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PRoGRAmtIDNING april–maj 2010

Catherine Deneuve
till Cinemateket!
Catherine Deneuve oCh hoyte van hoytema först ut 
i ”aCtors stuDio” på Cinemateket

Mai Zetterling – en visionär före sin tid? 

filmer, gäster och samtal

filmbesök, samtal och mängder av fantastiska filmer på stor duk

stanley kubriCk – retrospektiv och internationellt besök!

KubricKs producent Jan Harlan på besöK! tHe sHining, barry lyndon, 2001 ...



EN FILM AV BL A
CRISTIAN MUNGIU

BIOPREMIÄR 9 APRIL!

VINNARE
UN CERTAIN REGARD-JURYNS PRIS

FIPRESCI-PRISET

EN FILM AV CORNELIU PORUMBOIU

VISAS PÅ BIO NU!

”imponerande”
     – the new york times

”genial”
– time out, new york

”mästerverk”
– village voice

N O V E M B E R F I L M  P R E S E N T E R A R  S T O L T

info@novemberfilm.com • www.novemberfilm.com • vi finns även på facebook

SOM GJORDE DEN
PRISBELÖNTA
4 MÅNADER,

3 VECKOR & 2 DAGAR

Filmerna distribueras med stöd av Svenska Filminstitutet.
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6–7 Det här är Cinemateket! 
Om Cinemateket, biljetter och hur du hittar till oss.

8–11 mai Zetterling 
Fokus på den egensinniga och envisa regissören 
och skådespelaren Mai Zetterling. Missa inte hel-
kvällen den 15 april som inleder serien.

13 torsdagskvällar på filmhuset
Vår stående kväll för samtal om film. Besök av 
Kubricks producent Jan Harlan, en helkväll om 
Mai Zetterling och ett samtal om jämställdhet 
inom den svenska filmen. 

14 ”actors studio” på Cinemateket

15–18 Catherine Deneuve
Premiär den 8 april för intervjuserien med Stina 
Lundberg Dabrowski! Den första gästen är den 
franska storstjärnan Catherine Deneuve. Vi visar 
också ett urval av hennes filmer.

19 hoyte van hoytema
Stina Lundberg Dabrowski möter den hyllade 
filmfotografen Hoyte van Hoytema den 6 maj.

visningsschema april och maj

20–23 stanley kubrick
Alla Kubricks mästerverk på stor duk! Dessutom 
besök av producenten Jan Harlan och redak-
tören Alison Castle, som presenterar Kubricks 
planerade film om Napoleon - mästerverket som 
aldrig blev av.

25 100 svenska filmer du måste se!
Cinemateket vägleder dig genom den svenska 
filmhistorien.

26–27 förseglade läppar
Vi fortsätter serien med svenska stumfilmer från 
20-talet, ackompanjerade av Matti Bye och Alex-
ander Zethson.

28–30 blandade evenemang
Filmcirkel, Publikens val, dvoted, Filmform, Am-
nesty International, Värmlänningarna och Franska 
Filmfestivalen – filmer, samtal och gäster!

33 om filmhuset och 
svenska filminstitutet
Välkommen till Filmhuset - mötesplatsen för 
filmälskare! Se fantastisk film, häng i baren och 
utforska Sveriges största och bästa filmbibliotek!

INNEHÅLL

Missa inte 

vår FilMcirkel! 

se sida 29
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D et kunde inte ha blivit bättre än att skå-
despelaren catherine deneuve inleder 
vår samtalsserie ”Actors Studio” på Ci-

nemateket med stina lundberg dabrowski! Det 
blir mycket spännande att höra henne berätta om 
sina erfarenheter.  Vi visar också ett urval av hen-
nes filmer, en minst sagt imponerande lista. 
     Vi är lika glada över att nästa gäst i serien 
blir Hoyte van Hoytema, en av Sveriges främsta 
filmfotografer, guldbaggebelönad för filmerna 
Låt den rätte komma in och Flickan.

Vi fokuserar på två regissörer i detta program, 
Stanley Kubrick och Mai Zetterling.

Passa på att se Stanley Kubricks mästerverk på stor duk! Möt hans producent Jan Harlan 
som tillsammans med redaktören alison castle besöker Cinemateket och missa inte det 
unika tillfället att få en inblick i hur Kubricks oförverkligade Napoleon-film skulle ha sett 
ut — The greatest Movie Never Made!

Vi inleder Mai Zetterling-serien med en helkväll med samtal och film, i sällskap med flera av 
hennes medarbetare, bland andra Harriet andersson. Vi visar en rad filmer ur Zetterlings 
karriär som regissör och skådespelerska. Ett ypperligt tillfälle att fördjupa sig i den egensin-
niga regissörens konstnärsskap. Flera av hennes filmer kan du bara se på duk, hos oss! 

Vi smygstartar också Franska Filmfestivalen med ett besök av regissören Mia Hansen-
løve.

Du som är medlem sen tidigare, glöm inte att byta in ditt gamla kort mot ett nytt, senast den 
16 maj i kassan i Filmhuset. Jag hoppas att övergången till det nya biljettsystemet inte orsa-
kar er besökare alltför mycket besvär – på sikt kommer systemet att underlätta för alla. 

Varmt välkommen till Cinemateket!

lova Hagerfors
Cinematekets programchef

Cinematekets redaktion
Lova Hagerfors, programchef
Danial Brännström, programredaktör
Nina Widerberg, programredaktör
Martin Jansson, redaktionsassistent
Åsa Jacobsson, marknadsförare
Hanna Magnusson, praktikant

programråd
Stig Björkman
göran Everdahl
Emma gray Munthe
Jannike Åhlund

programtidningen
Cinemateket

R e d a k t ö R e R

Lova Hagerfors
Åsa Jacobsson

S k R i b e n t e R

i  d e t t a  n u M M e R

Cinematekets redaktion
Jannike Åhlund
Stig Björkman
Jon Wengström

FoRMgivaRe

Kicki Ajax, Fräulein Design

tRyck

Norra Skåne Offset AB

annonSeR :

david.skold@display-umea.se

bildeR

Svenska Filminstitutets
bildarkiv

kontakt
cinemateket@sfi.se
08-665 12 56
www.cinemateket.se
Postadress:
Cinemateket
Svenska Filminstitutet
Box 27 126
102 52 Stockholm
Besöksadress:
Filmhuset, Borgvägen 1

taCk ti ll:  AM N ESTy I NTE r NATIONAL,  MÅrTE N B LOM KVIST,  ALB E rT BON N I E rS FÖr LAg, MATTI  ByE,  CANAL +,  C I N E-TAMAr IS, 

