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2 Inledning

J apan är en av de allra största filmnationerna med en rik 
och varierad filmhistoria som är känd över hela världen.

Mindre känd är landets allra tidigaste film, vilket inte  
är så märkligt då bara ungefär en procent av den överlevt 
naturkatastrofer och krig. Därför känns det fantastiskt att 
under två månader lyfta fram den japanska stumfilmen. Det  
är naturligtvis svårt att ge en representativ bild av en hel era 
när så lite finns kvar, och därför har vi tagit hjälp av våra 
kollegor från National Film Center i Tokyo för att plocka  
fram några guldkorn. De har också varit vänliga nog att  
låna oss sina 35mm-kopior.

Lite extra glada är vi åt visningen den 22 november som ackompanjeras av benshin  
Ichiro Kataoka. En benshi, med ursprung i kabuki- och no-teatern, både spelar med och 
kommenterar i samspel med filmen och musikerna, för kvällen Matti Bye Ensemble  
med Gunnar Linder på japansk flöjt som gäst. Detta blir första gången en filmvisning 
ackompanjeras av en benshi i Sverige.

Oktober- och novemberprogrammets bredd visas i att vi även lyfter fram den tidiga 
hiphop-filmen från åren 1983–1985 samt filmer av prisbelönade Mia Hansen-Løve vars 
senaste film Dagen efter denna förhandsvisas i samarbete med NonStop Entertainment.

Andra höjdpunkter är filmer valda av våra grannländers cinematek – filmer som de  
tycker borde få större uppmärksamhet utanför det egna landet – samt filmer av Peter Weiss, 
som skulle ha fyllt 100 år i år, och Sergej Paradjanov vars filmer inte liknar någon annans. 
Det gör inte heller Bruce La Bruces filmer. Så passa på att se dem.
Danial Brännström, Cinematekschef

Tack till: Matti Bye, Farzad Farzaneh, Japan Foundation, Ichiro Kataoka, Roger Klein, Petter Lennstrand, Trond Lun-
demo, Jacob Lundström, Peter Mokrosinski, Mona Nagai, Kirsi Nevanti, Johan Nordström, Edward von Past, Hynek 
Pallas, Anna Sofia Rossholm, Kjell Sundvall, Svensk filmindustri, Akira Tochigi och de danska, norska, finländska 
och isländska cinemateken.

Filmkopior och DCP:er från Svenska Filminstitutet om inte annat anges. Övrigt filmmaterial från: Biografcentralen 
(BC), British Film Institute (BFI), Cineteca di Bologna (CDB), Det Danske Filminstitut (DFI), The Festival Agency 
(TFA), Les Films du Losange (FDL), Finnish Film Foundation (FFF), Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
(KAVI), Kvikmyndasafn Íslands (KI), Institut Francais (IF), Jürgen Brüning Filmproduktion (JBF), Mongrel Inter-
national (MI), Národní filmový archive (NFA), National Film Center Tokyo (NFC), NonStop Entertainment (NSE), 
Nordisk Film (NF), Norsk filminstitutt (NFI), Pacific Film Archive (PFA), Park Circus (PC), Public Art Films (PAF), 
Pyramide Distribution (PD), TriArt Film (TAF), UCLA Film & Television Archive (UCLA)

Texter: Anders Annikas (AA), Jon Asp (JA), Tora Berg (TB), Danial Brännström (DB), Kaly Halkawt (KH), Nathan 
Hamelberg, Kajsa Hedström (KHE), Lova Hagerfors (LH), Sebastian Lindvall (SL), Johan Nordström (JN), Hynek 
Pallas,  Jon Wengström (JW), 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 påbörjar vi i höst även visningsverksamhet på andra  
platser i landet.

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 oktober och 
november släpps 23 september. 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 på Victoria öppnar klockan 12 varje dag. 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
huset: M

ark S
tandley, B

iograf Victoria: S
venska B

io

*  Enstaka avv ikelser  kan förekomma.

Det här är Cinemateket
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Nyrestaurerat
Filmkopior slits ut av att visas i projektorer och färgerna bleknar med tiden. 
Ibland klipps en film om av en producent eller distributör, så att endast stymp ade 
versioner återstår. Därför arbetar filmarkiv runt om i världen med att bevara och 
restaurera film. Det innebär 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 högupplösta 2K-standarden 
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.

5

Bunny Lake är försvunnen  Mån 3 okt 19.00 Biograf Victoria

När den nyinflyttade Anne Lake ska hämta sin dotter Bunny efter första 
dagen på förskolan är hon försvunnen. Ingen har sett till Bunny, polisen 
kopplas in och när det även visar sig att alla hennes tillhörigheter saknas i 
det nya hemmet börjar man misstänka att hon inte existerar. Otto Premingers 
psykologiska thriller andas Hitchcock, och liksom med Psycho (som kom 
fem år tidigare) tilläts ingen publik komma in i biograferna efter att filmen 
börjat, för att upplösningen skulle förbli en överraskning. Laurence Olivier 
är förtjusande som polisinspektör, men allra bäst är fotografen Denys Coops 
kamera, som kryper runt hörn, klättrar uppför trappor och söker upp dunkla 
vrår på jakt efter den försvunna Bunny. Digitalt restaurerad i 4K. AA

Restaurerad av Sony Pictures i samarbete med Cineric, Prasad, MTI Film och Chace Audio.

Originaltitel: Bunny Lake Is Missing, regi: Otto Preminger, skådespelare: Carol Lynley,  
Keir Dullea, Laurence Olivier, Martita Hunt, Noël Coward, 1965, Storbritannien,  
DCP 4K (PC), 1 tim 47 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Nyrestaureratoktober–november
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Specialevenemang
Specialevenemang

World Day for Audiovisual Heritage
Den 27 oktober infaller World Day for Audiovisual Heritage. Dagen instiftades 
2005 av UNESCO och är ett tillfälle då det audiovisuella världsarvet – film, 
ljud, video, radio och tv – uppmärksammas, bland annat av den internationella 
filmarkivsfederationen FIAF. I samband med detta visar vi den filmhistoriska 
hyllningen The Forbidden Room.

I lagens namn
Lör 29 okt 16.00 Bio Victor

En man hittas svårt misshandlad i  
en fylle cell. Kriminalinspektör Bo 
Jarnebring, spelad av Sven Wollter,  
tar sig an fallet som visar sig ha att göra 
med poliser som tagit lagen i egna 
händer. Kjell Sundvalls andra långfilm 
var den första i Sverige att spelas in  
i Cinema Scope och beskrevs av DN-  
kritikern Eva af Geijerstam som 
”otäckt sevärd”. Efter visningen 
samtalar Jacob Lundström, chef-
redaktör för filmtid skriften FLM, med 
filmens regissör Kjell Sundvall och 
fotograf Peter Mokrosinski. SL

Regi: Kjell Sundvall, skådespelare: Sven Wollter, 
Anita Wall, Stefan Sauk, 1986, Sverige, 35mm,  
1 tim 27 min, svenska, tillåten från 15 år

The Forbidden Room  Tor 27 okt 18.00 Bio Victor

Med festivalfavoriter som The Heart of the World och My Winnipeg har  
den kanadensiska cineasten Guy Maddin skapat sig ett slags film histo riskt 
”twilight zone”. I sitt senaste verk The Forbidden Room – regis serad ihop 
med specialeffektsmakaren Evan Johnson – möts ljud- och stumfilm, 
svart vitt och färg, filmstjärnor och amatörer i en rad bisarra berättelser.  
En unik bioupplevelse som liknats vid en freudiansk feberdröm. SL

Regi: Guy Maddin, Evan Johnson, skådespelare: Udo Kier, Roy Dupuis, Charlotte Rampling,  
2015, Kanada, DCP 2K (MI), 2 tim 10 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Bobo16: The We and the I  Tor 24 nov 18.00 Bio Victor

Bronx, sista skoldagen. En grupp ungdomar är på väg hem med bussen. 
Gruppen blir allt mindre ju närmare ändhållplatsen vi kommer, och för-
hållandena dem emellan intensifieras och förändras under resans gång. För 
somliga kommer livet aldrig mer bli sig likt. Michel Gondrys film är en The 
Breakfast Club på buss där skådespelarna spelar versioner av sig själva med 
improviserad dialog. Visningen sker i anslutning till Bobo16 – Vadå verklig
heten? – ett heldags seminarium med samtal, före läsningar, brandtal och 
analyser för, om och av unga. I år står ungdomars verklighet i fokus. TB

Läs mer på filminstitutet.se
 
Regi: Michel Gondry, skådespelare: Michael Brodie, Teresa Lynn, Raymond Delgado, 2012,  
USA, blu-ray (NSE), 1 tim 43 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

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

Hynek Pallas val: Det kalla ögat   
Tis 25 okt 18.00 Bio Victor

Till sin regidebut, vars original titel är Medium Cool, 
lånade filmfotografen Haskell Wexler (Vem är rädd 
för Virginia Woolf, Gökboet) ett begrepp av Marshall 
McLuhan om tv som ett ”kallt” medium. Året var 
1968, Martin Luther King och Robert Kennedy var 

mördade och Wexler kastade sig ut i den omtumlande sommaren med  
sin 16mm-kamera.

Det kalla ögat är en hybridfilm som förankras i Chicagos gatuliv med 
dokumentära upptag ningar från tumultet utanför demokraternas parti - 
konvent. Vävd kring en lös berättelse om tv-journalisten John (Robert 
Forster) visar Wexlers film hur dagens amerikanska frågor inte är nya.  
Här finns segreg a tionen, afroamerikansk kritik mot medial represen tation, 
journalistikens förfall och polisvåldet.

Text: Hynek Pallas, filmkritiker och doktor i filmvetenskap

Originaltitel: Medium Cool, regi: Haskell Wexler, skåde spelare: Robert Forster, Verna Bloom, 
Peter Bonerz, 1969, USA, 35mm, 1 tim 51 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år



8 oktober–november

Publikens val
Publikens val

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

Dödens kupé  Sön 2 okt 18.00 Bio Victor

När nattåget från Paris anländer till Marseille är en av passagerarna död. 
Polisen misstänker omedelbart medresenärerna i samma kupé, men de 
misstänkta börjar mördas en efter en. Costa-Gavras debutfilm är en rafflande 
”whodunnit” (med en öppningssekvens som andas Tarantino 30 år innan 
Pulp Fiction) som bryter med franska nya vågen och reflekterar över 
småaktigheten i ett brott. DB

Originaltitel: Compartiment tueurs, regi: Costa-Gavras, skådespelare: Yves Montand,  
Simone Signoret, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, 1965, Frankrike, 35mm,  
1 tim 35 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Den långa tystnaden   
Sön 6 nov 16.15 Bio Victor

En vapensmugglingshärva leder  
till att mutskandaler som involverar 
maffian och regeringen börjar blott - 
läggas. Domarhustrun Carla lever i 
ständig rädsla för att hennes makes 
kamp mot maffian ska leda till 
hämndaktioner. Von Trotta skildrar, 
lågmält men intensivt, ett Italien i 
fritt fall där ingen kan lita på 
myndigheterna och där motstånd 
sällan lönar sig. DB

Originaltitel: Il lungo silenzio, regi: 
Margarethe von Trotta, skådespelare: Carla 
Gravina, Jacques Perrin, Alida Valli, 1993, 
Italien, Frankrike, Tyskland, 35mm, 1 tim 35 
min, italienska, svensk text, tillåten från 11 år

Sicilianska klanen  
Tor 3 nov 18.00 Bio Mauritz

Vägarna korsas för tuffa stjärntrion 
Jean Gabin, Alain Delon och Lino 
Ventura i stilfull heistfilm där en ung 
juveltjuv retar upp både maffian och 
polisstyrkan. En sevärd klassiker av 
Henri Verneuil, den ytterst produktiva 
och mångsidiga regissören till bland 
andra Oscarsnominerade Fåret har  
5 fötter och Guldpalmsnominerade 
100.000 dollar i solen. Musik av  
Ennio Morricone. SL

Originaltitel: Le clan des Siciliens, regi:  
Henri Verneuil, skådespelare: Jean Gabin,  
Alain Delon, Lino Ventura 1969, Frankrike, 
35mm, 2 tim 5 min, italienska, franska,  
engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Among the Elves/ 
Freddie Wadling – en släkting till älvorna  
Lör 1 okt 16.00 Bio Mauritz

“Nothing is true, but everything is possible”. One of many artists to pass away 
this year was Freddie Wadling, iconic underground singer with a unique and 
quirky voice, who was a front man of bands such as Fläskkvartetten, Cortex 
and Lädernunnan. Kirsi Nevanti’s intimate documentary of Wadling is poetic 
and emotional, with beautifully composed images of the artist and his 
surroundings. It also contains several live performances, some created solely 
for the film. TB

Original title: En släkting till älvorna, director: Kirsi Nevanti, cast: Freddie Wadling, Bella Wadling, 
Carl Michael von Hausswolff, 1999, Sweden, 35mm, 1hr 33 min, Swedish, English subtitles,  
suitable for 7 years

Torment/Hets  Lör 12 nov 16.00 Bio Victor

A young idealist, plagued by a sadistic teacher, falls in love with a sweet 
tobacco vendor in distress. Highly acclaimed actor Stig Järrel is brilliant as 
Caligula, the heartless Latin tutor who bullies his students and terrifies them 
into obedience. Torment won the Grand Prix in Cannes, and Ingmar Bergman 
not only wrote the script for the film but also served as Alf Sjöberg’s assistant 
director. TB

Original title: Hets, director: Alf Sjöberg, cast: Stig Järrel, Mai Zetterling, Alf Kjellin,  
Gunnar Björnstrand, 1944, Sweden, DCP 2K, 1 hr 41 min, Swedish, English subtitles,  
suitable for 11 years

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

Made in Sweden 



Mia Hansen-Løve
oktober–november10 Mia Hansen-Løve

Det franska filmundret Mia Hansen-Løve debuterade 
framför kameran. Blott 17 år gammal medverkade hon  
i Olivier Assayas Mellan två höstar i rollen som Vera,  
en skarp tonårsflicka som har ett hemligt förhållande  
med en döende författare spelad av François Cluzet. 
Upplevelsen visade sig ha en avgörande effekt: ”Efter  
det bestämde jag mig för att göra film. Jag avbröt mina 
studier, slutade skriva filmkritik och slutade skådespela”, 
sa hon i en intervju 2012. 

