kulturskribent

Den okända flickan  Tis 7 feb 18.00 Bio Victor

När en ung prostituerad hittas död efter att ha nekats tillträde till en mottagning 
blir en skuldtyngd läkare besatt av att lösa mysteriet. Premissen må låta som 
tagen från en kioskdeckare, men med påtagligt patos och energi sprider det 
belgiska brödaparet naturligt ljus på vartenda genreelement. Stjärnskottet  
Adèle Haenel sågs nyligen på Cinemateket i Guy Maddins The Forbidden 
Room. SL

Originaltitel: La fille inconnue, regi: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, skådespelare: Adèle 
Haenel, Olivier Bonnaud, Louka Minnella, 2016, Belgien, DCP 2K (TAF), 1 tim 53 min, franska, 
svensk text, tillåten från 15 år Förhandsvisning!

26 Jean-Pierre och Luc Dardenne februari–mars

Bröderna Dardennes nya film Den okända flickan, med biopremiär 27 februari, 
förhandsvisas i samarbete med TriArt Film.
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Ett löfte   
Mån 13 feb 19.00 Biograf Victoria

En 15-årig Jérémie Renier axlar rollen 
som ung bilmekaniker vars far utnyttjar 
papperslösa immigranters prekära 
livssituation för egen vinning. I 
bröderna Dardennes genombrottsfilm 
skildras en berättelse om ett Europa i 
förfall och en ung människas moraliska 
uppvaknande, i intensiva bilder filmade 
med karaktäristiskt handhållen kamera 
och med spår från brödernas tidigare 
dokumentära arbeten. SR

Originaltitel: La promesse, regi: Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne, skådespelare: Jérémie 
Renier, Olivier Gourmet, Assita Ouedraogo, 1996, 
Belgien, Frankrike, Luxemburg, Tunisien, 35mm, 
1 tim 34 min, franska, svensk text, till. fr. 15 år

Rosetta  Lör 18 feb 14.00 Bio Victor

Ung flicka lever med alkoholiserad 
mor i en husvagn och trälar för att få 
tillvaron att gå ihop med korta, osäkra 
och underbetalda anställningar. Drab - 
bande film om Belgiens samtida prole - 
tariat som hade ett så starkt genom slag 
att den både kammade hem Guldpalm-
en samt inspirerade och gav namn åt en 
politisk reform för att förbättra ungas 
arbetsvillkor. SR

Regi: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 
skådespelare: Émilie Dequenne, Fabrizio 
Rongione, Anne Yernaux, 1999, Belgien, 
Frankrike, 35mm, 1 tim 34 min, franska,  
svensk text, tillåten från 11 år

Sonen  Sön 26 feb 16.00 Bio Victor

En snickare bryter samman när hans 
barns mördare skrivs in på ungdoms-
rehabiliteringscentret där han arbetar. 
Fattigdomen utgör här en bakgrund  
för ett något tillspetsat och becksvart 
drama om hämnd och försoning. 
Olivier Gourmet gör här sin kanske 
främsta rolltolkning och belönades 
välförtjänt med pris för bästa manliga 
huvudroll i Cannes. SR

Originaltitel: Le fils, regi: Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne, skådespelare: Olivier Gourmet, 
Morgan Marinne, Isabelle Soupart, 2002, 
Belgien, Frankrike, 35mm, 1 tim 44 min,  
franska, svensk text, tillåten från 7 år

Jean-Pierre och Luc Dardenne
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Barnet  Tis 7 mar 18.00 Bio Mauritz

Bruno och Sonja bor i den lilla staden 
Seraing i östra Belgien och livnär sig 
på arbetslöshetsunderstöd och små - 
stölder. När paret plötsligt blir med 
barn inser Bruno att han kan tjäna 
pengar på att adoptera bort det, något 
som Sonja motsätter sig. Närgående 
och naken skildring av social utsatthet 
för vilken bröderna Dardenne belöna - 
des med deras andra Guldpalm. SR

Originaltitel: L’enfant, regi: Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne, skådespelare: Jérémie Renier, 
Déborah François, Jérémie Segard, 2005, 
Belgien, Frankrike, 35mm, 1 tim 36 min,  
franska, svensk text, tillåten från 11 år

Lornas tystnad  Lör 11 mar 14.00 Bio Victor

Bröderna Dardennes närgångna kamera kommer till sin fulla rätt i klaustrofobiskt 
drama där albansk kvinna faller offer för människohandel. ”Här ge de oss ännu  
en oemotståndlig film med ett skådespeleri som passerar alla verklighetens grän - 
ser, en film vars autenticitet är förhöjd och otvetydig”, skrev Gunnar Bergdahl 
och gav filmen full pott i Helsingborgs Dagblad. SL

Originaltitel: Le silence de Lorna, regi: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, skådespelare: Arta 
Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, 2008, Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland, 35mm,  
1 tim 45 min, franska, albanska, ryska, svensk text, tillåten från 11 år