DrAMATISKA I NSTITuTET,  DVOTE D, FrANSKA I NSTITuTET,  FrANSKA F I LM FESTIVALE N, HOLLyWOOD CLASSICS,  F I LM FOr M, STI NA 

Lu N DB E rg DAB rOWSKI ,  MAgASI N ET F I LTE r,  MOMA, N FK,  NOB LE E NTE rTAI N M E NT,  NOr DISK F I LM, PAr K C I rCuS,  SJÖB E rg B I LD, 

SVE NSK F I LM I N DuSTr I ,  SAN Dr EWS, uCLA,  u I P,  WAr N E r, WI FT,  ALExAN DE r Z ETHSON

Gäster i april och maj:
harriet Andersson, magnus Bergh, Alison castle, catherine Deneuve, 
lisbeth Gabrielsson, jeanette Gentele, Peter hald, mia hansen-løve, 
jan harlan, hoyte van hoytema, Inga landgré, jan lumholdt, Busk 
margit jonsson, Per myrberg och christina olofson.



AND
INTRODUCING

WINNER 
TORONTO

AUDIENCE AWARD

WINNER 
SUNDANCE

AUDIENCE AWARD

WINNER 
SUNDANCE

GRAND JURY PRIZE

WINNER 
SUNDANCE

SPECIAL JURY PRIZE

CANNES
OFFICIAL SELECTION

N O M I N E R A D  T I L L  6  O S C A R ®

PÅ DVD & BLU-RAY

26 MAJ

LIFE IS HARD. LIFE IS SHORT. 
 LIFE IS RICH. LIFE IS …

BASED ON THE NOVEL BY  SAPPHIRE

TV4

SVT GOMORRON SVERIGE

”PRECIOUS 
PRICKAR 
RÄTT” SVD

     
QX SVERIGES RADIO P4

    

EXPRESSEN

AFTONBLADET

PLAZA KVINNA

BESTÄLL FÖRE 16.00 - LEVERANS NÄSTA DAG

TV4

BASED ON THE NOVEL BY  

BESTÄLL FÖRE 16.00 - LEVERANS NÄSTA DAG

B Ä S T A  K V I N N L I G A  H U V U D R O L L  ·  B Ä S T A  K V I N N L I G A  B I R O L L  ·  B Ä S T A  R E G I 
B Ä S T A  M A N U S  E F T E R  F Ö R L A G A  ·  B Ä S T A  K L I P P N I N G  ·  B Ä S T A  F I L M

DVD

149:-
BLU-RAY

189:-
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6 DET HÄr Är CINEMATEKET APRIl–mAj 2010

C inemateket är den självklara mötesplatsen för 
alla filmentusiaster – både cineaster och film-
skapare – som vill se de bästa och mest intres-

santa filmerna ur hela filmhistorien och från hela världen, 
på stor duk. 
 
Svenska Filminstitutet och Cinemateket har från regering-
en uppdraget att göra filmhistorien levande för allmänhe-
ten genom visningar på biograf, framför allt av filmer som 
inte är tillgängliga på den ordinarie repertoaren.

Programmet ska innehålla något för alla filmentusiaster, 
både de som har sett det mesta och vill fördjupa sig och 
de som just upptäckt den rika filmhistorien. 

Cinemateket visar inte bara film utan hos oss ska även 
alla de viktiga samtalen om film äga rum – både om film-
konsten och filmpolitiken. Vi erbjuder besökarna att umgås 
kring film, fördjupa sig i film och möta filmskapare, forskare 
och filmjournalister. De filmer vi visar sätter vi alltid i ett 
aktuellt och angeläget sammanhang. 

under 2009 genomgick Cinemateket ett stort förändrings-
arbete och en nystart skedde i det nyrenoverade Filmhuset i 
Stockholm den 1 mars 2010. Vi satsar på fler samtal, gäster 
och debatter i programmet. Successivt kommer förändringar 
även att genomföras i göteborg och Malmö. 

Det här är Cinemateket!

Korta fakta:
Cinemateket startade 

1964 i stoCkholm. Cinemateket finns i stoCkholm, GöteborG oCh malmö. i stoCkholm har vi upp till 18 visninGar per veCka.i GöteborG har vi fem visninGar 
per veCka.

i malmö har vi fyra 
visninGar per veCka. 

Filmhuset och biografen Victoria 
filmhuset
I Filmhuset visar Cinemateket film tisdag till söndag. Film-
huset ligger vid gärdet i Stockholm, centralt och samtidigt 
naturskönt! Du tar dig hit på nolltid med buss 76, 72, 71, 
56, 42 eller 4. Det är även smidigt att åka till Karlaplan och 
promenera 782 steg till Filmhuset. Välkommen till Stock-
holms mötesplats för filmälskare!

Adress: Borgvägen 1. 

kassan i filmhuset, där du köper biljetter och medlems-
kort, är öppen tis 17-20, ons-fre 15–20, lör-sön 13–18. 
Telefon: 08-665 12 56.

Radiohuset

SVT

Gärdet

BUSS 72, 76

72
56

BUSS 1, 4, 72

BUSS 56

SIDA

DI

Lindarängsvägen

Värtavägen
Karlaplan

Valhallavägen

Karlavägen

N
arvavägen

Karlaplan

Filmhuset
Borgv. 1

P
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Vi har nyligen förändrat priserna på biljetter och medlem-
skort så att det nu finns kort som passar alla sorters besö-
kare – du som går på Cinemateket flera gånger i veckan, 
du som besöker oss ibland och du som vill prova på, eller 
ta med en vän. Det finns nu tre sorters kort att välja bland: 
medlemskortet, Årskortet och vip-kortet. 

under våren byter vi inte bara priser, vi passar också på 
att byta till ett bättre biljettsystem i Filmhuset. Med det nya 
systemet använder vi inga biljetter. Medlemskorten laddas 
i kassan och vid insläppet till salongen läser vi av ditt kort, 
för att se att det är laddat med den aktuella visningen.

om du är medlem: Senast den 16 maj måste du som 
redan har ett medlemskort byta in ditt gamla mot ett nytt 
kort, självklart utan extra kostnad. OBS! Efter den 16 maj 
gäller inte de gamla korten.