Hansen-Løve växte upp i ett parisiskt hem med för - 
äldr ar som båda är professorer i filosofi. Innan hon 
bestämde sig för att satsa på filmskapande hade hon dels 
gått på teaterskola, där hon upptäcktes av sin framtida 
samarbets- och livspartner Assayas, samt skrivit filmkritik 
för det legendariska filmmagasinet Cahiers du cinéma.

I regidebuten All is Forgiven ser vi två generationers 
upplevelse av samma familjedrama, fyllt av missbruk  
och övergivna relationer. Den följdes upp med Cannes-
prisade The Father of My Children (2009), om sviterna  

av en filmproducents självmord, medan den melankoliska 
Min ungdoms kärlek (2011) visar hur första kärleken  
kan göra en sårbar tio år senare. Hennes näst senaste film, 
Eden (2014), följer den franska electro-scenen under  
två decennier. Dagen efter denna, som vi förhandsvisar  
i samarbete med NonStop Entertainment, skildrar vad  
som händer med Nathalie (Isabelle Huppert) när hon  
inte längre begränsas till mor- och frurollerna. 

Hennes filmer präglas av självbiografiska element och 
spänner ofta över längre tidsperioder för att visa livets 
vemod. Vanliga teman är familj, uppväxt, det förflutna 
och tidens gång. Med en betoning på detaljer och lågmäld 
energi skapas narrativ som Hansen-Løve själv beskriver 
som impressionistiska, snarare än klassiskt dramatur-
giska. Med enstaka ögonblick fångar hon sina rollfigurers 
essens.

Text: Kaly Halkawt

Dagen efter denna  Tor 6 okt 18.00 Bio Victor 
Filosofiläraren Nathalie lever ett lugnt familjeliv i Paris 
tills hennes liv vänds upp och ner. Barnen flyttar och 
hennes man överger deras 25 år långa äktenskap för  
en yngre älskarinna. Nathalie söker sig till en ung före 
detta elev och försöker begripa sig på sin nya situation. 
Vad händer när en inte längre är fast i den invanda 
familjerollen? Hansen-Løve vann Silver björnen för 
bästa regi vid filmfestivalen i Berlin KH

Originaltitel: L’Avenir, regi: Mia Hansen-Løve, skådespelare:  
Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka, Édith Scob,  
2016, Frankrike, Tyskland, DCP 2K (NSE), franska, svensk text,  
1 tim 42 min, tillåten från 15 årFörhandsvisning!



Min ungdoms kärlek  Mån 31 okt 19.00 Biograf Victoria

Camille och Sullivan är gränslöst förälskade, men den uppslukande passionen 
avtar gradvis när Sullivan bestämmer sig för att åka på en tio månaders resa  
till Sydamerika. Camille hamnar i en depression men börjar sakta se färgerna  
i vardagen när Sullivan återvänder. En bitterljuv film om den första tonårs-
romansens passion, lidelse och melankoli. KH

Originaltitel: Un amour de jeunesse, regi: Mia Hansen-Løve, skådespelare: Lola Creton, Sebastian 
Urzendowsky, Magne-Håvard Brekke, 2011, Frankrike, Tyskland, DCP 2K (TAF), franska, svensk text,  
1 tim 50 min, tillåten från 15 år

The Father of My Children  Lör 12 nov 14.00 Bio Victor

Varför tar någon sitt liv? Kan det förklaras med diagnoser som depression?  
Ett febrilt uttryck av förtvivlan eller ett noggrant genomtänkt beslut? Historien  
i Hansen-Løves intelligenta och smärtsamma familjedrama är influerat av 
filmproducenten Humbert Balsan som begick självmord 2005. Filmen vann 
juryns specialpris i Cannes. KH

Originaltitel: Le père de mes enfants, regi: Mia Hansen-Løve, skådespelare: Louis-Do de Lencque-
saing, Chiara Caselli, Alice de Lencquesaing, 2009, Frankrike, Tyskland, Belgien, 35mm (LFDL), 
franska, engelsk text, 1 tim 50 min, tillåten från 15 år

Eden  Sön 9 okt 16.00 Bio Victor 
”Få filmer tar klubbscenen och DJ- 
fenomonet på allvar. Därför ville vi 
visa euforin och realismen i att vara 
DJ.” Hansen-Løve skrev manus 
tillsammans med brodern Sven, vars 
erfarenheter som DJ under 90-talet 
ligger till grund för historien. Ruset 
på dansgolvet, klubbvärldens deka-
  dens och stoffet av något som tar slut 
skildras drömskt och detaljrikt i en 
film om den elektroniska musikens 
magiska era. KH

Regi: Mia Hansen-Løve, skådespelare:  
Félix de Givry, Pauline Etienne, Vincent 
Macaigne, 2014, Frankrike, Tyskland,  
DCP 2K (TAF), franska, engelska, svensk  
text, 2 tim 11 min, tillåten från 15 år

All Is Forgiven  Lör 26 nov 17.00 Bio Victor  

Wien, 1990. Familjefadern Victors drogmissbruk får familjen att flytta till Paris för en nystart, men väl där förälskar 
han sig i en annan missbrukare. Familjen splittras och elva år senare bestämmer sig dottern Pamela för att söka upp  
sin pappa som fortfarande bor i Paris. Hansen-Løves debutfilm gav regissören internationell uppmärksamhet när  
den visades i Director’s Fortnight-sektionen i Cannes. KH

Originaltitel: Tout est pardonné, regi: Mia Hansen-Løve, skådespelare: Paul Blain, Marie Christine Friedrich, Victoire Rousseau, 2007,  
Frankrike, 35mm (PD), franska, engelsk text, 1 tim 45 min, tillåten från 15 år

11oktober–november Mia Hansen-Løve



Länge leve filmen!
Den 22–23 oktober är det dags för den årliga Länge leve filmen!-helgen. Då kan 
du gratis se nyrestaurerade filmer från Filminstitutets arkiv, gå på tipspromenad 
och rundvandring i Peter Celsings Filmhus, möta filmgäster, besöka film biblio-
teket, maskinrummet och de för helgen öppnade arkiven.

Nedan presenterar vi film- och samtalsprogrammet. Läs mer om de övriga 
aktiviteterna på cinemateket.se. Varmt välkomna! 

OBS! Allt under helgen är gratis men biljett krävs.

Fröken Julie   
Lör 22 okt 13.00 Bio Victor

Augusts Strindbergs naturalistiska 
köksdrama om klass- och könskamp 
inspirerade Alf Sjöberg till en filma - 
tisering som överskred inte bara för - 
lagans ramar utan också regissörens 
tidigare prestationer. Filmen vann 
första pris i Cannes och bidrog starkt 
till att åter sätta Sverige på filmkartan, 
inte minst tack vare Göran Strindbergs 
förtätade bilder. En av Aki Kaurismäkis 
svenska favoriter. Som förfilm visar vi 
ett fragment ur en rysk Fröken Julie- 
filmatisering från 1915. JA
 
Regi: Alf Sjöberg, skådespelare: Anita Björk, Ulf 
Palme, Märta Dorff, Lissi Alandh, 1951, Sverige, 
DCP 2K, 1 tim 30 min, svenska, tillåten från 15 år

Det sista äventyret 
Lör 22 okt 13.30 Bio Mauritz

På grund av egendomligt beteende 
får Jimmy frisedel. Hemma domi ne- 
ras han av modern och fästmön, men 
lyckas få en tjänst som lärarvikarie 
och träffar den 16-åriga Helfrid som 
han inleder en relation med. Film - 
debuterande Göran Stangertz vann 
Guldbaggen för bästa skådespelare 
och Det sista äventyret för bästa 
film.
Regi: Jan Halldoff, skådespelare: Göran 
Stangertz, Ann Zacharias, Marianne Aminoff,  
Tomas Bolme, 1974, Sverige, DCP 2K,  
1 tim 55 min, svenska, utan text, barntillåten

Digitalt restaurerad!

Förfilm: Plebej
Regi: Jakov Protazanov, 1915, Ryssland.

oktober–november12 Länge leve filmen!

Digitalt restaurerad!



Den allvarsamma leken  Lör 22 okt 19.00 Bio Victor

Hjalmar Söderbergs roman om den olycksaliga kärleken mellan Arvid Stjärnblom 
och Lydia Stille filmades första gången på 40-talet och gjordes nyligen om i 
Pernilla Augusts regi. Däremellan uppdaterade Anja Breien historien med 
70-talsfeminismens kritiska blick. Vi visar en färgfilms restau rerad 35mm-kopia. 
Huvudrollsinnehavaren Lil Terselius och film arkivarie Jörgen Viman inleder 
visningen.
Regi: Anja Breien, Skådespelare: Lil Terselius, Stefan Ekman, Allan Edwall, 1977, Sverige, Norge, 
35mm, 1 tim 40 min, tillåten från 11 år

Föreläsning: Den svenska barnfilmshistorien  Lör 22 okt 16.00 Bio Mauritz

Vi har en rik historia av barnfilm i Sverige med tidlösa klassiker som Barnen från Frostmofjället (1945), Hugo 
och Josefin (1967) och Dunderklumpen (1974). Vi har också filmer som ger en värdefull bild av barndom och 
samhälle under en viss tid i Sverige, och många av dem är lika aktuella idag som när de hade premiär. Som Seppan 
(1986), om barnen som kom från hela Europa till Sverige efter andra världskriget. Lova Hagerfors, Film insti tut-
et, visar filmklipp och berättar om den svenska barnfilmshistorien. Föreläsningen pågår i cirka 60 minuter.

Stig Lindberg  Sön 23 okt 13.30 Bio Mauritz

I år skulle formgivaren Stig Lindberg ha fyllt 100 år. Ända sedan den dag i juni 
1937 då den unge Stig Lindberg självsäkert steg in på fabriken i Gustavsberg 
och erbjöd sina tjänster är han en av dem som inrett folkhemmet och bringat 
experimentlusta till porslinsindustrin. Vi firar med ett program kortfilmer och 
journalklipp, däribland Eld, lera och människor (1942) och Form i funktion 
(1961). Visningen inleds av Magnus Palm, Stig Lindberg-kännare. KHE

Regi: diverse, 1946–61, Sverige, diverse format, 60 min, barntillåtna

oktober–november Länge leve filmen!

Unika kortfilmer från filmens första år  Lör 22 okt 15.15 Bio Victor

De senaste två åren har fler än 300 rullar nitratfilm av tidig utländsk film i vårt arkivs samlingar identifierats. Flera  
av dem visade sig var helt unika, och återfinns inte någon annanstans i världen. Några av de unika filmerna har nu 
omkopierats och restaurerats vid Filminstitutets analoga laboratorium i Rotebro. I detta program visas åtta av dessa 
nyrestaurerade kortfilmer, som tidigare i år rönte stor uppmärksamhet vid den årligt återkommande arkiv festivalen  
Il Cinema Ritrovato i Bologna. Programmet har satts samman med en för tiden typisk blandning av komedier, drama  
och dokumentärer, och visar rikliga exempel på tidiga färgtekniker såsom stencilkolorering, tintning och toning. 
Filmhistorikern och arkivarien Camille BlotWellens, som har identi fierat filmerna och satt samman programmet, 
kommer att inleda visningen på engelska och berätta om sitt arbete. Filmerna ackompanjeras på piano av  
Matti Bye. JW

Regi: diverse, 1903–11, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, 35mm, 42 min, svenska, danska, utan texter, tillåtna från 15 år
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Bröllopsdagen  Sön 23 okt 15.00 Bio Mauritz

Universitetslektor och hans unga protegé försöker gifta sig. Kärlekskarusell 
baserad på en idé av Ingmar Bergman (som också var redaktör för manuset) och 
med Sveriges samlade skådespelarelit. Visningen är till minne av Kenne Fant  
som var en svensk films allra största, som regissör, skådespelare och vd för 
Svensk Filmindustri. DB

Regi: Kenne Fant, skådespelare: Max von Sydow, Bibi Andersson, Edvin Adolphson,  
Christina Schollin, 1960, Sverige, 35mm, 1 tim 29 min, svenska, tillåten från 15 år

Digitalt restaurerad!