Pojken med cykeln  Lör 25 mar 14.00 Bio Victor

Elvaåriga Cyril har lämnats på ett barnhem, men vägrar tro att pappan kunnat 
över ge honom utan att lämna tillbaka hans cykel först. Utan minsta spår av tår - 
drypande sentimentalitet ser vi pojken leta, cykla och inleda en oväntad vänskap 
med den godhjärtade frisörskan Samantha. Belönades med stora jurypriset i 
Cannes. SL

Originaltitel: Le gamin au vélo, regi: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, skådespelare: Thomas 
Doret, Cécile de France, Jérémie Renier, 2011, Belgien, Frankrike, Italien, 35mm, 1 tim 27 min, 
franska, svensk text, tillåten från 11 år

Två dagar, en natt
Sön 26 mar 18.00 Bio Victor

I eurokrisens skugga återvänder en två - 
 barnsmamma från längre sjukskrivning, 
blir uppsagd och måste  övertala 
kollegorna att avstå saftiga årsbonusar 
för att kunna rädda sin egen anställning. 
Två dagar, en natt fick en Guldbagge 
för bästa utländska film och Marion 
Cotillard nominerades till en Oscar för 
sin makalösa huvud rolls insats. SL

Originaltitel: Deux jours, une nuit, regi: Jean-Pierre 
Dardenne, Luc Dardenne, skådespelare: Marion 
Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine Salée, 
2014, Belgien, Frankrike, Italien, DCP 2K (FB),  
1 tim 35 min, franska, svensk text, till. fr. 15 år

Jean-Pierre och Luc Dardenne



Made in Sweden
Monthly screenings of Swedish films with English subtitles, from early 
silent works to the contemporary. Discover Sweden through its films!

Speak Up! It’s So Dark  Lör 11 mar 16.00 Bio Victor

After involvement in a racist attack, an angry neo-Nazi skinhead meets a Jewish physician on a train by accident. 
Surprisingly, he accepts an invitation to the latter’s practice the next day. This is the beginning of a series of intense 
and sometimes violent encounters between them both. Suzanne Osten’s film tries to understand the reasons why one 
would choose to channel their hatred through racism – a subject matter that sadly feels even more relevant in Sweden  
today. TB 
Originaltitel: Tala! Det är så mörkt, regi: Suzanne Osten, skådespelare: Simon Norrthon, Etienne Glaser, Anders Garpe, Pia Johansson, 1993, 
Sverige, 35mm, 1 tim 29 min, svenska, engelsk text, tillåten från 11 år

The Guardian Angel  Lör 25 mar 16.00 Bio Victor

In the early 20th Century, in a fictional country, students are protesting for demo - 
cracy. The interior minister brutally puts an end to the riots. Afraid of retaliations, 
he and his family take refuge in the countryside and hire a body guard. Little does 
he know that his protector is not to be trusted.  Excellent acting from a great 
ensemble – of which Malin Ek was awarded a Guldbagge Award for best support - 
ing actress – and brilliant cinematography in an extraordinary drama dedicated to 
John Cassavetes. TB

Originaltitel: Skyddsängeln, regi: Suzanne Osten, skådespelare: Etienne Glaser, Malin Ek,  
Philip Zandén, Gunilla Röör, Björn Kjellman, 1990, Sverige, 35mm, 1 tim 48 min, svenska,  
engelsk text, tillåten från 11 år
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Don Juan  
Kärlekskvadrat pepprad med autism, neuroser och livskriser i den ryska staden 
Nizjnij Novgorod där 22-årige autistiske unga mannen Oleg söker accep - 
tans och kärlek. I hans omgivning finns många som vill och försöker hjälpa 
honom. Ingen lyckas. Plötsligt kommer hjälpen från oväntat håll.
Regi: Jerzy Sladkowski, 2016, Sverige, Finland, DCP 2K, 1 tim 32 min, ryska, svensk text,  
tillåten från 15 år

Det moderna projektet  
En grupp unga vuxna isolerar sig på en lantgård med viljan att befria sig från 
hyperindividualismen och hitta ett högre syfte. Gruppen, filmen och den 
allvetande berättarrösten avhandlar gruppdynamik, sökandet efter mening  
och behovet av ledare i relation till behovet av gemensamma mål.
Regi: Anton Källrot, skådespelare: Jonathan Silén, Ylva Olaison, Sally Palmqvist Procopé, 2016, 
Sverige, DCP 2K, 1 tim 21 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

Den allvarsamma leken  
Pernilla Augusts nytolkning av Hjalmar Söderbergs komplexa kärlekshistoria 
mellan journalisten Arvid Stjärnblom och konstnärsdottern Lydia Stille i 
sekelskiftets Stockholm. En berättelse om kärleken och dess konsekvenser.
Regi: Pernilla August, skådespelare: Sverrir Gudnason, Karin Franz Körlof, Liv Mjönes,  
Michael Nyqvist, 2016, Sverige, Danmark, Norge, DCP 2K, 1 tim 55 min, svenska, svensk text,  
tillåten från 7 år

Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld   
Dolores och Gunellen är, trots stora olikheter i karaktär, bästa vänner och gör 
allt tillsammans. Men en dag vill Gunellen resa ut i världen och se sig om, 
något som Dolores med alla medel försöker förhindra. Filmen är fritt baserad 
på Pernilla Stafelts underfundiga böcker om livets stora ämnen. TB

Regi: Linda Hambäck, röster: Mia Skäringer, Klara Zimmergren, Rikard Wolff, 2016, Sverige,  
DCP 2K, 44 min, svenska, barntillåten

Guldbaggehelgen
De första guldbaggarna delades ut 1964. Då var de bara tre till antalet, 
begränsade till regi- och skådespelarkategorier, och vinnarna var inga mindre 
än Ingmar Bergman för Tystnaden, Ingrid Thulin för sin insats i samma film 
och Keve Hjelm för Kvarteret Korpen.

Sedan dess har galan blivit större och kategorierna fler. Under Guldbagge-
helgen 17–19 mars ser du samtliga av årets nominerade spel- och dokumentär-
filmer med fri entré på Cinemateket. För att gå på visningarna krävs biljett som 
bokas via cinemateket.se från och med 1 mars. Där hittar du även mer info rm - 
 ation om filmerna, nomineringarna och Guldbaggegalans historia.

Guldbaggehelgen sker i samarbete med filmernas distributörer.  
Med reservation för programändringar.

Fri entré!
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Granny’s Dancing on the Table  
Eini är 13 år och bor djupt inne i skogen tillsammans med sin far. Han är en våld - 
sam man, rädd för världen och håller Eini i ett järngrepp. För att stå ut tar hon sin 
tillflykt till fantasin och historierna om farmor – rebellen som bröt sig loss och 
levde sitt eget liv.
Regi: Hanna Sköld, skådespelare: Blanca Engström, Lennart Jähkel, 2016, Sverige, DCP 2K,  
1 tim 25 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

Flykten till framtiden  
Året är 1973 och 22-årige Svante jobbar i skivaffär hos proggaren Bengan som 
drömmer om att slå igenom med sin tvärflöjtsmusik. Svante lider av ett hjärtfel 
och får beskedet att han bara har några dagar kvar att leva. Mitt i bedrövelsen 
öppnar sig plötsligt en oväntad möjlighet att resa till framtiden – finns räddningen 
och kärleken där?
Regi: Ulf Malmros, Jaana Fomin, skådespelare: Elias Palin, Victoria Dyrstad, Henrik Dorsin, 2016, 
Sverige, DCP 2K, 1 tim 39 min, svenska, svensk text, barntillåten

Golden Girl   
Dokumentärfilm om Frida Wallbergs liv som professionell boxare och om att 
sätta allt på spel i en dödlig sport. En film om att drömma stort och den brutala 
verklighet som det också innebär.
Regi: Susanna Edwards, 2016, Sverige, Danmark, DCP 2K, 1 tim 14 min, svenska, engelska,  
svensk text, tillåten från 15 år

Flickan, mamman och demonerna  
I en lägenhet låser Siri, en ensamstående och psykotisk mamma, in sig själv 
tillsammans med sin dotter Ti. Här är det demonerna som styr, demoner som  
Ti varken kan se eller höra. För att överleva tar Ti till sin fantasi och beslutar  
sig för att besegra mammans demoner.
Regi: Suzanne Osten, skådespelare: Esther Quigley, Maria Sundbom, Maja Embrink, 2016,  
Sverige, DCP 2K, 1 tim 33 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år

Ester Blenda  
Ester Blenda Nordström blev 1914 Sveriges första wallraffare. Hon skildrade 
Lappland, USA, Japan och Kamtjatka och valde ett liv med ständiga uppbrott – 
men den hemliga kärleken till Carin varade livet ut. Om kärlek, frihetslängtan, 
alkoholism och ensamhet.
Regi: Anna Hylander, skådespelare: Rakel Värmländer, Tova Magnusson-Norling, Sara  
Sommerfeld, 2016, Sverige, DCP 2K, 1 tim 25 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

Hundraettåringen som smet från notan och försvann  
Allan Karlsson och Julius Jonsson är rastlösa på Bali, men när det bjuds på den 
oförglömligt goda läsken Folksoda blir det fart på gamlingarna. Uppföljaren till 
Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann bjuder på ett nytt, 
fantastiskt kapitel om Allan Karlssons osannolika liv.
Regi: Felix Herngren, Måns Herngren, skådespelare: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg, 
Shima Niavarani, 2016, Sverige, DCP 2K, 1 tim 48 min, svenska, engelska, svensk text, till. fr. 11 år