Vi hoppas att övergången till de nya medlemskorten inte 
ska bli besvärlig för er besökare. När systemet är på plats 
kommer det att fungera bättre och smidigare än tidigare. 

medlemskortet ingår i första biobiljetten! Kortet ger 
dig tillgång till hela Cinematekets fantastiska utbud till or-
dinarie biljettpris, 65 kronor*. Drygt 800 filmer per år att 
välja bland! Perfekt för dig som vill prova på eller ta med 
vänner som är nyfikna! 

Årskortet kostar 180 kronor, och med det betalar du 
bara 45 kronor* för ett film- eller evenemangsbesök. Med 

Årskortet får du Cinematekets programtidning direkt i 
brevlådan utan kostnad, plus spännande erbjudanden och 
rabatter. årskortet ersätter det tidigare a-kortet. Perfekt 
för dig som vill ha mer – mer film, fler upplevelser och mer 
inspiration! 

vip-kortet är ett halvårskort som kostar 750 kronor. 
VIP-kortet ger dig fri entré till hela Cinematekets program!* 
Vårt sommaruppehåll räknas bort, så att du får sex må-
nader fullmatade med filmupplevelser. Som VIP-medlem 
får du programtidningen hemskickad utan kostnad, och 
en mängd specialerbjudanden. Vip-kortet ersätter det 
tidigare b-kortet. Perfekt för dig som ofta vill berikas av 
sköna filmupplevelser – och det finaste kort du kan ge 
bort i present! 

sju dagars förköp på alla biljetter!

* Vissa specialvisningar kan kosta mer. Se programmet för   

mer information. 

S T O C K H O L M / G Ö T E B O R G / M A L M Ö

medlemskort

S T O C K H O L M / G Ö T E B O R G / M A L M Ö

årskort

S T O C K H O L M / G Ö T E B O R G / M A L M Ö

vip-kort

Biljetter och medlemskap

varför medlem? 
Många av de filmer cinemateket visar är ocensure-
rade! censurreglerna innebär att du som besökare 
måste vara medlem, precis som på de flesta filmfes-
tivaler i sverige, och att åldersgränsen är 15 år.

biografen victoria
under våren har Cinemateket intagit Södermalm! Vi är 
mycket glada över att ha en visning i veckan på biografen 
Victoria, i hjärtat av Söder: varje måndag 19.00, i salong 2.

Adress: götgatan 67. 
Närmaste T-banestation är Medborgarplatsen.

Kassan på Victoria öppnar mån–fre 14.30, lör–sön 12.30. 
Här kan du lösa medlemskap och köpa biljetter till mån-
dagsvisningarna (de går inte att köpa på Filmhuset).



Mai 
Zetterling

M ai Zetterling var bara sexton, men impo-
nerade stort genom sin förmåga att gråta, 
alldeles naturligt och med äkta tårar. Året 

var 1941 och produktionschefen på Sandrews, Rune 
Waldekranz, hade sett en elevuppsättning på Calle 
Flygares teaterskola. Tack vare dessa tårar fick Mai 
rollen som gravid tonåring i Olof Molanders film Jag 
dräpte. Senare samma år fick hon sitt genombrott i 
en pjäs av Maxwell Anderson på Dramaten, i regi av 
samme Molander. 

Sin skådespelarkarriär tog Mai Zetterling ganska lätt 
på – hon behandlade den som ett skafferi fullt med kon-
serverade anekdoter. Med hennes arbete som regissör 

förhöll det sig annorlunda. När hon i slutet av 50-talet 
beslöt sig för att gå till filmhistorien som något annat 
än före detta sexbomb, var det med en målmedvetenhet 
som gick utanpå det mesta. Mödosamt erövrade hon den 
enda yrkesroll hon tillmätte någon betydelse – regissö-
rens. Bara med teknisk kompetens och behärskning av 
mediet kunde hon göra anspråk på att berätta sina histo-
rier och ställa sina frågor.

Med Älskande par blev Mai Zetterling så sent som 1964 
en av de första kvinnliga svenska talfilmsregissörerna. 
Efter en handfull dokumentärer för BBC och en konst-
närligt djärv kortfilm, Leka krig, lyckades hon övertyga 
Sandrews – och Rune Waldekranz – om att satsa på 

8 Mai Zetterling APRIl–mAj 2010



hennes version av Agnes von Krusenstjernas romansvit 
Fröknarna von Pahlen. Älskande par var en av de största 
och mest påkostade filmproduktionerna dittills.

Under det sextiotal som räknas som den svenska filmens 
guldålder gjorde Mai Zetterling fyra av sina sex långfil-
mer. Mottagandet av Älskande par var välvilligt. Kritiker-
na betonade de formella me-
riterna men röjde en påtaglig 
misstänksamhet vad gällde 
motivkretsen. Det är som om 
hennes visioner, ofta uttryck-
ta i bilder som framsprungna 
ur en dröm, och i avancerade 
montage, skavde och gned mot en filmsyn som ställde en 
mer handfast naturalism i första rummet.

När hennes nästa film, Nattlek, visades på filmfestiva-
len i Venedig, gjorde den skandal med sin skildring av 
ett incestuöst mor-son-förhållande. Kritiken hemma 
var fortfarande uppskattande och man skulle tro att 
Zetterling nu hade befäst sin position som en regitalang 
att räkna med – en regissör som kunde få ställa in sig 
i ledet någonstans bakom Alf, Ingmar, Bo, Jan, Arne, 
Vilgot och grabbarna.

Men med Flickorna var det som om Mais konstnär-
liga tillgodohavande plötsligt länsades på alla sina till-
gångar. Idag är det svårt att förstå känslorna bakom det 
fördömande som drabbade filmen. Snarare än militant 
feministisk var det en ironisk och milt humoristisk utlö-
pare av Aristofanes Lysistrate, placerad i svensk samtid i 
en historia om tre skådespelerskor på turné med pjäsen.

Bergman hade experimen-
terat med fragmentariserad 
berättarform i Persona, Vil-
got Sjöman hade också gjort 
det i Nyfiken-filmerna – men 
den fria formen i Flickorna 

gick inte hem. Ett planerat filmprojekt hos Sandrews 
lades ned. 