Balettprimadonnan  Sön 23 okt 16.15 Bio Victor

Endast en tredjedel av den svenska guldåldersregissören Mauritz Stillers filmer har överlevt till våra dagar. En  
av de många filmer som länge ansågs ha gått förlorad var Balettprimadonnan (1916), där filmdebuterande Jenny 
Hasselquist spelar bondflicka som efter inträdesprov till balettakademin blir prima ballerina på Operan. I mitten av 
1990-talet gjordes en analog rekon struk tion av filmen när ett fragment av en tintad nitratkopia dök upp i Zaragoza, 
och ifjol återfanns ytterligare ett fragment vid Filmoteca Española i Madrid. Nu har filmens samtliga bevarade 
avsnitt (ungefär halva filmen) digitaliserats av Svenska Filminstitutet, och kompletterats med åter skapade svenska 
mellan texter och stillbilder lagom till filmens 100-årsjubileum. Visningen inleds av Jon Wengström, chef för 
Filminstitutets filmarkiv, och Matti Bye ackompanjerar på piano. JW

Regi: Mauritz Stiller, skådespelare: Jenny Hasselquist, Lars Hanson, Richard Lund, 1916, Sverige, DCP 2K, 35 min,  
svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Mitt hem är Copacabana  Sön 23 okt 14.00 Bio Victor

År 1962 åkte Arne Sucksdorff till Rio de Janeiro för att undervisa på en filmskola. 
När arbetet var över stannade han kvar och lärde känna Jorginho, Rico, Lici och 
Paulinho i stadsdelen Copacabana. Mitt hem är Copacabana är en blandning av 
dokumentär och poetisk realism där kameran följer barnen när de leker på 
stranden, försöker få tag i mat och diskuterar livets stora frågor. KH 
Regi: Arne Sucksdorff, skådespelare: Leila Santos de Sousa, Cosme dos Santos, Josafá Da Silva 
Santos, Antônio ”Toninho” Carlos de Lima, Hermínia Gonçalves, 1965, Sverige, 35mm,  
1 tim 28 min, portugisiska, svensk text, barntillåten

Unga Cinemateket!
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Fröken April  Sön 23 okt 17.45 Bio Mauritz

Förväxlingskomedi om bankdirektör som förtrollas av Audrey Hepburn-yrhätta, 
blir sångare av misstag och låter kvittrande dansöser inreda hans hem i rosa. ”En 
vårcocktail av nästan förödande verkan, ett graciöst lustspel så proppat med roliga 
infall och yra improvisationer, välljud och ögonfröjd, att åskådaren blir helt 
be tagen”, skrev Lill (Ellen Liliedahl) i Svenska Dagbladet.
Regi: Göran Gentele, skådespelare: Gunnar Björnstrand, Lena Söderblom, Jarl Kulle, Gaby Stenberg, 
1958, Sverige, DCP 2K, 1 tim 37 min, svenska, utan text, barntillåten

Balettprogram  Sön 23 okt 18.00 Bio Victor

Filmvärlden har en gammal kärleksrelation med den klassiska baletten. Det finns 
åtskilliga filmer, både dokumentärer och dramer, som elegant dansar fram på 
tåspetsarna. Vi visar exempel med bland andra Svenska baletten i Paris, Birgit 
Åkesson, Birgit Cullberg, Kungliga Operabaletten och avslutar med Daniil 
Simkin i regi av den hyllade koreografen Alexander Ekman. KHE

Regi: diverse, 1900–2013, Sverige, Frankrike, diverse format, 90 min, tillåten från 15 år
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Vad som helst – till synes ...
15oktober–november Vad som helst – till synes ...

Eija-Liisa Ahtila
Eija-Liisa Ahtila är en av Finlands främsta video- och filmkonstnärer, vars 
tongivande filminstallationer vrider och vänder på invanda idéer om per cep-
tion. Hon säger sig vara intresserad av att iscensätta mänskliga dramer som 
utforskar relationer, sexualitet, kommunikation och individuella identi teters 
formationer. Arbetsmetoden går ut på att skapa verk där bilden inte under-
ordnas den muntliga berättelsen.

Genombrottet kom med Me/We, Okay, and Gray (1993), tre 90-sekunders-
filmer med fokus på transformerande identiteter. De tre episoderna visades  
dels var för sig, som en trilogi på gallerier världen över, i trailerform på 
biografer samt som reklamfilmer på finsk tv.

”Film är det medium de mänskliga sinnena reagerar mest på”, har Ahtila 
sagt. Den taktila förhållningen till det visuella är central i hennes verk, vilket 
märks i hur de ständigt utmanar relationerna mellan projektion, duk, visnings-
fönster och åskådare.
                             Text: Kaly Halkawt

Konstfilm, experimentfilm och  
annan film som tänjer gränser
Ända sedan filmens födelse har det funnits filmskapare som har 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, trickfilmat, etsat berättelser direkt på remsan, visat bilder som  
inte får visas och suddat ut gränserna mellan film och konst. Under den här 
rubriken lyfter vi fram verk får oss att se på ett nytt sätt och ifrågasätta våra 
förutfattade meningar om vad film kan vara.

Love is a Treasure  Sön 2 okt 16.00 Bio Victor

I fem avsnitt berättas det om kvinnor som utvecklar och drabbas av psykos,  
allt från en kvinna som flyr under sängen för att undvika inbillade mördare till 
en tonårsflicka som utvecklar talanger för att assistera utomjordingar. Filmen 
binds samman med återkommande ljud och skådespelare som går in och ut  
ur de olika avsnitten. KH

Originaltitel: Rakkaus on aarre, skådespelare: Heikki Putro, Minna Pehkonen, Amira Khalifa,  
2002, Finland, 35mm (FFF), 55 min, finska, engelsk text, tillåten från 15 år

Förfilm: If 6 Was 9
Med en titel hämtad från låten av Jimi Hendrix visas en grupp unga 
flickor som tar sig an världen med sina sexualiteter. KH

Originaltitel: Jos 6 olis 9, skådespelare: Eliisa Korpijärvi, Pihla Mollberg, Maria Mäkinen, 
1995, Finland, 35mm (FFF), 10 min, finska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Om film:
I vår föreläsningsserie Om film: tar vi oss denna gång  
an italiensk neorealism och japansk stumfilm.

Italiensk neorealism +  
Rom – öppen stad
Ons 2 nov 18.00 Bio Mauritz  •  Mån 21 nov 19.00 Biograf Victoria

Istället för att låta sig nedslås av andra världskrigets 
förödelse gav sig filmare ut i spillrorna för att fånga 
verkligheten. En ny slags filmisk realism växte fram  
med handkameror, okända ansikten och verkliga 
stadsruiner som kuliss. Allt detta syns i neorealistiska 
mästerverket Rom – öppen stad, en känslomässigt 
om tumlande skildring av ockupationens inverkan på  
män ni skors liv. Före visningen föreläser Anna Sofia 
Rossholm, universitetslektor i filmvetenskap vid 
Linné universitet. Föreläsningen pågår i cirka 45  
minuter och ingår i biljettpriset. SL

Originaltitel: Roma, città aperta, regi: Roberto Rossellini, skådespelare: 
Aldo Fabrizi, Anna Magnani, Marcello Pagliero, 1944, Italien, 35mm,  
1 tim 42 min, italienska, svensk text, tillåten från 15 år

Om film: / Sairento Eiga – japansk stumfilm

Det skulle dröja tills 1935 innan Japan producerade  
fler ljudfilmer än stumfilmer. Den japanska stumfilms-
period en senare del blev en förändringens tid för såväl 
film  industrin som samhället i stort, vilket kom att av speg - 
las i den rika och mångfacetterade japanska filmen.

Stora Kanto-jordbävningen 1923 jämnade film  indu - 
strin med marken, och uppbyggnaden av det nya Tokyo 
delade i praktiken upp den japanska filmindustrins 
produktion enligt genre: historiska filmer, så kallade 
”jidaigeki”, producerades i Kyoto medan moderna filmer, 
”gendaigeki”, fortsatte att produceras i huvudstaden.

Under denna tid av uppbyggnad debuterade många av 
Japans främsta auteurer – Mizo guchi, Kinugasa, Ozu, Itō 
och senare Naruse. Filmerna återspeg lade sam hället och 
tidens anda, med teman kring konflikt en mellan storstadens 
modern itet och livet på landet, social och eko  nomisk oro, 
politik och klass, könsroller och sexuell frigörelse.

Denna serie utgörs av visuellt spektakulära och engage- 
rande historier från en av 1920- och 30-talets rikaste film - 
industrier, sam tidigt som de utgör viktiga dokument över 
en kultur och ett land i ett tillstånd av intensiv förändring.

Sairento Eiga –  
japansk stumfilm

Text: Johan Nordström, filosofie doktor i film - 
veten skap och lektor vid Tsuru University

Arrangemanget genomförs i samarbete 
med The Japan Foundation och National 
Film Center.

Om film:  
Japansk stumfilm + Police Officer
Sön 12 okt 18.00 Bio Victor 
Lejonparten av det japanska stumfilmsarvet har  
gått förlorat, men av brottstyckena som överlevt  
kan man skymta de teman och stilistiska länkar till 
sceniska traditioner som präglat landets film. Ett av 
periodens absoluta mästerverk är Police Officer, en 
gangsterfilm före sin tid som lyckas vara både typisk 
japansk och samtidigt andas Howard Hawks och  
Fritz Lang. Före visningen föreläser Trond Lundemo, 
filosofie doktor i filmvetenskap och lektor vid Stock - 
holms universitet. Föreläsningen pågår i cirka 45 
minuter och ingår i biljettpriset. Matti Bye ackom-
panjerar visningen på piano. SL

Originaltitel: Keisatsukan, regi: Tomu Uchida, skådespelare: Eiji 
Nakano, Isamu Kosugi, Taisuke Matsumoto, 1933, Japan, 35mm 
(NFC), 2 tim 1 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år
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Town of Love  Lör 15 okt 18.00 Bio Victor

I den äldsta bevarade filmen av Tomotaka Tasaka tar  
en kvinna jobb på en fabrik. Fabriksägaren är i själva 
verket hennes farfar, som en gång i tiden tog avstånd  
från hennes föräldrar – ett beslut som han börjat ångra 
på ålderns höst. Baserad på en roman av franska 
författaren Hector Malot, här kreativt filmatiserad  
med den sortens stillebenliknande bilder – så kallade 
”pillow shots” – som kommit att förknippas med Ozu. 
Matti Bye ackompanjerar på piano. SL

Originaltitel: Ai no machi, regi: Tomotaka Tasaka, skådespelare: 
Chieko Itoo, Bontaro Miake, Yutaka Mimasu, 1928, Japan, 35mm 
(NFC), 1 tim 45, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

17oktober–november Sairento Eiga – japansk stumfilm

A Diary of Chuji’s Travels I–III   
Ons 19 okt 18.00 Bio Victor

Bevarade fragment av Daisuke Itōs legendariska trilogi 
om den laglösa Chuji Kunisada, briljant spelad av 
Denjirō Ōkochi. Itō var under 1920-talet tongivande  
i omstöpandet av den historiska filmen till dess mer 
moderna, ofta politiskt laddade, form. Itōs rörliga 
kamera, rappa klippning och förkärlek för snabba 
actionscener fick filmhistorikern David Bordwell att 
beskriva hans visuella stil som ”kalligrafisk”. Edward 
von Past ackompanjerar på piano. JN

Originaltitel: Chuji tabinikki, regissör: Daisuke Itō, skådespelare:  
Denjirō ōkōchi, Naoe Fushimi, Ranko Sawa, 1927, Japan, 35mm 
(NFC), 1 tim 51 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

The Water Magician  Lör 29 okt 14.00 Bio Victor

Takako Irie briljerar som självständig, glamorös och 
erotisk revyartist som inleder förhållande med en ung  
man och finansierar hans juridikstudier – men den unge 
man nens borgerliga karriär kommer att stå henne dyrt. 
Mizoguchis sextionde film är en kraftfull melodram med 
rötter inom den japanska shinpa-traditionen, och Irie var 
genrens okrönta drottning som till och med hade eget 
produktions bolag. Matti Bye ackompanjerar på piano. JN

Originaltitel: Taki no shiraito, regi: Kenji Mizoguchi, skådespelare: 
Takako Irie, Tokihiko Okada, Ichirō Sugai, 1933, Japan, 35mm  
(NFC), 1 tim 42 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år
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Street Without End  Tis 15 nov 18.00 Bio Victor 
En caféservitris i moderna Ginzaområdet blir påkörd av en bil och gifter sig 
senare med föraren, men hans rika borgerliga familj vägrar acceptera henne. 
Naruses sista Shochikuproduktion, tillika sista stumfilm, målar ett porträtt  
av Ginzas urbana modern itet och genomsyras av Kamatamodernism, klass- 
medvetande och social kritik. Matti Bye ackompanjerar på piano. JN

Originaltitel: Kagirinaki hodo, regi: Mikio Naruse, skådespelare: Setsuko Shinobu, Akio Isono, Hikaru 
Yamanouchi, 1934, Japan, 35mm (NFC), 1 tim 27 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Seven Seas: Virginity Chapter + Chastity Chapter 
Ons 9 nov 18.00 Bio Victor