Siv sover vilse
När Siv ska sova över hos nyinflyttade Cerisia får hon inblick i en ny spännande 
värld – hemma hos Cerisia är allting annorlunda. Men när Siv vaknar på natten är 
hennes kompis plötsligt borta. Hon bestämmer sig för att gå upp och se efter vad 
som hänt. Färgsprakande filmatisering, med en omsorg för detaljer, av Pija 
Lindenbaums fantasifulla bok med samma namn.
Regi: Catti Edfeldt, Lena Hanno Clyne, skådespelare: Astrid Lövgren, Lilly Brown, Sofia Ledarp,  
Valter Skarsgård, 2016, Sverige, Nederländerna, DCP 2K, 1 tim 19 min, svenska, svensk text,  
barntillåten

Pojkarna  
När bästisarna Kim, Momo och Bella dricker saften från en märklig blomma 
förvandlas de till pojkar. De börjar utforska världen och sig själva genom ett 
annat kön. Med sprakande fantasi skildrar filmen uppväxt, förvandling, vänskap 
och kärlek, och ställer frågan om kön kanske är något vi skapar, inte föds till.
Regi: Alexandra-Therese Keining, skådespelare: Tuva Jagell, Emrik Öhlander, Louise Nyvall, 
2016, Sverige, Finland, DCP 2K, 1 tim 46 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år

MonaLisa Story  
MonaLisa levde ett vanligt svenssonliv som lärare och småbarnsmamma. En 
depression slår tillvaron i bitar, hon självmedicinerar med heroin och förlorar allt. 
Efter år av missbruk möter hon Fredrik. Kärleken får dem att kämpa för att bryta 
destruktiva mönster och försöka förverkliga sina drömmar. En dokumentär filmad 
under åtta års tid.
Regi: Jessica Nettelbladt, 2016, Sverige, Danmark, Norge, DCP 2K, 1 tim 30 min, svenska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Min faster i Sarajevo  
Zlatans enda kontakt med Bosnien sen kriget är pengarna han skickar till sin 
gamla fasters hemhjälp. Zlatans dotter Anja vill veta mer om sina bosniska rötter. 
Zlatan vill stoppa Anja från att resa till Sarajevo, men tvingas själv följa med.
Regi: Goran Kapetanović, skådespelare: Milan Dragišić, Julia Ragnarsson, Sadzida Setic, 2016, 
Sverige, DCP 2K, 58 min, svenska, bosniska, svensk text, tillåten från 15 år

Martha & Niki  
Martha Nabwire och Niki Tsappos korades 2010 till historiens första kvinnliga 
världsmästare i hiphop vid streetdance-tävlingen Juste Debout i Paris. Denna film 
handlar om Marthas och Nikis kärlek till dansen, till varandra och om vänskap 
som ställs på prov. Om önskningar, längtan och om att hitta rätt väg i livet.
Regi: Tora Mkandawire Mårtens, 2016, Sverige, DCP 2K, 1 tim 30 min, svenska, engelska, svensk text, 
barntillåten  

Jätten  
Rikard är 30 år, autistisk och svårt missbildad. Han skildes från sin mor som barn, 
men är fast besluten att återförenas med henne. För att nå sitt mål tar Rikard hjälp 
av boule och en femtio meter lång jätte.
Regi: Johannes Nyholm, skådespelare: Christian Andrén, Johan Kylén, Anna Bjelkerud, 2016, Sverige, 
Danmark, DCP 2K, 1 tim 26 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år
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Yarden  

En arbetslös författare tar jobb som transportör vid Yarden, en omlastningsplats 
för fabriksnya bilar i Malmö hamn. Han blir en främling, ett femsiffrigt nummer, 
som tvingas manövrera mellan sina misstänksamma kollegor och en övervakande 
kontorsledning.
Regi: Måns Månsson, skådespelare: Anders Mossling, Hilal Shoman, Isaak Theodoridis, 2016,  
Sverige, Tyskland, DCP 2K, 1 tim 20 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

Upp i det blå  
Åttaåriga Pottan tror att hon ska på ponnyläger, men hamnar av misstag hos några 
märkliga typer som snickrar på en hemmagjord rymdfarkost! Första långfilmen 
av dockmakaren Petter Lennstrand, som bland annat ligger bakom Höjdarna och 
Allram Eest. KH

Regi: Petter Lennstrand, skådespelare: Mira Forsell, Adam Lundgren, Shebly Niavarani,  
Susanne Thorson, 2016, Sverige, DCP 2K (NF), 1 tim 21 min, svenska, svensk text, barntillåten