Det skulle ta 18 år innan Mai Zetterling gjorde film i 
Sverige igen. Det blev Amorosa – och en tematisk cirkel 
som slöts, eftersom filmen handlade om Agnes von Kru-
senstjerna och hennes komplicerade förhållande till 
kritikern David Sprengel. Efter Amorosa blev det trögt 
igen – trots god kritik. Mai Zetterlings sista kreativa år 
blev en golgatavandring mellan producenter, konsu-
lenter och finansiärer.

te xte r:  Jan n i K e  åH lu n d
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Vi inleder vår Mai Zetterling-serie med en helkväll om den egensinniga regissören och skådespelaren. 
Från kl 17.30 är ni välkomna att ta ett glas i Filmhusets foajé. Därefter följer ett samtal om Zetterlings 
konstnärsskap. Efter samtalet introducerar Harriet Andersson visningen av Älskande par, med Leka 
krig som förfilm (läs mer om filmerna på nästa sida). Kvällen arrangeras i samarbete med WiFT.

Med Älskande par blev Mai 
Zetterling så sent som 1964 en 
av de första kvinnliga svenska 
talfilmsregissörerna.

Vi inleder serien med en fullmatad helkväll!

Mai Zetterling – en visionär före sin tid?
Var Mai Zetterling en visionär före sin tid? Eller ”en människa 
med för många griller i huvudet”, som hon skrev i självbiogra-
fin Osminkat? Skådespelaren som blev regissör var ovanligt 
målmedveten, en person som gjorde upp femårsplaner och 
hade massor av idéer – några förverkligades, många filmer 
förblev ogjorda. Vad gjorde Zetterling speciell som regissör? 
Varför betraktades inte hon, som kollegorna Widerberg eller 
Sjöman, som ”auteur”? Var hon verkligen feminist? Vilken 
roll spelade ämnesval som sex och kritik av folkhemmet? 
Och hur mycket av svårigheterna hon mötte berodde på att 

hon var kvinna i en mansdominerad bransch? Jannike Åh-
lund samtalar med PeteR hAlD , fd vice VD vid Filminsti-
tutet, producenten lISBet GABRIelSSoN , journalisten 
jAN lumholDt , regissören chRIStINA olofSoN 
och skådespelaren INGA lANDGRé , som som 14-åring 
mötte Zetterling på Calle Flygares teaterskola..

tors 15 april 18.00, bio Victor

Specialevenemang! 0 kr för er med VIP-kortet, 45 kr för er med Årskortet, 80 kr för er med Medlemskortet



10 Mai Zetterling APRIl–mAj 2010

flickorna
Utbuad film som avgjort var före sin tid i sin lekfullt ironiska behandling av 
”kvinnosaken”. Harriet Andersson, Bibi Andersson och Gunnel Lindblom på 
turné med antikt drama om kvinnlig kärleksrevolt som flätas samman med 
deras egna liv.

r eg i:  mai Z ette r li ng, sKådespe lar e: b i b i  an de r sson, Har r i et an de r sson, g u n n e l 

li n db loM, 1968, sVe r ig e, 35 M M, 1 ti m 40 m i n

ons 28 april 16.00, bio Victor

fre 30 april 20.00, bio Victor

nattlek 
Om de incestuösa banden mellan en tolv-
årig pojke och hans reserverade mor (Ing-
rid Thulin). Skandal i Venedig, censur 
i såväl Frankrike som Italien – men ”en 
av de intelligentaste och vitalaste av de 
nya svenska filmerna” enligt Mauritz Ed-
ström i DN.

r eg i:  mai Z ette r li ng,  sKådespe lar e: KeVe 

HJ e lM, Jörg e n li n dströM, i ng r i d tH u li n, 

1966, sVe r ig e, 35 M M, 1 ti m 45 m i n

tors 17 april 14.00, bio Victor

tors 22 april 16.00, bio Victor

100 svenska filmer 
du måste se!

Älskande par
Det djärva bildspråket i debuten fick kritikerna att associera till Buñuel, vars gif-
tiga sedeskildringar av borgerligheten har åtskilligt gemensamt med författaren 
Agnes von Krusenstjernas maskätna herrskapsadel. Bakom kameran: Sven Ny-
kvist. 
 Som förfilm visar vi Leka krig från 1962. Zetterlings första konstnärligt ambiti-
ösa film anger riktningen för hennes fortsatta filmskapande. Filmen vann Guldle-
jon vid filmfestivalen i Venedig. Harriet Andersson inleder den första visningen!

r eg i:  mai Z ette r li ng ,  sKådespe lar e: Har r i et an de r sson,

g u n n e l li n db loM,1964, sVe r ig e, 35 M M, 1 ti m 58 m i n

tors 15 april 20.00, bio Victor

mån 19 april 19.00, biografen Victoria

Specialevenemang! 0 kr för er med VIP-kortet, 
45 kr för er med Årskortet, 80 kr för er med 
Medlemskortet. 
OBS! gäller endast 
första visningen
av filmen.

100 svenska filmer 
du måste se!

torsdagensvisning inledsav harrietandersson



 

Dr. glas
Hjalmar Söderbergs mordsugne läkare har inspirerat 
såväl Bengt Ohlsson som Kerstin Ekman till nya roma-
ner. Zetterling förlade handlingen till nutid (1967) och 
lät Per Oscarsson våndas över kärlekens dunster i sym-
bolmättade drömsekvenser.

r eg i:  mai Z ette r li ng, sKådespe lar e: pe r oscar sson, lon e 

H e rtZ, u lf palM e, 1968, dan Mar K, sVe nsK dialog, 35 M M, 

1 ti m 23 m i n

sön 9 maJ 16.15, bio Victor

tors 13 maJ 16.00, bio Victor

scrubbers
Nattsvart och våldsam historia om en engelsk ”borstal” 
– en institution Gud och det brittiska imperiet glömde. 
Två intagna, en ung lesbisk kvinna och en ung mor, 
rymmer, men av olika skäl. Filmad i starkt dokumen-
tär stil med före detta intagna i rollerna.

r eg i:  mai Z ette r li ng, sKådespe lar e: aMan da yor K, cH r issi e 

cotte r i ll,  1982, stor b r itan n i e n, 35 M M, sVe nsK text,

1 ti m 32 m i n

tis 11 maJ 18.00, bio Victor

fre 14 maJ 16.00, bio Victor

bara två kan leka så 

/ /  o n ly two can p lay / /

Slokörad brittisk fars efter en roman av Kingsley Amis, 
där Mai Zetterling fick agera erotisk sidekick till Peter 
Sellers – ”a grandly seductive Eve”, enligt New York Ti-
mes. Zetterling fick tunghäfta när hon skulle provfilma 
då Sellers och Amis försökte överträffa varandra med 
snusk och pruttar.