Yumie våldtas av sin fästmans storebror, vilket leder till hennes fars död och 
systers galenskap. Hur ska hon lyckas hämnas? Komplex praktmelodram i regi  
av Hiroshi Shimizu, en pionjär för Kamata-modernismen, och med manus av 
Ozus parhäst Kogo Noda. Matti Bye ackompanjerar på piano. JN

Originaltitel: Nanatsu no umi: Zempen Shojo-hen, Nanatsu no umi: Kohen Teiso-hen, regi:  
Hiroshi Shimizu, skådespelare: Jun Arai, Satoke Date, Ureo Egawa, 1931–32, Japan, 35mm (NFC),  
1 tim 12 min + 1 tim 21 min med 15 min paus, engelska mellantexter, tillåtna från 15 år

The Dancing Girl of Izu  Sön 6 nov 18.15 Bio Victor

Mästerlig filmatisering av Nobelpristagaren Yasunari 
Kawabatas bästsäljare där en ung student förälskar sig  
i en kringresande dansare. Romanens tematik fann sam - 
klang hos regissören, vilket påpekats av film historikern 
Arthur Noletti som beskrivit hur den romantiska kärleken 
dröjde sig kvar i Goshos karriär som en metafor för livets 
flyktighet. Matti Bye ackompanjerar på piano. JN

Originaltitel: Izu no odoriko, regi: Heinosuke Gosho, skådespelare: 
Kinuyo Tanaka, Den Obinata, Tokuji Kobayashi, 1933, Japan, 35mm 
(NFC), 2 tim 4 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Souls on the Road  Tis 1 nov 18.00 Bio Victor

Banbrytande, Maksim Gorkij-inspirerat mästerverk  
där en ung pojke drömmer om att bli framstående 
violinist, samtidigt som två förrymda fångar stryker 
runt i skogarna. Minoru Murata var såväl regissör som 
skådespelare, teoretiker, kritiker samt en nyckelfigur 
inom jun’eiga undo – en rörelse som förespråkade 
filmiska uttryck framför teatrala grepp. Matti Bye 
ackompanjerar på piano. JN

Originaltitel: Rojō no Reikon, regi: Minoru Murata, skådepelare: Kaoru 
Osanai, Haruko Sawamura, Denmei Suzuki, 1921, Japan, 35mm 
(NFC), 1 tim 52 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Förfilm: A Straightforward Boy
Bortrövad pojke ställer till bekymmer för sina 
kidnappare i Ozus sena 20-talskomedi. JN

Originaltitel: Tokkan kozō, regi: Yasujirō Ozu, skådespelare: Tatsuo 
Saitō, Tomio Aoki, Takeshi Sakamoto, 1929, Japan, 35mm (NFC), 
14 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Sairento Eiga – japansk stumfilm18 oktober–november
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Under den japanska stumfilmsperioden flockades pub lik - 
en till biografer, dels för själva filmerna – men lika 
mycket för benshins skull. En benshi är ett slags stum - 
films värd som introducerar såväl som förklarar, levande-
gör och spelar ut filmernas berättelser.

Upplev mötet mellan japanska och svenska stum-
filmstraditioner i ett unikt samarbete mellan Ichiro 
Kataoka, en av vår tids mest framstående benshis,  
samt Matti Bye Ensemble som gästas av Gunnar 
Linder på japansk flöjt.

An Unforgettable Grudge   
Originaltitel: Chokon, regi: Daisuke Itō, skådespelare:  
Denjiro Okochi, Yuzuru Kume, Utagoro Onoe, 1926, Japan, 
35mm (NFC), 15 min, engelska mellantexter

Woman of Tokyo  Tis 22 nov 18.00 Bio Victor 
Yoshiko Okada briljerar som äldre syster som i 
hemlighet arbetar som barvärdinna för att betala sin 
brors univers itets studier. När sanningen uppdagas 
krossar det hennes sköra bror. Övergången från 
bildformaten 1.33:1 till desto mer kortlivade 1.19:1 
fick Ozu att reflektera över bildens komposition,  
här synligt med de första spåren av hans sedermera 
karaktäristiska låga kameravinklar. JN

Originaltitel: Tokyo no onna, regi: Yasujiro Ozu, skådespelare: 
Yoshiko Okada, Ureo Egawa, Kinuyo Tanaka, 1933, Japan,  
35mm (NFC), 46 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Stumfilmskonsert med benshi

Terje Vigen
Regi: Victor Sjöström, skådespelare: Victor Sjöström,  
August Falck, Edith Erastoff, Sverige, 1917, 35mm,  
55 min, norska mellantexter

Sairento Eiga – japansk stumfilm



De blodröda hästarna
Tor 20 okt 18.00 Bio Mauritz

Den unga Ivanko träffar Marichka på 
sin brors begravning. Hon visar sig 
vara dotter till den man som mördat 
hans far, men Marichka och Ivanko 
dras till varandra och med tiden växer 
förälskelse till lidelsefull passion.  
De blodröda hästarnas dal blev 
Parad janovs internationella genom-
brott, en excentrisk och glödande 
skildring av omöjlig kärlek. KH

Originaltitel: Tini zabutykh predkiv, regi: Sergej 
Paradjanov, skådespelare: Ivan Mykolajchuk, 
Larisa Kadochnikova,Tatyana Bestayeva, 1965, 
Sovjetunionen, 35mm, 1 tim 35 min, ukrainska, 
svensk text, tillåten från 15 år
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Sergej Paradjanov
Två villkor har präglat Sergej Paradjanovs filmskapande – den sovjetiska 
statens censurapparat och den interkulturella tillvaron. Paradjanov föddes 1924 
i Tbilisi, Georgien, till föräldrar från Armenien. Han var en begåvad musik-
student, men drogs åt det visuella och skiftade fokus från musik till film. 1945 
flyttade han till Moskva för att studera på det högt ansedda lärosätet Allryska 
statliga kinematografiska institutet (VGIK).

Efter avlagd examen flyttade han till Ukraina och spelade in ett antal genre - 
filmer som han senare avfärdade. Det var dock inte förrän 1965 och De 
blodröda hästarna, prisad för dess folkloristiska element och virtuosa kamera - 
arbete, som Paradjanov fick ett genombrott med sin säregna filmstil. Expe ri-
mentlustan och influenserna från lokala och regionala kulturer kring Trans-
kaukasus gav upphov till ett originellt och poetiskt filmspråk. Klippningen  
och ljudbilderna är excentriska, scenografin spektakulär och skådespeleriet 
teatraliskt.

Ur detta skapades subversiva och fantasifulla bilder. Som när vi från själva 
trädets perspektiv ser det falla på mannen som sågat av det (De blodröda 
hästarna), betraktar en androgyn figur iklädd munkrock hälla en karaff vin  
på en döende poets kropp (Granatäpplets färg) eller skymtar moderna olje - 
tankers i bakgrunden i en saga som utspelas under 1800-talet (Legenden  
om Surams fästning).

Filmindustrin i Sovjet var strängt kontrollerad av den statliga filmkommittén 
Goskino som på detaljnivå kontrollerade produktionsprocessen och distri bu-
tionen därefter. När Granatäpplets färg var färdig censurerades den av Goskino, 
och filmen ansågs ha misslyckats med att bilda allmänheten om poeten 
Sajat-Novas liv.

1973 fick de sovjetiska myndigheterna nog av Paradjanov och dömde honom 
till fem års straffarbete i Sibirien för våldtäkt och spridning av pornografi. 
Under fängelsetiden skapade han miniatyrskulpturer och uppemot 800  
teck ningar (som finns att se på Sergej Paradjanov Museum i den armeniska 
huvud staden Jerevan). Protester från bland andra Jean-Luc Godard, 
Michelangelo Antonioni och Luis Buñuel resulterade i att straffet kortades  
med ett år.                        Text: Kaly Halkawt
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Legenden om  
Surams fästning
Ons 23 nov 18.00 Bio Victor

Här återupptas tablåstilen från 
Granat äpplets färg. Georgiens kung 
beordrar att en stor fästning ska byggas 
runt riket för att skydda mot utom-
stående hot. En spåman säger att enda 
sättet att hålla ihop fortet är att bygga  
in en ung vacker man i murarna. 
Paradjanovs första film efter fyra års 
fångenskap i sibiriskt arbetsläger är  
en färgstark version av den georgiska 
folksagan med samma namn. KH

Originaltitel: Legenda o Suramskoj kreposti, regi:
Sergej Paradjanov, Dodo Abashidze, skådespel-
are:Sofiko Tjiaureli, Veriko Andjaparidze, 1985, 
Sovjetunionen, 35mm, 1 tim 27 min, armeniska, 
svensk text, tillåten från 11 år

Granatäpplets färg
Tis 4 okt 18.00 Bio Victor

I en av filmhistoriens mest mystiska 
och experimentella levnads skild-
ringar visas den armeniska 1700- 
talspoeten Sajat-Novas inre värld 
genom drömlika bilder skapade 
utifrån hans dikter. En rent för trol-
lande Sofiko Chiarueli spelar fem 
olika roller och förvandlas från poet 
till älskare, musa, ängel och nunna. 
KH

Originaltitel: Nran guyne, regi: Sergej 
Paradjanov, skådespelare: Sofiko Tjiaureli, 
Melkon Aleksanyan, Vilen Galstyan, 1969, 
Sovjetunionen, DCP 2K (CDB), 1 tim 17 min, 
armeniska, engelsk text, tillåten från 11 år

Asjik-Kerib  Sön 27 nov 16.00 Bio Victor

En fattig lutspelare blir förälskad i 
dottern till en rik köpman. För att 
skrapa ihop pengar och bli förmögen 
nog att be om hennes hand måste han  
ut på en vandring som ska pågå tusen 
och en dag. Michail Lermontovs saga 
blev Paradjanovs sista långfilm, regis -
serad ihop med Dodo Abashidze. Fylld 
av symboler, skarpa färger och detaljrik 
scenografi höll regissören inte tillbaka 
på den egendomliga estetiken. KH

Regi: Sergej Paradjanov, Dodo Abashidze, 
skådespelare: Sofiko Tjiaureli, Ramaz 
Tjchikvadze, Jurij Mgojan, 1988, Sovjetunionen, 
35mm, 1 tim 17 min, georgiska, svensk text,  
tillåten från 7 år

Förfilm: Arabesque on the Pirosmani Theme
Originaltitel: Arabeskebi Pirosmanis temaze, regi: Sergej Pardjanov, 1985,  
Sovjetunionen, 35mm (PFA), 25 min, utan dialog
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Ida Lupino

Never Fear   
Lör 8 okt 14.00 Bio Victor

Ung, talangfull och nyförlovad. 
Carol spås en lysande framtid,  
men lyckan får sig en törn när  
hon insjuknar i polio och gradvis 
förlamas. När hon väl tror att livet  
är över finner hon stöd på ett 
reha biliteringshem och börjar 
skymta en väg tillbaka. Livs bejak-
ande drama som var ett passions-
projekt för Lupino som själv  
ådrog sig polio på 30-talet. SL

Regi: Ida Lupino, skådespelare: Sally Forrest, 
Keefe Brasselle, Hugh O’Brian, 1949, USA, 
35mm (BFI), 1 tim 22 min, engelska,  
utan text, tillåten från 15 år 

”Den här filmen blir bara skit, och jag också!” Ida Lupino 
skällde rasande ut sin regissör. Hon hade fått nog av män 
som inte lyssnade på henne, och av det eviga vampfacket. 
”Jag var fjorton när jag spelade min första hora.”

”Vill du bli tagen på allvar ska du kanske inte se ut som 
en slampa”, sa den mäktiga krönikören Hedda Hopper. 
Lupino slutade bleka håret och noppa ögonbrynen, och  
tog sig upp ur b-filmsträsket.

Men hon var i händerna på Warner Brothers. När hon 
vägrade lyda straffades hon. ”Jag brukade stå på en kulle 
och kasta sten på studion. Var jag inte avstängd så fick  
jag roller jag hatade.” 

Lupino ville bestämma själv, så när man inte gav henne 
några roller satt hon med på andras inspelningar – och i 
Raoul Walshs klipprum – och lärde sig att göra film. Med 

Outrage från 1950 blev hon den första kvinnan att regis - 
sera en studioproduktion i Hollywood sedan Dorothy 
Arzner. Arzner gjorde sin sista film 1943, och fick försöka 
smuggla in feministiska åsikter i konventionella historier – 
Lupino kunde göra filmer där huvudpersonerna var kvinnor 
som blev våldtagna, bedragna och gravida som ogifta. Men 
hennes mest kända film Bilrånaren, den första amerikanska 
noir-filmen av en kvinnlig regissör, handlar om en manlig 
psykopat.

 En kvinnlig oberoende regissör i 50-talets Hollywood – 
det är svårt att förstå hur det var möjligt. En regissör som  
för filmernas skull lät männen i teamet tro att de kunde  
mer är hon. 