Sophelikoptern  
Någonstans i Sverige lossnar en gigantisk sopcontainer från en helikopter och 
faller till marken med ett brak. Samtidigt vaknar Enesas mormor med ett ryck  
och känner en plötslig saknad efter sitt gamla väggur. Enesa hämtar klockan och 
inleder en 100 mil lång bilresa till mormor tillsammans med sin bror Baki och 
vännen Saska.
Regi: Jonas Selberg Augustsén, skådespelare: Jessica Szoppe, Christopher Burjanski,  
Daniel Szoppe, 1 tim 40 min, romani, svenska, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Skörheten  
När karriären går som bäst faller dokumentärfilmaren Ahang Bashi ner i en djup 
svacka av panikångest och depression. Med kameran som verktyg tar hon med 
oss tillbaka i tiden, till flykten till Sverige och den lilla flickan som inte förstod.
Regi: Ahang Bashi, 2016, Sverige, DCP 2K, 1 tim 13 min, svenska, persiska, svensk text,  
tillåten från 15 år
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Kortfilmspaket  
Paket med Guldbagge nominerade kortfilmer där vi ser ett krismöte på en  
skola, ett sent sommar möte mellan två främlingar och ät stör ningar skild - 
rade ur inifrånperspektiv.
6A, regi: Peter Modetsjij, Baby, regi: Lovisa Sirén, Kroppen är ensam plats, regi: Ida Lindgren,  
2016, Sverige, DCP 2K, 1 tim 10 min, svenska, svensk text, tillåtna från 15 år



Tempo dokumentär festival: 
(O)sanning

Tempo dokumentärfestival: (O) sanning

Kate Plays Christine  Fre 10 mar 17.00 Biograf Victoria

Skådespelaren Kate Lyn Sheil, känd från Alex Ross Perrys filmer, gör sig redo  
att återskapa nyhetsreportern Christine Chubbucks direktsända självmord. 
Method acting, research och rekonstruktion i Sundanceprisad dokumentär vars 
amerikanska biopremiär sammanföll med spelfilmen Christine där Rebecca Hall 
spelar Christine Chubbuck. SL

Regi: Robert Greene, skådespelare: Kate Lyn Sheil, 2016, USA, DCP 2K (NSE), 1 tim 52 min,  
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Close-Up  Lör 11 mar 11.30 Biograf Victoria

Abbas Kiarostamis fascinerande rekonstruktion av det autentiska rättsfallet där  
en bedragare utgav sig för att vara den iranska filmskaparen Mohsen Makhmalbaf. 
”Kiarostami har gjort en film som ser in i hjärtat på en brottsanklagad man och 
som, istället för ondska, upptäcker vänlighet, längtan och sorglig förvirring”, 
skrev Stephen Holden i New York Times. Kvalade in på brittiska tidskriften  
Sight & Sounds senaste lista över tidernas bästa filmer. SL

Originaltitel: Nema-ye nazdik, regi: Abbas Kiarostami, medverkande: Hossain Sabzian, Mohsen 
Makhmalbaf, Abbas Kiarostami, 1990, Iran, 35mm (TD), 1 tim 38 min, persiska, eng. text, till. fr. 15 år

Documenteur  Sön 12 mar 11.30 Biograf Victoria

En ung fransk kvinna och hennes barn, spelat av Agnès Vardas son, är i Los 
Angeles och försöker hitta någonstans att bo. Som ofta i Vardas filmer är platsen 
central och gränsen mellan fiktion och dokumentär oklar, vilket även antyds i 
titelns ”menteur” (franska ordet för ”lögnare”). Melankoliskt och poetiskt drama 
som fokuserar på känslor och tillstånd snarare än handling. 
Regi: Agnès Varda, skådespelare: Sabine Mamou, Mathieu Demy, Lisa Blok-Linson, 1981, Frankrike, 
USA, DCP 2K (CT), 1 tim 5 min, engelska, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

On the Bowery  Tor 9 mar 16.00 Biograf Victoria

Det numera gentrifierade området The Bowery i New York var under större delen 
av 1900-talet en av stadens allra fattigaste delar. Lionel Rogosins dramadoku-
men tär är en ömsint skildring av alkoholiserade dagarbetare och arbets- och 
hemlösa som passerar genom The Bowery. Filmen Oscarnominerades och fick 
John Cassavetes att kalla Rogosin ”den störste dokumentärfilmaren av alla”. DB

Regi: Lionel Rogosin, skådespelare: Ray Salver, Gorman Hendricks, Frank Matthews, 1956, USA, 
35mm (CDB), 1 tim 5 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Vems verklighet är det som skildras? Och hur handskas vi med sanningen när 
berättelser formas?

Till skillnad från fiktionsfilmens illusioner förväntas dokumentärer skildra 
sanningen. Genom filmhistorien har det funnits anledning att ifrågasätta denna 
klassiska uppdelning, likt när det blev känt att självaste Robert Flaherty blandat  
in fiktiva element i sin legendariska dokumentärfilm Nanook, köldens son. Sam  
tidigt har man i lekfullt överskridande ”mockumentärer” som B som i bluff,  
Man Bites Dog och The Blair Witch Project sett regissörer arbeta kreativt med  
att osäkra och dra nytta av dokumentärers förutfattade sanningshalt.