r eg i:  s i Dn ey g i lliat,  sKådespe lar e: Mai Z ette r li ng, pete r 

se lle r s, Vi rg i n ia MasKe ll,  r icHar d atte n b oroug H, 1961

stor b r itan n i e n, 35 M M, sVe nsK text, 1 ti m 36 m i n

lör 1 maJ 14.00, bio Victor

ons 5 maJ 16.00, bio Victor

amorosa
Laddade drömscener flyter samman med verkligheten 
i filmen om Agnes von Krusenstjernas destruktiva rela-
tion med kritikern David Sprengel. Visuellt hänförande 
och hetsig ringdans där allt griper tag i varandra: fö-
delse, död, hat, kärlek, blod, svett och spyor.

r eg i:  mai Z ette r li ng, sKådespe lar e: sti na e Kb lad, e r lan d 

Jose pHson, pH i li p Zan dén, 1986, sVe r ig e, 35 M M, 1 ti m 57 m i n

sön 2 maJ 18.00, bio Victor

ons 12 maJ 20.00, bio Victor

hets
I Ingmar Bergmans debut (manus) om upprorisk gym-
nasist i närkamp med en sadistisk lärare, var det Mai 
Zetterling i rollen som den ”fördärvade flickan” som 
blev filmens känslomässiga centrum – i svår konkur-
rens med Stig Järrel och hans otyglade pekpinne.

r eg i:  alf sJöb e rg, sKådespe lar e: Mai Z ette r li ng, alf KJ e l-

li n,  stig Jär r e l, 1944, sVe r ig e, 35 M M, 1 ti m 40 m i n

ons 21 april 16.00, bio Victor

tors 6 maJ 16.00, bio Victor

APRIl–mAj 2010 11  Mai Zetterling 

100 svenska filmer 
du måste se!
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vart tar kvinnorna vägen?
Män, män, män... och en och annan kvinna. Eller? Varför ser det ut som det gör bland 
regissörsnamnen på biorepertoaren? På filmskolorna går lika många kvinnor som 
män, men vart tar kvinnorna vägen sen? Vilken bakgrund har de som får göra sin för-
sta långfilm? På den här debattkvällen presenteras en rykande färsk utredning gjord 
av göran gunér på uppdrag av Filminstitutet, där han undersökt just de frågorna. 
Deltagare och närmare program presenteras på www.cinemateket.se.

tors 29 april 18.00, bio Victor

Stanley Kubricks producent jan harlan och re-
daktören alison Castle (Stanley Kubrick’s Napo-
leon: The greatest Movie Never Made, 2009) ger dig 
en unik inblick i hur Kubricks 
Napoleon-film skulle 
kunna ha sett ut, med 
storslagna fältslag 
och tusentals statis-
ter. Mårten Blomkvist 
leder samtalet, som 
förs på engelska. Läs 
mer på sida 21.

tors 22 april 18.00, 
bio Victor

Vi inleder vår mAI ZetteRlING-SeRIe med en helkväll om den 
egensinniga regissören och skådespelaren. Från kl. 17.30 är ni välkomna 
att ta ett glas i Filmhusets foajé. Därefter följer ett samtal om Zetterlings 
konstnärsskap. Efter samtalet introducerar hARRIet ANDeRSSoN 
visningen av Älskande par, med Leka krig som förfilm. Kvällen arrang-
eras i samarbete med WiFT. Läs mer på sida 9. 

tors 15 april 18.00, bio Victor

torsDagskvÄllar i filmhuset

mai Zetterling – en visionär före sin tid?

torsdagskvällarna viger vi åt samtal och debatt om film, filmkonst och filmpolitik. ibland utgår 
vi från en film, ibland står samtalet för sig självt. Här möter ni svenska och utländska gäster 
som arbetar med film. Välkomna att ta del i samtalet!

Den 1 april och 

den 13 maj tar 

samtalen lov. 

Men självklart 

visar vi film 
istället!

kubricks napoleon 
– mästerverket som aldrig blev av

interna-tionelltbesök



 

ARPIl–mAj 201014 ”ACTOrS STuDIO” PÅ CINEMATEKET

En torsdag i månaden bjuder Cinemateket in en stor fIlmGäSt tIll 

BIo VIctoR. Inspirerade av den legendariska amerikanska skådespe-
larskolan Actors Studios tv-succé ”Inside the Actors Studio” kommer vi 

att få BeSök av regissörer och skådespelare med flera från Sverige och 
resten av världen. Samtalen, som är tänkta att INSPIReRA moRGoNDAGeNS 

SVeNSkA fIlmARe och SkåDeSPelARe, ger alla filmintresserade en unik möjlighet att ta del 
av våra gästers yrkeskunskap. 
 Kom och hör dem berätta om metoder, hantverk och inspiration! Och delta i samtalet! Våra två 
första gäster är skådespelaren Catherine Deneuve och filmfotografen hoyte van hoytema.

stina lundberg Dabrowski
Samtalsledare i ”Actors Studio” på Cinemateket 
är ingen mindre än Stina Lundberg Dabrowski. 
I tv-succéer som Stina!, Stina möter, Stina om 
och Dabrowski har hon intervjuat gäster som 
Nelson Mandela, Mikhail gorbatjov, Madonna, 
Hillary Clinton, Dalai Lama, Margaret Thatcher, 
Ingmar Bergman, giorgio Armani, Jan Stenbeck, 
Dolly Parton, Jane Fonda, Leonard Cohen, Clint 
Eastwood och David Bowie. Stina Lundberg Da-
browski, som belönats med Stora Journalistpri-
set, är professor i tv-produktion på Dramatiska 
institutet.

samtalsserien är ett samarbete mellan cinemate-

ket och dramatiska institutet. 