                 Text: Nina Widerberg, Filminstitutet

Outrage  Lör 1 okt 14.00 Bio Mauritz

Ann, en ung kontorist på ett sågverk, 
trivs med sin pojkvän och småstads-
livet. Men en sen kväll upptäcker 
Ann att hon är förföljd. Lupino lyfter 
på Hayskod-erans lock med en otäck 
film om våldtäktskultur som Richard 
Brody, kritiker på The New Yorker, 
framhållit som en av efterkrigs tidens 
viktigaste. SL

Regi: Ida Lupino, skådespelare: Joan Fontaine, 
Edmund O’Brien, Ida Lupino, 1950, USA, 
35mm (BFI), 1 tim 15 min, engelska,  
utan text, tillåten från 15 år 
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Bilrånaren
Sön 9 okt 18.00 Bio Victor

Två vänners bilresa till Mexiko tar en 
ryslig vändning när de plockar upp en 
liftare. Pistolen plockas fram, para noi- 
 an växer, svetten rinner och stäm ningen 
blir mer hotfull för varje vägskylt. Med 
inspiration från verkliga massmördaren 
Billy Cook blev Lupino den första 
kvinnan att göra en film noir. SL

Originaltitel: The Hitch-Hiker, regi: Ida Lupino, 
skådespelare: Edmond O’Brien, Frank Lovejoy, 
William Talman, 1953, USA, 35mm (BFI),  
1 tim 11 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år

Bitter kärlek
Sön 27 nov 18.00 Bio Victor

Efter åtta års äktenskap är Harry och 
Eve Graham redo att adoptera. Sista 
steget är bara den rutinmässiga lämp - 
lighetsutredningen, vilket omedel-
bart får Harry att blekna. Vad är det 
han försöker dölja? Spännings fylld 
melo dram där Lupino regisserar sig 
själv. SL

Originaltitel: The Bigamist, regi: Ida Lupino, 
skådespelare: Joan Fontaine, Edmund 
O’Brien, Ida Lupino, 1953, USA, 35mm 
(UCLA), 1 tim 20 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år 

The Trouble with Angels
Fre 4 nov 18.00 Bio Victor

Komedi där en tålmodig abbedissa, 
spelad av fyrfaldigt Oscarsnominer-
ade Rosalind Russell, styr en katolsk 
flick skola. Hit anländer två tonårs-
tjejer som uppger falska namn, röker 
cigarr, startar brandlarm och häller 
badsalt i sockerskålar. Med en 
närmast mansbefriad ensemble, 
manus av Blanche Hanalis och 
Lupinos regi framstår The Trouble 
with Angels än idag som en sällsynt 
kvinnostark studiofilm. SL

Regi: Ida Lupino, skådespelare: Rosalind 
Russell, Hayley Mills, Binnie Barnes, 1966, 
USA, 35mm (KAVI), 1 tim 51 min, engelska, 
svensk och finsk text, tillåten från 15 år
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Richard III  Lör 5 nov 14.00 Bio Victor 
Legenden Laurence Olivier var en dedikerad Shakespeare-entusiast som 
filmatiserade tre av författarens verk och spelade i ännu fler. Hans Richard III  
är ett visuellt mästerverk i Vistavison och Technicolor, med en adlig ensemble 
bestående av Sir Cedric Hardwicke, Sir John Gielgud, Sir Ralph Richardson  
och inte minst Sir Laurence Olivier själv som den förföriska, karismatiska och 
diaboliska Rikard III. Vi visar filmen i 4K. KH

Regi: Laurence Olivier, skådespelare: Laurence Olivier, Cedric Hardwicke, John Gielgud, 1955, 
Storbritannien, DCP 4K (PC), 2 tim 38 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

24 William Shakespeare

I år är det 400 år sedan William Shake -
speare dog. Den brittiska dramatikern 
räknas som en av litteraturhistoriens 
främsta och är en av de allra mest 
spelade, på scener över hela världen. 
Han är dessutom den enskilda författare 
som har filmatiserats flest gånger –  
på Internet Movie Database listas över  
1 100 filmer och tv-serier baserade på 
hans verk. Bara i år kommer över 30 
nya filmer. Vi lyfter i höst fram sex 
klassiska filmatiseringar och en 
kompilation av scener ur Shakespeare-
filmer från stumfilmstiden.

William Shakespeare

Othello  Ons 30 nov 18.00 Bio Victor

Djärv filmatisering med magnifik 
Welles som dödligt svartsjuk 
Othel lo, ilurad av Jago att Desde-
mona har bedragit honom. Vann 
dåvarande högsta priset Grand Prix i 
Cannes. ”Jag satt i Nordafrika med 
50 medarbetare, utan ett öre. Vi hade 
film och kameror – men hur gör man 
Othello utan kostymer? Det var då 
jag fick idén att spela in två akter i ett 
turkiskt bad.” – Orson Welles NW

Originaltitel: The Tragedy of Othello: The Moor 
of Venice, regi: Orson Welles, skådespelare: 
Orson Welles, Micheál MacLiammóir, Suzanne 
Cloutier, 1952, USA, Italien, Frankrike, 
Marocko, 35 mm, 1 tim 33 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 11 år
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Play On! Shakespeare in Silent Film  Tis 29 nov 18.00 Bio Mauritz 
Det dröjde inte långt in i filmhistorien innan man tog sig an Shakespeare. I detta 
montage av scener från 24 stumfilmer ser vi bland annat tidiga versioner av 
Hamlet, En midsommarnattsdröm, Kung Lear och inte minst John Gielguds 
första filmroll på balkongen i Romeo och Julia från 1922. Med nykomponerad 
musik av kompositörer från The Globe Theatre. AA

Regi: diverse, 1899–1923, DCP 2K (BFI), 1 tim 3 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år
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Hamlet  Ons 26 okt 18.00 Bio Victor

Hämndbesatt Hamlet slåss mot 
förtryck och tyranni i sovjetisk 
filmatisering som många anser är 
den främsta, med dialog ur Boris 
Pasternaks översättning och musik 
av Dmitrij Sjostakovitj. Regis sör-
en Kozintsev hade själv stått på 
Stalins svarta lista, och kunga-
mörda  ren Claudius har drag av 
diktatorn. Filmen vann juryns 
specialpris i Venedig. NW

Originaltitel: Gamlet, regi: Grigorij 
Kozintsev, skådespelare: Innokentij 
Smoktunovskij, Elza Radzina, Mikhail 
Nazvanov, 1964, Sov jetunionen, 35mm,  
2 tim 29 min, ryska, engelsk text,  
tillåten från 15 år

Ran  Fre 7 okt 18.00 Bio Victor

Brutala strider och flödande färg  
i Akira Kurosawas sista stora film,  
en apokalyptisk version av Shake  -
speares Kung Lear. En åldrad 
krigsherre för delar arvet mellan sina 
tre söner och de två äldsta tar till 
vapen mot varan d ra. En skräm-
mande sonhustru med drag av Lady 
Macbeth är en figur regissören lagt 
till själv. Den japanska titeln betyder 
”kaos”. Vi visar filmen i 4K. NW

Regi: Akira Kurosawa, skådespelare: Tatsuya 
Nakadai, Akira Terao, Jinpachi Nezu, Daisuke 
Ryu, Mieko Harada, 1985, Japan, Frankrike, 
DCP 4K (TD), 2 tim 40 min, japanska, engelsk 
text, tillåten från 15 år

Romeo och Julia  Sön 20 nov 16.00 Bio Victor

Franco Zeffirelli chockade filmvärlden med att rollsätta två okända skådespelare 
som det olyckligt älskande paret Romeo och Julia i sin andra av fyra Shake-
speare- filmatiseringar. Intensivt foto, romantisk musik av Nino Rota och över -
dådig scenografi och kostym gav bland annat två Oscars. Laurence Olivier 
medverkar som berättarröst. Vi visar filmen i 4K. KH

Originaltitel: Romeo and Juliet, regi: Franco Zeffirelli, skådespelare: Leonard Whiting, Olivia Hussey, 
Milo O’Shea, Michael York, 1968, Italien, Storbritannien, DCP 4K (PC), 2 tim 18 min, engelska,  
utan text, tillåten från 11 år

Macbeth  Sön 16 okt 16.00 Bio Victor 
Sensuellt spel, surrealistiska häxor, karga landskap och våldsam maktkamp i 
Roman Polanskis film efter Shakespeares tragedi. Kameran släpper aldrig fokus 
från Macbeths bloddränkta väg till tronen och Polanski undersöker vad som 
händer med moral och medmänsklighet när maktbegär tar över. ”An original  
film by an original film artist, and not an interpretation”, skrev kritikern Roger 
Ebert. Vi visar filmen i 4K. KH

Originaltitel: The Tragedy of Macbeth, regi: Roman Polanski, skådespelare: Jon Finch, 1971, USA, 
Storbritannien, DCP 4K (PC), 2 tim 20 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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Nordiska cinematekens 
favoriter
Sedan 2005 delar Nordiska rådet ut ett årligt pris för föregående års bästa 
nordiska film. Avsikten med utmärkelsen är att främja nordisk filmproduktion 
och bidra till att stärka nordisk film internationellt. För att uppmärksamma 
priset har de nordiska ländernas respektive cinematek valt varsin film från  
sitt lands filmhistoria som de anser förbisedd.

Mysteriet Rygseck, 
kommissarie Palmu 
Lör 15 okt 14.00 Bio Victor

Cluedogåta där ung playboy hittas  
död i en pool. Av allt att döma har han 
halkat på en tvål, men det som först 
liknar en olycka pekar alltmer mot 
mord. Första av tre filmer om komm is-
sarie Palmu – en romanfigur som 
genom regissören Matti Kassilas 
komiska kriminalfilmer blev omåttligt 
populär i 1960-talets Finland. Röstades 
2012 fram till tidernas bästa finska  
film av inhemska kritiker. TB

Originaltitel: Komisario Palmun erehdys, regi: 
Matti Kassila, skådespelare: Joel Rinne, Elina 
Pohjanpää, Elina Salo, Matti Ranin, 1960, 
Finland, DCP 2K (KAVI), 1 tim 49 min, finska, 
svensk text, tillåten från 15 år

De dødes tjern
Tor 20 okt 20.00 Bio Mauritz

Några vänner beger sig till en av - 
lägsen stuga i skogen för att umgås 
och slappa – men sjön intill visar sig 
bära på djupa hemligheter. Och vems 
skrik är det egentligen man hör om 
natten? En av Norges första och 
absolut mest hyllade skräckfilmer  
är en nervkittlande berättelse, vars 
kusliga element förstärks av  
Gunnar Sønstevolds banbrytande 
spänningsmusik. TB

Regi: Kåre Bergstrøm, skådespelare: Bjørg 
Engh, Henki Kolstad, Inger Teien, Henny Moan, 
Per Lillo-Stenberg, 1958, Norge, 35mm (NFI), 
1 tim 17 min, norska, engelsk text,  
tillåten från 15 år.

Med anledning av Nordiska rådets prisgala den 1 november arrangeras 
Best of Norden, ett samarbete mellan Kulturbyrån och Norden i Fokus, 
där du som publik kan besöka ett flertal filmvisningar och kultursamtal.  
Nordiska rådets filmpris är ett av fem som delas ut. Festivalen pågår 11–20 
oktober på Stadsbiblioteket, biografen Grand och Filmhuset i Stockholm.
kulturbyran.nu/bestofnorden

Erbjudande
Som Cinemateket-medlem går du på alla 
filmer och samtal under Best of Norden för 
halva priset! För mer information och 
biljettbokning, besök 
kulturbyran.nu/bestofnorden.
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Bengbulan  Tis 11 okt 18.00 Bio Victor

Det är värmebölja i Stockholm. I brist 
på andra vänner hänger tolv åriga 
Carmen med Kersti, som är allergisk 
mot solen, och Anders med världs från-
vända föräldrar. De leker på gården, 
käkar glass och cyklar. En dag dyker 
den ökända Bengbulan upp på gården – 
han som är känd för att leka våldsamt 
och trakassera barn. Suzanne Ostens 
djärva film om lojalitet, skräck och 
hämnd tänjer på gränserna för barn - 
filmens möjlig heter. KH

Regi: Suzanne Osten, skådespelare: Emelie 
Ekenborn, Simon Norrthon, Erik Gustafson, 
1996, Sverige, 35mm, 1 tim 22 min, svenska, 
engelsk text, tillåten från 11 år

Århus By Night
Ons 19 okt 20.00 Bio Mauritz

Metafilm om en överambitiös regis - 
sör som äntligen ska få göra sin 
första film med ordentlig budget –  
en film om den egna barndomen i 
Århus. Olyckligtvis förälskar han  
sig i den kvinnliga huvudrollsinne-
havaren och häcklas av teamet. 
Kärleksfullt porträtt av 70-talets 
Danmark i tragikomisk melodram, 
inspirerad av regissörens egna 
erfarenheter. TB

Regi: Nils Malmros, skådespelare:  
Thomas Schindel, Tom McEwan, Ghita Nørby,  
Michael Carøe, 1989, Danmark, DCP 2K (BFI), 
1 tim 41 min, danska, engelsk text,  
tillåten från 11 år

Mordsaga  Fre 14 okt 18.00 Bio Victor

Familjetragedi med ett krackele r ande 
äktenskap i centrum där nyrika affärs-
mannen Robert, som hatar sin fru, 
känner ett starkt begär för styvdottern – 
ett begär som får brutala konsekvenser. 
Islands första spelfilm i långfilms forma-
tet kom så sent som 1977 och är en 
vacker och omskakande lågbudget-
produktion. Det var regissören Reynir 
Oddssons första och hittills enda 
spelfilm. TB 
Originaltitel: Morðsaga, regi: Reynir Oddsson, 
skådespelare: Guðrún Ásmundsdóttir, Steindór 
Hjörleifsson, Kjartan Ragnarsson, Þóra 
Sigurþórsdóttir, 1977, Island, DCP 2K (KI),  
1 tim 30 min, isländska, engelsk text,  
tillåten från 15 år
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I förordet till antologin Total Chaos: The Art and 
Aesthetics of Hip-Hop skriver journalisten Harry Allen, 
från legendariska rapgruppen Public Enemy, om nano - 
sekunden efter Big Bang – det första ögonblicket i 
historien då universum gick från att vara en obeskrivligt 
liten partikel till att vara stort som en grapefrukt. De 
vetenskapliga detaljerna kring vad som följer är inte lika 
intressanta, det är i allt väsentligt bara en konsekvens av 
det ögonblicket.