I samarbete med Tempo dokumentärfestival, som äger rum den 6–12 mars, 
visar vi fyra hybridfilmer på temat (o)sanning. Text: Sebastian Lindvall

februari–mars34
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Serjoscha – en liten människa  Lör 4 mar 14.00 Bio Victor

Finstämd och rörande filmdebut om Serjoscha som bor på en kolchos med sin 
mor och ömmande styvfar (utmärkt spelad av Krig och fred-regissören Sergej 
Bondarčuk). Vi följer pojken i hans möten med omvärlden och får glimtar ur 
barnets fantastiska men också orättvisa och hemska värld, där vuxna bestämmer 
och deras handlingar inte alltid går att förstå. TB

Originaltitel: Serëza, regi: Georgij Danelija, Igor’ Talankin, skådespelare: Borja Barchatov, Sergej 
Bondarčuk, Irina Skobceva, 1960, Sovjetunionen, 35mm, 1 tim 18 min, ryska, svensk text, barntillåten

Dementia  Fre 24 mar 18.00 Bio Victor

Dialoglös skräckklassiker där en förvirrad kvinna vaknar upp på ett sjaskigt hotell 
och går vilse på delirisk mardrömsfärd. John Parkers första och enda film är en 
själv säkert blandad cocktail av expressionism, film noir, jazzig beatpoesi och 
efter krigs tidens paranoia. Förfilm: Meshes of the Afternoon, regi: Maya Deren, 
1943, USA, 35mm, 14 min. SL

Regi: John Parker, skådespelare: Adreienne Barrett, Bruno VeSota, Ben Roseman, 1955,  
USA, DCP 2K (PC), 56 min, utan dialog, tillåten från 15 år

Närbilder

Skuggor i natten  Tis 28 mar 19.30 Bio Victor

Stilbildande episodskräckis där främlingar utbyter otäcka historier efter att ha 
bjudits till en herrgård av en man som påstår sig ha sett dem i sina drömmar, 
Kritikerna fick kalla kårar av Michael Redgraves plågade buktalare och manus - 
et, skrivet av John Baines och Hitchcock-medarbetaren Angus MacPhails, 
prisades på Locarnos filmfestival. SL

Originaltitel: Dead of Night, regi: Basil Dearden, Alberto Cavalcanti, Robert Hamer, Charles 
Crichton, skådespelare: Mervyn Johns, Googie Withers, Sally Ann Howes, Michael Redgrave,  
1945, Storbritannien, 35mm, 1 tim 47 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Under denna rubrik visar vi filmer som har fått en oförtjänt undangömd 
plats i filmhistorien, nya filmer som inte har fått svensk distribution 
och klassiker som vi vill lyfta fram lite extra.



36 februari–marsWilliam ShakespeareNärbilder

Skinnjackan   
Fre 3 mar 18.00 Bio Victor

Aktad mc-buse gifter sig för tidigt, 
genomlider en hemsk smekmånad och 
inleder nära vänskap med jämnårig 
man som visar sig vara bög. Diskbänks-
realistiska drag och fantastiska mode- 
och stadsbilder från sextiotalets 
London i en för sin tid vågad skildring 
av samkönad attraktion. Brittiska 
författaren Gillian Freeman adapterade 
sin egen roman, ”en Romeo och Romeo 
i södra Londons förorter”, som skrevs 
under pseudonymen Eliot George. SL

Originaltitel: The Leather Boys, regi: Sidney J. 
Furie, skådespelare: Rita Tushingham, Colin 
Campbell, Dudley Sutton, 1964, Storbritannien, 
35mm, 1 tim 48 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

The Cremator  
Mån 6 mar 19.00 Biograf Victoria

Surrealistisk sextiotalsklassiker där 
sinnesförvirrad likbrännare frigör en 
själ i taget och inleder samarbete med 
nazister. Totalförbjöds strax efter pre - 
miä ren i hemlandet, men fick nytt liv 
och kultstämpel efter sammets revolu-
tionen. Med sitt vackra djup fokus  
och uppfinningsrika klippning är The 
Cremator ett rejält kraftprov på den 
tjeckiska nya vågens kreativitet. SL

Originaltitel: Spalovac mrtvol, regi: Juraj Herz, 
skådespelare: Rudolf Hrusínský, Vlasta 
Chramostová, Jana Stehnová, 1969,  
Tjeckoslovakien, DCP 2K (NFA), 1 tim 35 min, 
tjeckiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Blodigt spel i western  
Lör 11 feb 14.00 Bio Victor