”actors studio” 
på Cinemateket
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preMiärgästen

Catherine 
Deneuve
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S könheten är en gåva. Det var nog tack vare sina 
yttre företräden som den då nittonåriga Cathe-
rine Deneuve fick sin första stora roll i blondin-

jägaren Roger Vadims Lasten och dygden 1962. Natur-
ligtvis fick hon spela det oskuldsfulla offret i denna trots 
allt ganska kyska de Sade-filmatisering. Skådespelaren 
förblev bara en dekorativ figurant. Hennes skådespelar-
begåvning kom inte Vadim åt. 
Det skulle däremot inte dröja 
innan den vecklades ut i full 
blomning. 

I intervjuer har Catherine De-
neuve talat om den blyghet som 
var en ständig följeslagare i unga år. Hon kom från en 
skådespelarfamilj med båda föräldrarna och en äldre 
syster, Françoise Dorleac, verksamma i yrket. Men blyg-
seln kom på skam i och med Paraplyerna i Cherbourg. 
Dels tack vare regissören Jacques Demy men också för 
att hela den sjungna dialogen var förinspelad, så skåde-
spelarna var fria att låta känslostormarna rasa i sitt spel. 
Och sedan var det fritt fram för en av nutidens mest 
självlysande aktriser. I Roman Polanskis Repulsion som 

följde på Demys ljuva sångdrama tycktes nerverna ligga 
blottställda i Deneuves porträtt av en ung kvinna som to-
talt tappar fotfästet när hon konfronteras med sina inre 
demoner.

Strax var Catherine Deneuve en efterfrågad gäst hos 
tidens mest tongivande filmskapare – Luis Buñuel, 
François Truffaut, Agnès Varda, André Techiné, Marco 
Ferreri, Lars von Trier – som alla tycktes se henne som 
den ideala uttolkaren för deras drömmar. Hennes form-
barhet har alltid varit påtaglig även om hon aldrig har 
gett avkall på sin starka personlighet. ”Jag ser mig som 
ett instrument”, har hon sagt. ”Ett instrument som stäl-
ler sig till förfogande för regissörens vision.” Ändå får 
hon åskådaren att känna att han gör en nyupptäckt vid 
varje nytt möte via vita duken.

Catherine Deneuve har blivit något av en nationalskatt. 
Röster har höjts för att skådespelerskan borde stå modell 
för en ny version av Marianne, Frankrikes nationalsym-
bol och garant för förnuft och frihet.

Med åren har Catherine Deneu-
ves konst bara mognat, fått allt-
mer auktoritet och raffinemang. 
Se bara fjolårets En julberättelse 
där hon spelar en mater fami-
lias som vågar uttala att hon 
inte känner lika starkt för sina 

många ättlingar. När stormarna viner i de dysfunktio-
nella sammanhangen är hon ett kraftfullt epicentrum 
som inte precis med varsam hand men med känslomäs-
sig intelligens ser till att tillvaron inte rämnar.

Så ställ dig i kö för en plats i solen när Mme Deneuve nu 
gör oss den äran! Chansen att få möta en mer lysande 
skådespelarikon den närmaste tiden är inte särskilt stor.

text: stig bJörKMan  

”Jag ser mig som ett instrument”, 
har hon sagt. ”Ett instrument som 
ställer sig till förfogande för regis-
sörens vision.”

”actors studio” på Cinemateket
Premiär för intervjuserien med Stina Lundberg Dabrowski! Det är med stor glädje vi presenterar cAtheRINe 
DeNeuVe som vår första gäst. Kom och hör henne berätta om erfarenheter, metoder, samarbeten och inspira-
tion. Och passa på att ställa frågor! Samtalet förs på engelska. Missa inte heller visningen av Belle De jouR 

– DAGfjäRIleN, som Deneuve inleder (läs mer på nästa sida). 
tors 8 april 18.00, bio Victor

Specialevenemang! 100 kr för er med VIP-kortet, 140 kr för er med Årskortet, 175 kr för er med Medlemskortet
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Repulsion 
Rämnande väggar och ruttnande kaniner i mardröms-
skildring där ung manikyrist lämnad ensam i sin sys-
ters London-lägenhet förlorar greppet om verkligheten. 
Polanski frös ut Catherine Deneuve får att få rollfiguren 
att bli så paranoid som möjligt.

r eg i:  roman polan s ki,  sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, 

ian H e n dry, JoH n frase r, 1965, stor b r itan n i e n, 35 M M,  1 ti m 

44 m i n,  utan text

fre 23 april 16.00, bio Victor

mån 26 april 19.00, biografen Victoria

Tristana
Catherine Deneuve och Fernando Rey byter plats i hyp-
notisk maktstudie där föräldralös ung oskuld i tjugo-
talets Toledo våldtas av den respekterade aristokraten 
Don Lope. Hon tar sig ur hans grepp, men återvänder 
till sin åldrande förmyndare med hämnd i sinnet.

r eg i:  lu i s b uñu e l, sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, fe r n-

an do r ey, franco n e ro, lola gaos, 1970, span i e n / itali e n /

fran Kr i Ke, 35 M M,  1 ti m 39 m i n,  sve n s k text

fre 9 april 20.00, bio Victor

sön 18 april 14.00, bio Victor

Paraplyerna i Cherbourg 
/ /  le s  parap lu i e s  d e  c H e r b o u r g / /

Sjungen dialog, knallfärgad scenografi, musik av 
Michel Legrand och filmhistoriens mest gripande 
bensinmacksscen i tidlös operett med knappt tjugoårig 
Catherine Deneuve som affärsbiträdet som älskar en 
bilmekaniker och uppvaktas av en juvelerare.

r eg i:  JaCqu e s De my, sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, 

n i no caste ln u eVo, Marc M icH e l, 1964, fran Kr i Ke /VästtysK-

lan d, 35 M M, 1 ti m 31 m i n,  e ng e ls k text

tors 29 april 16.00, bio Victor

mån 3 maJ 19.00, biografen Victoria

Sista tåget
/ /  le  d e r n i e r Métr o / / 

Nazistspioner och motståndsmän i Truffauts porträtt av 
ett teaterkompani i Paris under ockupationen. Cathe-
rine Deneuve briljerar som den judiske teaterchefens 
hustru, aktrisen som tar över hans roll och engagerar 
den virile Gérard Depardieu för att rädda teatern där 
hennes man gömmer sig i källaren.