Allen ser ungefär så på ”the old school”, åren 1973–79 
i South Bronx. Allt efter det – från Latin Kings i Sverige, 
Beyonce på Superbowl till Frank Oceans solodebut – är 
bara en följd av krafter som sattes i rullning av tonåringar 
i det extremt härjade Bronx på 70-talet.

Den som vill se en motsvarighet till Carl Sagans serie 
Cosmos, fast om hiphopens universums födelse, har inte 
så mycket att tillgå. Baz Luhrmanns aktuella Netflix-serie 
The Get Down är en romantisk liten skärva, men den ger 
knappast hela bilden. Filmerna i denna serie kommer i  
så fall närmare. Style Wars och Wild Style är hiphopens 
motsvarighet till Rosettastenen som avslöjade hiero glyf-
ernas gåta – de förklarar de tecken, stilar och symboler 
som gemensamt utgör kulturen hiphop.

Wild Style, Beat Street, Breakdance the Movie och The 
Last Dragon är alla spelfilmer, men de representerar alla 
olika saker som hiphopens universum expanderat till 
idag: Wild Style – strävan efter erkännande; Beat Street – 
strävan efter att klara sig mot oddsen; Breakdance the 
Movie – industrins motsägelsefulla strävan att motstå, 
förstå och plocka upp det som kommer från gatan; och 
sist men inte minst The Last Dragon – en representant  
för absurd fantasi och hiphopens förmåga att inkorporera 
allt, högt som lågt. Style Wars visades först i Sverige 
hösten 1984 under titeln Konst på stickspår. Då var jag 

själv en pojke ”vars idoldyrkan inte nödvändigtvis 
behövde vara av sexuell natur”, för att låna av Sagan om 
Karl-Bertil Jonsson julafton. Men hiphop och graffiti 
utstakade en väg in i framtiden och tonåren. Jag kan se 
före- och efterbilder av mitt liv utifrån hur Style Wars  
på SVT påverkade mig.

15 år efter filmens världspremiär bjöds några av dess 
stjärnor till festivalen Stocktown. Samtidigt försökte 
graffitimotståndaren Kjell Hultman, före detta polis och 
vid tiden trygghetsansvarig på SL, härleda konstnärernas 
besök till söndermålade tågvagnar.

 Trots att Hultman byggde en karriär på att bekämpa 
hiphop förstod han den inte, vilket underströks när de 
verkliga konstnärerna visade sig ha dokumenterat sin 
konst för länge sedan. Hårdnackade hiphoppare följer  
sin kultur – i höst finns det en chans för resten att komma 
i kapp.

 Because hip hop, like its older sibling graffiti, can’t  
be stopped.

Hiphop

Text: Nathan Hamelberg, journalist, DJ och filmvetare

Style Wars  Tor 13 okt 18.00 Bio Victor

Graffitins gyllene era fångas i stilbildande film som belönades med det stora jurypriset för bästa dokumentär  
på Sundance Film Festival. Här ges utrymme åt såväl de främsta gatukonstnärerna som den växande kulturens  
mest aggressiva motståndare, däribland New Yorks dåvarande borgmästare Edward Koch. Den inflytelserika 
musiktidningen Vibe har beskrivit filmen som hiphopens Rosettasten. Visningen inleds av Nathan Hamelberg, 
journalist, DJ och filmvetare. SL

Regi: Tony Silver, medverkande: Demon, Kase 2, Eric Haze, 1983, USA, blu-ray (PAF), 1 tim 9 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år
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The Last Dragon   
Fre 21 okt 18.00 Bio Victor

Flitigt refererad kultklassiker där 
Michael Schultz, regissör till 
Guld palmsnominerade Car Wash, 
tar tempen på tidens två stora 
populärkulturella trender: hiphop 
och karatefilm. Med Bruce Lee som 
idol beger sig kamp sportaren Leroy 
Green ut på en resa för att lära sig 
mystiska krafter, men hamnar i tuff 
konkurrens med rivalen Sho’nuff. SL

Regi: Michael Schultz, skådespelare: Taimak, 
Vanity, Christopher Murney, 1985, USA,  
DCP 2K (PC), 1 tim 49 min, engelska, 
utan text, tillåten från 15 år

Breakdance the Movie  Fre 18 nov 18.00 Bio Victor

Dansintresserade Kelly blir helt exalterad när hon träffar Ozone och Turbo, två 
proffs inom breakdance – den nya stilen som dansvärlden runtomkring vägrar 
erkänna. Mot alla odds ställer de nya vännerna upp i en stor danstävling. I en  
av birollerna syns ingen mindre än raplegenden Ice T, numera mest känd från 
tv-serien Law & Order: Special Victims Unit. SL

Originaltitel: Breakin’, regi: Joel Silberg, skådespelare: Lucinda Dickey, Adolfo ”Shabba-Doo” 
Quinones, Michael ”Boogaloo Shrimp” Chambers, 1984, USA, 35mm, 1 tim 26 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 15 år

Beat Street  Fre 25 nov 18.00 Bio Victor

Hiphopens fyra element – breakdance, skivspelande, graffiti och rap – repre-
senteras i fartfyllt drama om framgångshungriga tonårskillar från South Bronx. 
Nyhetens behag lyser igenom varenda bildruta tills stämningen exploderar i 
filmens stora slutnummer. Idag kan åldersgränsen tyckas väl hög, men vid sin 
granskning reagerade man på filmens ”hetsjakt”, ”slagsmål” och ”elektrifiering 
på T-banespår”. SL

Regi: Stan Lathan, skådespelare: Guy Davis, Robert Taylor, Leon Grant, 1984, USA, 35mm,  
1 tim 44 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Wild Style  Fre 28 okt 18.00 Bio Victor

Söndermålade tågvagnar, konst-
närlig hunger och fantastiska New 
York-bilder i urban klassiker som 
ofta benämns som den första hiphop - 
filmen. Historien följer Raymond,  
en tillbaka dragen tonåring som lever 
upp om natten under sitt graffitialias 
Zorro. Fab Five Freddy, Rock Steady 
Crew, Busy Bee och Grandmaster 
Flash är bara några av de ikoner  
som medverkar. SL

Regi: Charlie Ahearn, skådespelare: George 
Lee Quinones, Lady Pink, Patti Astor, 1983, 
USA, blu-ray (NSE), 1 tim 22 min, engelska, 
utan text, tillåten från 15 år
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Peter Weiss
Ingen ville köpa Peter Weiss målningar, och förlagen 
hade tröttnat på hans lyrik. Weiss var trött på statisk konst. 
Men filmen! ”… i filmen tar visionen form, och vi sugs 
och kastas mitt in i den”, menade Weiss.

I avantgardeverken finns inte en replik. ”Filmens 
handling ligger i rytmen och rörelsen, i den associativa 
inre strukturen, i objektens poesi och spänningen mellan 
bildens olika komponenter”, sa han. Med ”optisk musik” 
ville han få oss att uppleva mer av tillvaron. 

Weiss gjorde associativa kollage av precisa kompo s i-
tioner, ackompanjerade av ljud från maskiner, trafik och 
”det suddiga slammer som hörs genom väggarna”. Han 
gjorde filmer där han röker på toaletten, där man behövde 
så många armar att man fick hämta gästerna på stam krog-

en, och filmer där hans nakna fru dyker upp med en 
hamster i händerna. Sen kom en rad dokumentärer om 
utsatta, och en långfilm om ”en outsiders situation i 
stadens stora maskineri”. 

För det var verkligheten han ville komma åt, den inre 
och den yttre. Han började skriva igen, och blev berömd 
som dramatiker och prosaist (Marat/Sade, Motståndets 
estetik) När han åtta dagar före sin död avböjde att bli 
hedersdoktor skrev han: ”... betrakta mig som en utan -
förstående, som en företrädare för dem som utanför de 
erkända bildningsvägarna försöker formulera något  
som angår det mänskliga samlivet.”

                                                           Text: Nina Widerberg, Filminstitutet

Svenska flickor i Paris  Sön 30 okt 16.00 Bio Mauritz

Rödvin och ruelse i osentimental Parisskildring där unga svenskor står modell, 
viker tvätt och klistrar affischer för att slippa åka hem. Weiss stod för scenario  
och bildregi, Barbro Boman för manus och personregi och Gustaf Mandal för de 
ofta dokumentära bilderna – men Weiss drog sig ur innan filmen var färdigställd. 
Bomans andra långfilm blev brutalt mottagen, och hon gjorde inte fler. NW

Originaltitel: Svenska flickor i Paris, regi: Barbro Bohman, bildregi: Peter Weiss, skådespelare: Anita 
Lindohf, Maud Elfsiö, Ulla Blomstrand 1961, Sverige, digibeta, 1 tim 18 min, svenska, till. från 15 år

Hägringen  Mån 17 okt 19.00 Biograf Victoria

I Weiss enda färdigställda långfilm, byggt på hans prosaverk Dokument I från 
1949, finns spår av de mångtydiga avantgardeverken och de samhällsengagerade 
dokumentärerna. En ensam man ger sig in i en främmande stad och möter ett 
surrealistiskt inferno. ”… en djärv film, plågsam, inåtvänd, fantasifull, hemlig-
hets fylld som det undermedvetna självt.” – Carl Björkman, Dagens Nyheter. NW

Regi: Peter Weiss, skådespelare: Staffan Lamm, Gunilla Palmstierna-Weiss, Birger Åsander,  
1959, Sverige, DCP 2K, 1 tim 22 min, svenska, tillåten från 15 år

Peter Weiss: Tagningar och andra filmer  Lör 12 nov 18.00 Bio Victor

Ingenting ovanligt: Beställningsfilm för försäkringsorganisation. Enligt lag: 
Dokumentär om fängslade ungdomsbrottslingar. Vad ska vi göra nu då? 
SSU-finansierat om ungdomar i Kungsan, på föräldrafria fester på Östermalm 
och i sorgliga knarknästen. Anna Casparsson: Ofullbordat porträtt av åldrad 
textilkonstnärinna i Saltsjöbaden, gjort i samarbete med Staffan Lamm.  
Tagning Narkomaner och Tagning Öyvind Fahlström: Fragment. NW

Regi: Peter Weiss, skådespelare/medverkande: Ulf Lovén, Hasse Engman, Sonja Karlsson, Anna 
Casparsson, Öjvind Fahlström, 1957–61, Sverige, DCP 2K + 16mm, 77 min, svenska, till. fr. 15 år

Peter Weiss: Studier och andra filmer  Ons 5 okt 18.00 Bio Mauritz

Studie I: Tomflaskor och en cigg på dass i studie av uppvaknandet. Studie II: 
Erotiskt färgade hallucinationer. Studie III: Utkast. Studie IV: Tingen talar.  
Studie V: Ljudkollage, kärlek och geometri. Ateljéinteriör: Carlo Derkert är 
Mefisto i färgexperimentet The Studio of Doctor Faustus. Ansikten i skugga: 
Porträtt av ölgubbar. NW

Regi: Peter Weiss, skådespelare: Peter Weiss, Carlo Derkert, Lars Forsell, Gunilla Palmstierna-Weiss, 
1952–56, Sverige, DCP 2K,  60 min, ingen dialog, tillåtna från 15 år
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No Skin Off My Ass  Sön 30 okt 18.00 Bio Mauritz

LaBruce skriver, regisserar och spelar huvudrollen i en stökig långfilmsdebut  
där en punkfrisör förälskar sig i ett skinhead. Trots allvarlig premiss sker komiska 
vändningar när de två motsatserna envist paras ihop av skinnskallens syster, 
spelad av den mångsysslande punkikonen G.B. Jones. Känd som Kurt Cobains 
favoritfilm. SL

Regi: Bruce LaBruce, skådespelare: Bruce LaBruce, G.B. Jones, Klaus von Buecker, 1991,  
Kanada, DVD (JBF), 1 tim 13 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

För regissörer som Wes Craven, Barry Sonnenfeld och 
Francis Ford Coppola var porrbranschen ett nödvändigt 
ont för att få göra film. För andra var det helt enkelt där 
pengarna fanns för att finansiera personliga filmer.