Spaghettivästern där stjärnan Elsa 
Martinelli, belönad med Silverbjörnen 
för sin insats i Donatella, spelar vilda 
västerns ökända bandit drott  ning Belle 
Starr. Efter tidigt regiavhopp slutfördes 
filmen under pseudonymen Nathan 
Wich av Lina Wertmüller, som senare 
skrev film  historia när hon med Mannen 
som köpte sitt liv blev första kvinna att 
Oscarnomineras för bästa regi. SL

Originaltitel: Il mio corpo per un poker, regi: Lina 
Wertmüller, skådespelare: Elsa Martinelli, Robert 
Woods, George Eastman, 1967, Italien, 35mm,  
1 tim 40 min, engelska, svensk text, till. fr. 15 år
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McCabe and Mrs. Miller
Mån 13 mar 19.00 Biograf Victoria

Snömodd, fotogenlampor och Leonard 
Cohens ”Sisters of Mercy” i Robert 
Altmans sorgsna antivästern om en 
bordell i en frusen gruvhåla, den första  
av filmfotografen Vilmos Zsigmonds 
stora sjuttiotalsfilmer. ”Döden är 
väldigt slutgiltig i denna western, för 
filmen handlar om livet”, skrev Roger 
Ebert i sin recension där Altman lyftes 
fram som en av sin tids främsta 
regissörer.
Regi: Robert Altman, skådespelare: Warren 
Beatty, Julie Christie, Rene Auberjonois, 1971, 
USA, DCP 2K (PC), 2 tim, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

Sofie  Sön 12 feb 16.00 Bio Victor

Liv Ullmanns regidebut tar sin början 
i sena 1800-talets Köpenhamn. Jud in-  
nan Sofie förälskar sig i en konstnär 
som väljs bort av hennes miss tyck-
ande föräldrar. Till slut gifter sig Sofie 
med en annan man och de får barn 
ihop, men när maken insjuknar i 
psykisk ohälsa inleder hon en affär 
med sin svåger. Belönades med fem 
priser av Danmarks filmakademi. SL

Regi: Liv Ullmann, skådespelare: Karen-Lise 
Mynster, Ghita Nørby, Erland Josephson, Jesper 
Christensen, 1992, Danmark, Norge, Sverige, 
35mm, 2 tim 31 min, danska, svensk text, 
tillåten från 11 år

Malcolm  Tor 2 feb 18.00 Bio Victor

Blyg spårvagnsfantast får användning 
för sina tekniska kunskaper när han 
blir tredje hjulet i en rånarliga. Kult - 
komedi av regidebuterande Nadia 
Tass, en av Australiens mest respekte - 
rade filmskapare, vars make David 
Parker här ansvarat för produktion, 
manus och foto. Belönades åttafaldigt 
på Australiens nationella filmgala för 
bland annat bästa film, bästa manus 
och bästa regi. SL

Regi: Nadia Tass, skådespelare: Colin Friels, 
John Hargreaves, Lindy Davies, 1986, 
Australien, 35mm, 1 tim 26 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 7 år



Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. Vi visar välkända klassiker,  
men också filmer som väcker nyfikenhet och öppnar dörrar till nya världar. 
Ta med dina barn, barnbarn, bonusbarn och vänners barn och introducera 
dem för filmens värld – eller om du är barn: ta med dina vänner eller för -
äldrar. Varje söndag klockan 14.00 i Filmhuset, gratis för alla upp till 15 år.

Filmer från 7 år är tillåtna för barn och filmer från 11 år är tillåtna för barn 
över 7 år, i vuxet sällskap. Missa inte att alla under 15 år också går gratis på 
övriga filmer i programmet, när åldergränsen tillåter!

Unga
Cinemateket

Gratis för alla under 15 år!

Unga Cinemateket

E.T. the Extra-Terrestrial  Sön 5 feb 14.00 Bio Victor

Stilbildande mästerverk om pojken Elliot som hamnar i symbiotisk vänskap 
med en fulsöt rultig liten rymdvarelse som råkat bli kvarlämnad på jorden. 
Steven Spielberg lämnar ingen oberörd när han skildrar starka känslor som 
kärlek, längtan och rädsla ur barnets perspektiv. Flerfaldigt Oscarsbelönad, 
bland annat för John Williams oförglömliga musik. TB

Regi: Steven Spielberg, skådespelare: Henry Thomas, Drew Barrymore, Robert McNaughton, 
1982, USA, 70mm, 1 tim 55 min, engelska, svensk text, tillåten från 7 år

Min onkel  Sön 19 feb 14.00 Bio Victor

Fumlig morbror trycker på fel knappar i sin svågers ultramoderna skrytvilla, 
vänder ut och in på hans trädgårdsfest och kortsluter hans plastfabrik. Jacques 
Tatis minutiöst konstruerade teknologisatir och odödliga slapstick-klassiker  
fick en Oscar och blev en stor internationell succé.
Originaltitel: Mon oncle, regi: Jacques Tati, skådespelare: Jacques Tatis, Jean-Pierre Zola, Adrienne 
Servantie, 1958, Frankrike, Italien, 35mm, 1 tim 55 min, franska, svensk text, barntillåten