r eg i:  françoi s tr u ffaut, sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, 

gérar d de par di e u, an dréa fér r eol, 1980, fran Kr i Ke, 35 M M, 

2 ti m 11 m i n,  sve n s k text

sön 11 april 14.00, bio Victor

fre 30 april 16.00, bio Victor

Belle de jour – dagfjärilen 
/ /  b e lle  d e  J o u r / /

Yves Saint Laurent-klänningar och masochistiska 
fantasier i Buñuel-klassiker med Catherine Deneuve i sin 

kanske mest berömda roll: läkarhustrun Séverine som 
mellan två och fem arbetar på madame Anaïs bordell, 

där hon faller för kunden med ståltänderna. Catherine 
Deneuve inleder första visningen!

r eg i:  lu i s b uñu e l, sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, M icH e l 

p iccoli ,  J ean sor e l, p i e r r e cléM e nti ,  1967, fran Kr i Ke / itali e n, 

35 M M, 1 ti m 39 m i n,  e ng e ls k text

tors 8 april 20.00, bio Victor

tis 13 april 18.00, bio Victor

Specialvisning! 0 kr för er med VIP-kortet, 
45 kr för er med Årskortet, 80 kr för 

er med Medlemskortet. 
gäller endast första visningen av filmen.

Filmcirkel

13 april!

Se Sida 29
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Flickorna i Rochefort
/ /  le s  d e M o i s e lle s d e  r o c H e fo rt / / 

Catherine Deneuve och systern Françoise Dorleac i 
paljetter och peruker i Hollywoodhyllning där tvil-
lingpar gör inhopp i sång-och danstrupp. Musik av 
Michel Legrand, Gene Kelly i toupé och torget i Ro-
chefort ommålat i pastellfärger. 70mm-kopia!

r eg i:  JaCqu e s De my, sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, 

françoise dor leac, g e n e Ke lly, M icH e l p iccoli , 

dan i e lle dar r i e ux, 1967, fran Kr i Ke, 70 M M,  2 ti m 6 m i n, 

sve n s k text

sön 25 april 18.00, bio Victor

tis 27 april 18.00, bio Victor

Tjuvarna
/ /  le s  Vo le u r s / / 

Catherine Deneuve som bisexuell filosofilärare och 
Daniel Auteil som existentiellt villrådig kommissarie i 
dekonstruerad thriller där båda har ihop det med ung 
flickvän till mördad gangster. Regisserad av André 
Téchiné, som gjort en rad filmer med Deneuve.

r eg i:  an Dré téCh i né,  sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, 

dan i e l aute u i l,  lau r e nce côte, 1996, fran Kr i Ke, 35 M M, 

1 ti m 57 m i n,  sve n s k text

sön 9 maJ 14.00, bio Victor

tis 11 maJ 20.00, bio Victor

Time Regained
/ /  le  te M p s r etr o uVé / / 

Allt byter plats och ändrar skepnad i oöverträffad tolk-
ning av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt, 
med Catherine Deneuve som Swanns kärlek Odette de 
Crécy, Emmanuelle Béart som dottern Gilberte och 
John Malkovich som baron de Charlus.

r eg i:  raou l r u iZ,  sKådespe lar e: catH e r i n e de n e uVe, Vi n-

ce nt pe r e Z, Marce llo MaZ Zar e lla, cH iara Mastroian n i, 

1999, fran Kr i Ke, 35 M M,  2 ti m 38 m i n,  e ng e ls k text

tors 13 maJ 18.00, bio Victor

sön 16 maJ 14.00, bio Victor

En julberättelse
//  u n C onte De noël  // 

Extraordinärt ensemblespel i över-
dådigt familjeporträtt där vuxna 
syskon med komplicerade relatio-
ner motvilligt kommer hem till jul. 
Catherine Deneuve magnifik som 
den dödssjuka matriarken som kan 
räddas om någon ger henne sin ben-
märg.

R eg i: AR nAu d d e s plech i n,  s kåDe s pe lar e: 

Cath e r i n e De n e uve, J ean-pau l rouss i llon, 

an n e Con s ig ny, math i e u amalr iC,  2008, 

fran kr i ke, 35 m m, 2 ti m 30 m i n, sve n s k 

text

sÖn 2 mAJ 14.00, bio victor

FRe 7 mAJ 16.00, bio victor

Systrar både i Rochefort 
och i verkligheten.
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Hoyte van Hoytema, hyllad för Lasermannen, Upp till 
kamp, Låt den rätte komma in och Flickan, är en av 
de filmfotografer som gett Sverige världsrykte. I de 
filmer han arbetat med är bilderna minst lika viktiga 
för berättelsen som dialogen och skådespelarna. I en 
intervju i Film & TV från 2009 beskriver han filmfoto 
som visuell poesi, och berättar om hur han vill ”skapa 
bilder som förmedlar lukter”. Han föredrar att arbeta 
med riktig film och använder gärna gammal teknik, 
för att skapa en autentisk stämning. Flera av de filmer 
och tv-serier han har arbetat med utspelar sig i förflu-
ten tid.

van Hoytema väljer sina uppdrag med omsorg, och 
hans filmer och tv-serier är bland det bästa som gjorts i 
Sverige det senaste decenniet. Två år i rad har han vun-

nit Guldbaggen för bästa foto: 2009 för Låt den rätte 
komma in och 2010 för Flickan. 

van Hoytema föddes i Schweiz, växte upp i Holland, 
utbildade sig till filmfotograf på filmskolan i Lodz och 
landade sedan i Sverige, till den svenska filmbran-
schens stora glädje. Med Låt den rätte komma in började 
förfrågningar komma från Hollywood och 2009 foto-
graferade van Hoytema The Fighter, regisserad av David 
O’Russell, med bland andra Christian Bale och Mark 
Wahlberg i rollerna. Innan The Fighter når de svenska 
biograferna kan vi se fram emot van Hoytemas insatser 
i Kristian Petris Ond tro, som har premiär i höst. 

Och den 8 april besöker Hoyte van Hoytema Cinema-
teket!