”Jag tror inte att någon av mina filmer någonsin hade 
kunnat göras i en annan kontext”, förklarar den kanaden- 
siska mångsysslaren  Bruce LaBruce i en intervju i Slate.

LaBruce var med och grundade queerpunkmagasinet 
J.D.s, har skrivit för Cineaction och hans byline 
före kommer i Vice Magazine. Ofta räknas han till New 
Queer Cinema, det av B. Ruby Rich myntade begreppet 
för 90-talets indiequeervåg som tog fart med regissörer 
som Todd Haynes, Gregg Araki, Jennie Livingston och 
Gus Van Sant.

Själv identifierar sig LaBruce snarare med queercore-
scenen, medan ett fan som Rajendra Roy, chefskurator 
för film på MoMA, hyllat honom som vår tids Kenneth 
Anger eller Andy Warhol.

Många av LaBruces filmer är för bullriga för att rym mas 
i enstaka fack. Hans filmer är punkiga och provocerande, 
nyfikna och överskridande, inte sällan angränsande till 
propaganda.

Så hans filmer är definitivt inte för alla, men eventuellt 
för dig som orkat läsa hit.

Otto; or, Up with Dead People  Ons 16 nov 20.00 Bio Victor

Välkoreograferad kannibalism och satiriskt bett när LaBruce skildrar den berlin - 
ska gayscenen i lätt postapokalyptisk skrud. Här följer vi Otto, en känslosam 
zombie som lär känna en undergroundfilmare, upptäcker spår av sitt tidigare liv 
och får nys om sin ex-pojkvän som han inte träffat sen han var vid liv. ”Ett kult - 
föremål med hjärta”, skriver Nathan Lee i New York Times. SL

Regi: Bruce LaBruce, skådespelare: Jey Crisfar, Marcel Schlutt, Katharina Klewinghaus, 2008, 
Tyskland, Kanada, 35mm (JBF), engelska, tyska, engelsk text, 1 tim 34 min, tillåten från 15 år

The Raspberry Reich  Lör 5 nov 17.00 Bio Mauritz

En normbrytande terrorgrupp tar rygg på Röda armé-fraktionen och den kom   - 
muni stiska sexologen Wilhelm Reich. Med The Raspberry Reich har LaBruce 
sagt sig vilja utforska radikalchica gruppdynamiker ur ett queert perspektiv, 
vilket här manifesteras med ett potpurri av vapenfetischism, icke-simulerat  
sex och stroboskopiska slagord till elektronisk punkmusik. SL

Regi: Bruce LaBruce, Rick Castro, skådespelare: Susanne Sachße, Daniel Bätscher, Andreas 
Rupprecht, 2004, Tyskland, Kanada, digibeta (JBF), 1 tim 30 min, engelska, utan text, till. från 15 år

Hustler White  Lör 1 okt 18.00 Bio Mauritz

En berättarröst, tillhörande en manlig prostituerad som ligger död i en jacuzzi, 
inleder denna queerparodi på Sunset Boulevard. Svart humor, skrikigt 90-talsmode 
och punkigt tempo när falnad Hollywoodglamour krockar med underground-
pornografi. Regisserad ihop med stylisten och fotografen Rick Castro. SL

Regi: Bruce LaBruce, Rick Castro, skådespelare: Tony Ward, Bruce LaBruce, Kevin P. Scott, 1996, 
Tyskland, Kanada, DCP 2K (JBF), 1 tim 19 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Text: Sebastian Lindvall



”Jag föreställer mig min gravskrift: ’Här vilar Paul Newman, som dog som 
en nolla eftersom hans ögon blev bruna.’”

Av alla Caesardressingar som fanns att köpa på flaska i början av 2000-talet 
var den från Newman’s Own tveklöst bäst. Matmärket som i början av 
80-talet startades av Paul Newman och författaren A.E. Hotchner var till  
en början mest menat som ett skämt, men bolaget växte och är idag ett 
imperium där all vinst går till välgörande ändamål.

Newman var alltid en av filmbranschens ”good guys”, en hängiven med - 
borgar rättskämpe och filantrop med starkt engagemang mot USA:s 
inbland ning i Vietnamkriget, och under alla år en aktiv demokrat. Särskilt 
stolt var han över att vara nummer 19 på Nixons svarta lista. På duken 
däremot fick Newman ofta spela mer eller mindre osym patiska roller, men  
de misshagliga karaktärerna och iskalla blå ögonen till trots lyckades han 
alltid utstråla en värme.

Bäst är han när han spelar en charmig skitstövel, så för förande och 
karisma tisk att folk såg en antihjälte. Han är en av de skådespelare som får 
skådespeleri att se så enkelt ut, som om allt han behöver göra är kliva in i  
ett rum och bara vara. Men i själva verket var Newman en ytterst flitig och 
ambitiös utövare av sitt yrke. Jämte legender som Marlon Brando och James 
Dean studerade han method acting på Actors Studio i New York, och 
påbörjade en karriär som skådespelare på Broadway innan han 1954 tog 
steget till vita duken med Silverbägaren, enligt Newman själv den sämsta 
film som någonsin gjorts.

Strax därefter vann han priset för bästa skådespelare i Cannes för sin pre s - 
tation i Lång, het sommar. Karriären var ett faktum och det skulle komma  
att bli över 65 filmer under 50 års tid för Newman. Han var en av få skåde - 
spelare som lyckades behålla sin stjärnglans och charm upp i hög ålder.  
Sista stora filmrollen gjorde han 2002 i Sam Mendes Road to Perdition,  
men det humanitära arbetet, framförallt med Hole in the Wall – läger för 
sjuka barn som finansierades av intäkterna från Newman’s Own – fortsatte 
han med fram till sin död 2008. 

Under sin karriär regisserade även Newman ett flertal filmer, samtliga 
habila men ingen utöver det vanliga, även om flera rosades. Det var som 
skådespelare han briljerade allra mest. Vi visar nio av hans starkaste 
skådespelarinsatser. Text: Tora Berg
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Katt på hett plåttak 
Mån 10 okt 19.00 Biograf Victoria

En packad Paul Newman hoppar 
runt med brutet ben och bråkar 
med en cynisk Elizabeth Taylor 
om vem av honom och brodern 
som förtjänar att ärva det döende 
sydstatsmonstret Big Daddys 
egendom. För rollen som den 
desillusionerade Brick nomine-
rades Newman för första gången 
till en Oscar. Filmen bygger på 
Tennessee Williams hyllade pjäs 
med samma namn. TB

Originaltitel: Cat on a Hot Tin Roof, regi: 
Richard Brooks, skådespelare: Elizabeth 
Taylor, Paul Newman, Burl Ives, Madeleine 
Sherwood, 1958, USA, DCP 2K,  
1 tim 48 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år
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Lång, het sommar
Mån 7 nov 19.00 Biograf Victoria

Freudiansk Faulkner-filmatisering 
där Newmans bedragare, och miss -
tänkte ladupyroman, nästlar sig in  
i en rik Mississippifamilj vars 
överhuvud spelas av Orson Welles. 
Newman prisades för sin roll-
prestation i Cannes och det var  
hans första av totalt elva filmer  
mot hustrun Joanne Woodward. TB

Originaltitel: The Long, Hot Summer, regi: 
Martin Ritt, skådespelare: Paul Newman, 
Orson Welles; Joanne Woodward, Angela 
Lansbury, 1958, USA, 35mm, 1 tim 55 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Fifflaren  Lör 26 nov 14.00 Bio Victor

En ung biljardhaj som försörjer sig  
på lättlurade motståndare reser till 
New York för att utmana storspelaren 
Minnesota Fats. Newman, lysande i 
huvudrollen, nominerades för andra 
gången till en Oscar – men förlorade 
även denna gång. 25 år senare fick 
han dock upprättelse när Martin 
Scorsese dammade av rollfiguren  
för The Color of Money – revanschen, 
vilket result erade i Newmans första 
Oscarsvinst för bästa skådespelare. TB

Originaltitel: The Hustler, regi: Robert Rossen, 
skådespelare: Paul Newman, Jackie Gleason, 
Piper Laurie, George C. Scott, 1961, USA,  
DCP 2K, 2 tim 14 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

Domslutet  Mån 14 nov 19.00 Biograf Victoria

Lika sorgligt som spännande rättegångsdrama där en avdankad advokat försöker 
hjälpa offer för medicinsk felbehandling att få skadestånd. En strålande Newman 
Oscarnominerades för sin huvudroll som alkoholiserad föredetting, och en ung 
Bruce Willis återfinns som statist i bakgrunden i en av domstolsscenerna. TB

Originaltitel: The Verdict, regi: Sidney Lumet, skådespelare: Paul Newman, Charlotte Rampling, Jack 
Warden, James Mason, 1982, USA, 35mm, 2 tim 8 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Harper – en kille på hugget  Ons 16 nov 18.00 Bio Victor

Stjärnspäckad deckarklassiker full av intelligenta oneliners där Newmans coola 
privatdetektiv anställs av Lauren Bacalls rika hemmafru för att hitta hennes illa 
omtyckte kidnappade make. William Goldings prisade manus bygger på Ross 
Macdonalds roman Rörligt mål. Frank Sinatra var från början påtänkt för 
huvudrollen. TB

Originaltitel: Harper, regi: Jack Smight, skådespelare: Paul Newman, Lauren Bacall, Julie Harris, 
Shelley Winters, 1966, USA, 35mm, 2 tim, engelska, svensk text, tillåten från 15 år



Blåsningen  Sön 13 nov 16.00 Bio Victor

Två fingerfärdiga svindlare i 30-talets Chicago iscensätter en genial kupp för  
att hämnas mordet på den enes kompanjon. Sjufaldigt Oscarbelönad klassiker, 
inspirerad av verkliga händelser, med omtalad ragtimemusik av Scott Joplin. 
Filmen blev Newmans mest kommersiella framgång. TB

Originaltitel: The Sting, regi: George Roy Hill, skådespelare: Paul Newman, Robert Redford, Robert 
Shaw, Charles Durning, 1973, USA, 35mm, 2 tim 10 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Slagskott  Fre 11 nov 18.00 Bio Victor

När hockeylaget Charlestown Chiefs hotas av nedläggning sprider tränaren 
Reggie Dunlop ett rykte om att det ska köpas upp. När han dessutom värvar de  
tre brutala bröderna Hanson börjar laget plötsligt vinna och hemmapublikens 
intresse växer. Den legendariska filmkritikern Pauline Kael beskrev Newmans 
prestation som ”casual American star-acting at its peak”. TB

Originaltitel: Slap Shot, regi: George Roy Hill, skådespelare: Paul Newman, Michael Ontkean,  
Lindsay Crouse, 1977, USA, 35mm, 2 tim 3 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Rebell i bojor   
Mån 24 okt 19.00 Biograf Victoria

Luke Jackson döms till straffarbete 
som påföljd för att, av ren tristess,  
ha plundrat och förstört parkerings-
mätare. Men trots hård disciplin och 
brutala metoder vägrar han låta sig 
kuvas. Scenen i vilken Newman äter 
50 hårdkokta ägg inspirerade unga 
över hela USA till äggätartävlingar, 
och blev även en fluga bland soldater 
i Vietnam. TB

Originaltitel: Cool Hand Luke, regi: Stuart 
Rosenberg, skådespelare: Paul Newman, 
Dennis Hopper, Harry Dean Stanton, 1967, 
USA, DCP 2K (PC), 2 tim 6 min, engelska,  
utan text, tillåten från 15 år

Butch Cassidy  
och Sundance Kid   
Mån 28 nov 19.00 Biograf Victoria

Efter ett dynamitöverdoserat tågrån 
flyr Butch Cassidy med skarpskytten 
Sundance Kid och lärarinnan Etta 
Place till ett Bolivia som inte visar 
sig vara det Eldorado de hoppats på. 
Fyrfaldigt Oscarsbelönad, bland 
annat för Conrad Halls foto och  
Burt Bacharachs anakronistiska 
soundtrack. TB

Originaltitel: Butch Cassidy and the Sundance 
Kid, regi: George Roy Hill, skådespelare:  
0Paul Newman, Robert Redford, Katharine 
Ross, 1969, USA, DCP 2K, 1 tim 50 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

oktober–november34 Paul Newman



35oktober–november Närbilder

Närbilder
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.