Äppelkriget  Sön 12 feb 14.00 Bio Victor

Tysk-svenskt bolag med entusiastisk PR-konsult i spetsen vill bygga Deutschney-
land på skånska myllan. Mopedbud, jättar och naturväsen hjälps åt att för att 
stoppa planerna. Svenska skådespelareliten briljerar, Evert Taube står för led - 
motivet ”Änglamark” och filmen tog storslam på Guldbaggen 1972.
Regi: Tage Danielsson, skådespelare: Gösta Ekman, Monica Zetterlund, Hans Alfredson,  
Birgitta Andersson, 1971, Sverige, 35mm, 1 tim 43 min, svenska, barntillåten

Unga Cinemateket februari–mars38
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Guldbaggenominerade barnfilmer  17–19 mar Filmhuset

Se årets Guldbaggenominerade barnfilmer helt gratis!  
Läs mer om evenemanget och de nominerade filmer på sidorna 30–33.

• Bajsfilmen – Dolores och Gunellens värld, regi: Linda Hambäck 
• Flickan, mamman och demonerna, regi: Suzanne Osten
• Siv sover vilse, regi: Catti Edfeldt 
• Upp i det blå, regi: Petter Lennstrand

Det levande slottet  Sön 12 mar 14.00 Bio Victor

Medan animemästaren Hayao Miyazaki arbetade med manuset till Det levande 
slottet (efter fantasyromanen Trollkarlens slott av Diana Wynne Jones) invadera-
des Irak av USA, vilket påverkade skrivandet. Det blev en magisk, svindlande 
och pacifistisk berättelse om krig och kärlek. I centrum står flickan Sofi, som 
drabbas av en förbannelse, och den fåfänga trollkarlen Hauru som är på väg att 
mista sin magiska kraft.
Originaltitel: Hauru no ugoku shiro, regi: Hayao Miyazaki, röster: Vanna Rosenberg, Kim Sulocki,  
Siw Malmkvist, Pernilla August, Johan Ulveson, 2004, Japan, 35mm, 2 tim, svenska, tillåten från 7 år

Fågelkriget  Sön 5 mar 14.00 Bio Victor

Grymma rovfågeln Fagin sprider skräck bland fåglarna i skogen. Fågelungarna 
Oliver och Olivia bestämmer sig för att göra något åt saken, vilket inte visar sig 
vara så lätt – det finns en förrädare bland dem. Fantastisk animation signerad 
Jannik Hastrup, som även regisserade Samson & Sally. Efter filmen får alla barn 
möjlighet att besöka maskinrummet! TB

Originaltitel: Fuglekrigen i Kanøfleskoven, regi: Jannik Hastrup, röster: Peter Harryson, Claire Wikholm, 
Claes Månsson, Tomas von Brömssen, 1990, Danmark, 35mm, 1 tim 8 min, svenska, tillåten från 7 år

Den långa flykten  Sön 26 feb 14.00 Bio Victor

När människans vägbyggen hotar att förstöra deras hålor flyr en grupp kaniner 
och ger sig ut på en spännande och händelserik resa mot ett nytt boställe. Filmen 
om Hassel, Femman och de andra är en såväl klassisk som modern saga om de 
svagas seger över de starka, och skildrar både naturens skoningslöshet och dess 
skönhet. 
Originaltitel: Watership Down, regi: Martin Rosen, röster: John Hurt, Nigel Hawthorne, Richard Briers, 
Lynn Farleigh, 1978, Storbritannien, 35mm, 1 tim 31 min, engelska, svensk text, tillåten från 7 år

Törnrosa  Sön 26 mar 14.00 Bio Victor

På sin dopdag tilldelas den nyfödda 
prinsessan Aurora en förfärlig för - 
bannelse av en elak häxa – innan 
solen gått ner på hennes sextonde 
födelsedag skall hon sticka sig på  
en slända och dö. Snabbt göms hon,  
med tre goda feers hjälp, undan från 
omvärlden. Disneys filmatisering av 
sagan bygger på Pjotr Tjajkovskijs 
balett och är den första animerade 
filmen i vidvinkelformatet Cinema-
scope. TB

Originaltitel: Sleeping Beauty, regi: Clyde 
Geronimi, röster: Birgitta Larsson, Jonas 
Bergström, Lill Lindfors, Gösta Prüzelius, 
1959, USA, 35mm, 1 tim 11 min, svenska, 
barntillåten

Unga Cinemateket

Maskinrumsbesök!

Fri entré även för vuxna!



40 februari–mars

Cinemateket – när verkligheten inte räcker till!