Ikarie XB-1  Tis 18 okt 18.00 Bio Victor

Året är 2163 och besättningen på rymdskeppet Ikarie XB-1 är på väg mot solsystemet Alpha Centauri för att under- 
söka den eventuella förekomsten av utomjordiskt liv. Den långa resan präglas av sysslolöshet och filosofiska funde-
ringar, men vi får även se dansande kosmonauter och ett barns födelse. En Stanisław Lem-filmatisering med idéer  
och produktionsdesign som bland annat influerade Stanley Kubrick när han gjorde År 2001 – ett rymdäventyr. AA

Regi: Jindřich Polák, skådespelare: Zdeněk Štěpánek, František Smolík, Dana Medřická, Irena Kačírková, Radovan Lukavský, 1963,  
Tjeckoslovakien, DCP 2K (NFA), 1 tim 21 min, tjeckiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Riddles of the Sphinx
Lör 8 okt 18.15 Bio Mauritz

Teorier om skopofili och den manliga 
blicken tar visuell form i utmanande 
avantgardeklassiker om en småbarns-
mammas gradvisa domesticering. 
Laura Mulvey och Peter Wollen – 
filmvetenskapens främsta maktpar  
på 70-talet – utforskar moderskap, 
alter nativa bildspråk och det skrivna 
ordets förhållande till bilden. En 
experi mentell film som andas såväl 
Godard som grekisk mytologi. SL

Regi: Laura Mulvey, Peter Wollen, skådespelare: 
Dinah Stabb, Merdelle Jordine, Riannon Tise, 
1972, Storbritannien, blu-ray (BFI),  
1 tim 22 min, engelska, utan text,  
tillåten från 15 år

Mannen som sköt  
Liberty Valance
Tor 10 nov 18.00 Bio Victor

James Stewart är lysande i rollen som 
framgångsrik senator som återvänder 
till sin gamla hemstad för att begrava 
en vän. Här välkomnas han som en 
idol, en hjälte, en livs levande legend 
– men hur väl stämmer myten överens 
med människan? John Fords sista 
svartvita film är en visuellt bländande, 
tät och melankolisk reflektion över 
vilda västerns visklekar. SL

Originaltitel: The Man Who Shot Liberty Valance, 
regi: John Ford, skådespelare: James Stewart, 
John Wayne, Lee Marvin, 1962, USA, DCP 2K 
(PC), 2 tim 3 min, utan text, tillåten från 15 år
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Jag är nyfiken – blå
Lör 19 nov 16.30 Bio Victor

Del två i Sjömans nyfikna under- 
sökning av nationen Sverige. För att 
system atis era granskningen av sam - 
hället startar Lena tillsammans med 
vännerna Magnus och Ulla ett arkiv, 
kallat Nymans Institut, som börjar 
ifrågasätta Per Albin Hanssons folk - 
hemsideologi. Filmen blev inte lika 
hyllad som sin föregångare, men likväl 
kammade Nyman hem Guldbaggen för 
bästa skådespelerska två år i rad. KH

Regi: Vilgot Sjöman, skådespelare: Lena Nyman, 
Börje Ahlstedt, Vilgot Sjöman, 1968, Sverige, 
35mm, 1 tim 47 min, svenska, utan text,  
tillåten från 15 år

Jag är nyfiken – gul
Lör 19 nov 14.00 Bio Victor

Med Nyfiken gul och Nyfiken blå ville 
Vilgot Sjöman utforska gränserna för 
vad som kunde visas på film ur ett 
kritiskt vänsterperspektiv. Filmen 
följer teatereleven Lena, mästerligt 
spelad av Lena Nyman, som går om - 
kring på stan i Stockholm och inter - 
vjuar folk om sex, religion, politik  
och makt. Filmen gjorde Sjöman 
internationellt känd och de kontro-
versiella nakenscenerna användes i 
kampen mot filmcensur i USA. KH

Regi: Vilgot Sjöman, skådespelare: Lena Nyman, 
Börje Ahlstedt, Vilgot Sjöman, 1967, Sverige, 
35mm, 2 tim 1 min, svenska, ingen text,  
tillåten från 15 år

Svart katt, vit katt
Tor 17 nov 18.00 Bio Victor

Guldpalmsvinnaren Underground 
möttes av så starka reaktioner att Emir 
Kusturica svor att sluta med film. Det 
skulle därför dröja några år innan den 
serbiska regissören tog nya krafttag 
med Svart katt, vitt katt – en övertänd 
gangstersaga där färgstarka figurer 
stöter samman i en burlesk mix av 
guldtänder, bensinvagnar och Bogart- 
citat. Belönades med Silverlejonet på 
Venedigs filmfestival. SL

Originaltitel: Crna macka, beli macor, regi: Emir 
Kusturica, skådespelare: Bajram Severdzan, 
Florijan Ajdini, Branka Katic, 1998, Frankrike, 
Tyskland, Jugoslavien, 35mm, 2 tim 9 min, 
serbiska, svensk text, tillåten från 11 år
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Panik i Needle Park
Lör 8 okt 16.00 Bio Victor

Missbrukardrama med Al Pacino i sin 
första huvudroll, från början tänkt att 
gå till Jim Morrison. Totalförbjöds  
i flera länder på grund av sin brutalt 
realistiska skildring av heroinister  
i New York. Manuset skrevs av 
författar- och kritikerparet Joan Didion 
och John Gregory Dunne, och den 
mång sysslande filmskaparen Lena 
Dunham tycker så mycket om filmen 
att den tillägnas ett avsnitt i senaste 
säsongen av Girls. TB

Originaltitel: The Panic in Needle Park, regi: Jerry 
Schatzberg, skådespelare: Al Pacino, Kitty Winn, 
Raul Julia, 1971, USA, 35mm, 1 tim 50 min, 
engelska, tillåten från 15 år

Den amerikanske vännen 
Tis 8 nov 18.00 Bio Victor

Jonathan Zimmerman är dödligt sjuk 
och bestämmer sig för att gå med på  
ett kontraktsmord för att säkra 
familjens ekonomi. Wim Wenders 
filmatisering av Patricia Highsmiths 
roman Ripley’s Game är ett skolboks-
exempel på thrillergenren, där regis - 
sörerna Jean Eustache, Sam Fuller och 
Nicholas Ray skymtas i cameos och 
Dennis Hopper och Bruno Ganz är 
oförglömliga i rollerna som Ripley  
och Zimmerman. KH

Originaltitel: Der amerikanischer Freund, regi: 
Wim Wenders, skådespelare: Bruno Ganz, Dennis 
Hopper, Lisa Kreuzer, Gérard Blain, 1977, 
Västtyskland, Frankrike, 2 tim 5 min, DCP 2K 
(TFA), engelska, utan text/tyska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

The Wind  Lör 15 okt 16.00 Bio Victor

Två universitetsstudenter, vars föräldrar 
har helt olika förhållanden till det nya 
samhället, blir kära i Souleymane 
Cissés film om gene rations klyftor i det 
postkoloniala Mali. Liksom flera andra 
afrikanska regi s sörer som kom fram  
på 1960- och 70-talet fick han sin film- 
utbildning i Moskva, men till skillnad 
från de flesta kollegor från tidigare 
kolonialstater gör han uteslutande  
film på afrikanska språk, företrädesvis 
bambara. AA

Originaltitel: Finyé, regi: Souleymane Cissé, 
skådespelare: Fousseyni Sissoko, Goundo 
Guissé, Balla Moussa Keita, Ismaila Sarr, 1982, 
Mali, 35mm (IF), 1 tim 45 min, bambara,  
engelsk text, tillåten från 15 år
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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

Bernard och Bianca  Sön 27 nov 14.00 Bio Victor

Bianca, medlem av mössens internationella räddningstjänst HJÄLPA, åtar sig att 
rädda en föräldralös flicka, vars vädjan om hjälp hittats i en flaska uppspolad på 
Manhattans strand. Räddningstjänstens portvakt Bernard följer med Bianca på 
det fartfyllda räddningsuppdraget. En Disneyklassiker som bjuder på fantasifulla 
äventyr med originella hjältar och karismatiska skurkar. Vi visar den svensk-
dubbade versionen. KH

Originaltitel: The Rescuers, regi: John Lounsbery, Wolfgang Reitherman, Art Stevens, röster:  
Hans Lindgren, Margareta Sjödin, 1977, USA, 35mm, 1 tim 14 min, svenska, utan text, tillåten från 7 år

Mitt hem är Copacabana  Sön 23 okt 14.00 Bio Victor

År 1962 åkte Arne Sucksdorff till Rio de Janeiro för att undervisa på en filmskola. 
När arbetet var över stannade han kvar och lärde känna Jorginho, Rico, Lici och 
Paulinho i stadsdelen Copacabana. Mitt hem är Copacabana är en blandning av 
dokumentär och poetisk realism där kameran följer barnen när de leker på 
stranden, försöker få tag i mat och diskuterar livets stora frågor. KH 
Regi: Arne Sucksdorff, skådespelare: Leila Santos de Sousa, Cosme dos Santos, Josafá Da Silva 
Santos, Antônio ”Toninho” Carlos de Lima, Hermínia Gonçalves, 1965, Sverige, 35mm,  
1 tim 28 min, portugisiska, svensk text, barntillåten
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Zazie – flickan som gör 
vad som faller henne in
Sön 30 okt 14.00 Bio Victor

Elvaåriga Zazie skickas av sin 
mamma till släktingar i Paris.  
Hon tar sig an huvudstaden som 
en stor lekplats, redo att upp -
täckas och utforskas! Med 
upp skruvad energi, spektakulärt 
foto, härliga färger och lekfulla 
kameravinklar får vi uppleva ett 
surrealistiskt Paris genom en ung 
flickas orädda och nyfikna ögon. 
En av få barnfilmer som tillkom 
under franska nya vågen. KH
 
Originaltitel: Zazie dans le métro, regi: 
Louis Malle, skådespelare: Catherine 
Demongeot, Philippe Noiret, Hubert 
Deschamps, Odette Piquet, 1960, 
Frankrike, Italien, 35mm, 1 tim 32 min, 
franska, svensk text, barntillåten

Länge leve filmen!
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Upp i det blå  Sön 2 okt 14.00 Bio Victor

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 Allram Eest. 
Upp i det blå förhandsvisas i samarbete med Nordisk Film och har biopremiär 
den 21 oktober. Efter visningen svarar Petter Lennstrand på publikens frågor. 
KH

Regi: Petter Lennstrand, skådespelare: Mira Forsell, Adam Lundgren, Shelby Niavarani, Susanne 
Thorson, 2016, Sverige, DCP 2K (NF), 1 tim 22 min, svenska, utan text, barntillåten

Gummi-Tarzan  Sön 20 nov 14.00 Bio Victor 
Åttaårige Ivan har inga kompisar, mobbas i skolan och kallas ”Gummi-Tarzan” 
av sin pappa som tycker att han är en klen skit som inte klarar av någonting.  
Men så får Ivan under en dag alla sina önskningar uppfyllda … Prisbelönt 
filmatisering av Ole Lund Kirkegaards mest kända bok. AA
 
Regi: Søren Kragh-Jacobsen, skådespelare: Alex Svanbjerg, Otto Brandenburg, Peter Schrøder, 
Susanne Heinrich, 1981, Danmark, 35mm, 1 tim 26 min, danska, svensk text, barntillåten 

Gattu  Sön 13 nov 14.00 Bio Victor

Efter att modern dött och fadern irrat iväg i förtvivlan bor och arbetar nioårige 
Gattu hos skrothandlaren Anees Bhai. Men Gattus stora passion är att flyga  
drake och han drömmer om att besegra den svarta draken Kali som triumferar på 
himlavalvet. En uppfriskande filmsaga om att leka sig igenom en tuff verklighet 
och att i leken lära sig vikten av vänskap, mod och nyfikenhet. KH

Regi: Rajan Khosa, skådespelare: Mohd Samad, Naresh Sharma, Jayanta Das, 2011, Indien,  
DCP 2K (BC), 1 tim 17 min, hindi, svensk text, tillåten från 7 år

Länge leve drottningen  Sön 6 nov 14.00 Bio Victor

Det går dåligt i skolan för Sara, och hennes nitiska lärare gör det inte roligare. 
Men med hjälp av en sagobok om hur schackspelet kom till upptäcker Sara en 
egen väg att lära sig. Hon drömmer sig in i spelet som pågår i schackdrottningens 
slott där hon visar att hon minsann inte är så dum. En fantasifull film om att våga 
vara sig själv när omgivningen förväntar sig något annat. KH

Originaltitel: Lang leve de koningin, regi: Esmé Lammers, skådespelare: Tiba Tossijn, Monique van de 
Ven, Jack Wouterse, 1995, Nederländerna, 35mm, 2 tim, nederländska, svensk text, barntillåten

Små röda blommor  Sön 16 okt 14.00 Bio Victor

När fyraåriga Qiang börjar på en sträng förskola startar han revolution genom  
att ifrågasätta vuxenvärldens belöningssystem, där barnen får en röd blomma  
för varje bra sak de gör. Med lite dialog, vackra pastellfärger och poetiskt foto 
bjuds vi att uppleva vardagen på en kinesisk förskola ur barnets perspektiv. KH

Originaltitel: Kan shang qu hen mei, regi: Zhang Yuan, skådespelare: Dong Bowen, Ning Yuanyuan, 
Manyuan Chen, Li Xinyun, 2006, Kina, Italien, 35mm, 1 tim 32 min, mandarin, sv. text, barntillåten

Guldkorn från Filmarkivet.se  Sön 9 okt 14.00 Bio Victor 
Filminstitutet lanserar i höst en ny sektion på filmarkivet.se, med allt från 
Bam-Bam. Så tuktas ett troll – den första tecknade svenska filmen med ljud – 
till naturdokumentären I Gullmarsfjorden. Vi visar några av guldkornen ur  
ett sekels svensk barnfilmshistoria. Visningen inleds av Farzad Farzaneh. KH 

Regi: Robert Högfeldt, Judith Hollander, Tony Holm, Barbro Johansson, 1934–1984, Sverige,  
52 min, svenska, utan text, barntillåtna

Förhandsvisning!
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Cinemateket – när verkligheten inte räcker till!