Hoyte van Hoytemas val:
heaven’s gate
Kreatursbaroner startar krig mot östeuropeiska nybyg-
gare i 1870-talets Wyoming i legendarisk västern som 
försatte United Artists i konkurs. Berömt foto av Vilmos 
Zsigmond, som fyllde interiörerna med rök och använ-
de 200 000 ton jord för att få utomhusbilderna tillräck-
ligt dammiga. Hoyte van Hoytema inleder visningen 
och berättar om hur filmen har inspirerat honom.

r eg i:  m iChae l Ci m i no, sKådespe lar e: Kr is Kr istoffe r son, 

cH r istopH e r walKe n, JoH n H u rt, isab e lle H u ppe rt, 1980, 

usa, 35M M,  3 ti m 39 m i n,  sve n s k text

tors 6 maJ 20.00, bio Victor

hoyte 
van hoytema 
– filmfoto som visuell poesi

”actors studio” 
på Cinemateket
Stina Lundberg Dabrowski möter sin andra gäst 
i Filmhuset: Sveriges mest aktuella filmfotograf, 
hoyte VAN hoytemA. Hör dem prata om film-
foto, metoder, förebilder och samarbeten. Missa inte 

chansen att ställa frågor! Samtalet förs på engelska.

tors 8 april 18.00, bio Victor

Specialevenemang! 0 kr för er med VIP-kortet, 45 kr för er med 
Årskortet, 80 kr för er med Medlemskortet
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Kubrick, som var sexton när han sålde sitt för-
sta foto till tidskriften Look, litade på sina bil-
der. Och han såg till att de blev som han ville 

ha dem. När han bestämt sig för att fotografera den 
tre timmar långa Barry Lyndon i stearinljus, letade 
han tills han hittade ett av de tio objektiv Zeiss hade 
tillverkat för NASA, som skulle ha dem i sina satelliter. 
Och sedan byggde han om det. 

I ett tacktal Kubrick höll när han 1997 fått ett pris 
instiftat till D. W. griffiths ära, jämför han stumfilmspi-

onjären med Ikaros, som flög så nära solen att hans 
vingar smälte. Och så avslutar han med något som 
kunde vara en sammanfattning av hans eget sätt att 
arbeta. Han har aldrig varit säker på om moralen i 
historien om Ikaros verkligen är den allmänt accep-
terade: ”Försök inte flyga för högt”. Den skulle också 
kunna vara: ”glöm det där med vax och fjädrar, och se 
till att vingarna blir bättre gjorda.” 

stanley 

”Jag försökte skapa en visuell upplevelse, 
en upplevelse som tar sig förbi all verbal 
kategorisering och med sitt emotionella och 
filosofiska innehåll går rakt in i det omedvet-
na … Vissa idéer i 2001 skulle om man 
presenterade dem som abstraktioner fram-
stå som tämligen livlösa … om de i stället 
upplevs i ett rörligt visuellt och emotionellt 
sammanhang, kan de slå an strängar i vårt 
innersta.” 

– Stanley Kubrick i Playboy 1968.
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kubrick

Efter 2001: A Space Odyssey planerade Kubrick att göra 
ett episkt verk om Napoleon, med storslagna fältslag och 
tusentals statister. Han satsade två år på ett intensivt 
research-arbete. Det blev aldrig någon film, men nu kan 
alla ni Kubrick-fans få en unik inblick i hur mastodont-
filmen skulle ha blivit! Cinemateket besöks av Jan Har-
lan, som producerat flera av Kubricks filmer, och Alison 
Castle, redaktör för praktverken Stanley Kubrick’s Na-
poleon: The Greatest Movie Never Made (2009) och The 
Stanley Kubrick Archives (2005). 
 I ett samtal med Mårten 
Blomkvist berättar de om 
projektet och visar fascine-
rande bilder av hur filmen 
kunde ha sett ut. Samtalet 
förs på engelska.

tors 22 april 18.00, bio Victor

kubricks napoleon 
– mästerverket som aldrig blev av

stanley kubrick: 
a life in Pictures
Unika bilder och filmsekvenser blandat med intervjuer 
med släktingar, medarbetare och kollegor i fascineran-
de porträtt gjort av Kubricks producent och svåger Jan 
Harlan, som inleder visningen.

r eg i:  Jan har lan, M e dVe r Kan de: toM cr u ise, woody alle n, 

sH e lley duVall,  n icole K i dMan, cH r istian e Ku b r icK, JacK 

n icHolson, Marti n scor sese, 2001, usa, d ig i b eta,  2 ti m 24 

m i n,  utan text

tors 22 april 20.00, bio Victor

Specialvisning! 0 kr för er med VIP-kortet, 45 kr för er med 
Årskortet, 80 kr för er med Medlemskortet

Specialevenemang! 0 kr för er med 
VIP-kortet, 45 kr för er med Årskor-
tet, 80 kr för er med Medlemskortet the seafarers

Som förfilm till Killer’s Kiss visar vi Kubricks 
tredje film, som var hans första i färg. The Sea-
farers är ett halvtimmeslångt beställningsverk 
om sjömän anslutna till Seafarers International 
Union. Museum of Modern Art, som bevarat det 
enda exemplaret av filmen, har tagit fram denna 
visningskopia med stöd av The Film Foundation 
och The Franco-American Cultural Fund.

r eg i:  stan ley ku b r iCk,  1953, usa, 35 M M, 

29 m i n,  utan text

tors 1 april 20.00, bio Victor

sön 4 april 16.00, bio Victor

killer’s kiss 

Kubrick, som bröt tidigare på fredagarna för att 
hinna till a-kassan, övar teknik i lågbudgetthril-
ler där boxare räddar nattklubbsdansös från att 
bli våldtagen av sin chef. ”One of the most vici-
ous boxing matches ever seen on the screen.”  
– Peter Cowie.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: fran K s i lVe ra, 

i r e n e Kan e, 1955, usa, 35 M M, 1 ti m 17 m i n,  utan text
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spartacus  
Den ocensurerade versionen av mas-
todontfilmen om galärslaven vars 
uppror skakade romarriket. Kirk 
Douglas övertalade Kubrick att ta 
över regin efter Anthony Mann, och 
Kubrick svor att aldrig mer göra en 
film där han inte fick bestämma allt.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: 

K i r K doug las, J ean s i M Mons, cHar les 

laug Hton, pete r usti noV, JoH n gaVi n, 

lau r e nce oliVi e r, tony cu rtis,  1960, 

usa, 35 M M, 3 ti m 16 m i n,  utan text 

tis 6 april 18.00, bio Victor

fre 9 april 16.00, bio Victor

dr. strangelove el-
ler: Hur jag slutade 
ängslas och lärde 
mig älska bomben
/ /  d r .  stran g e loVe:  o r ,  H ow i 

lear n e d to sto p wo r ryi n g an d loVe 

tH e b o M b / /

”Du vet, Dimitri, hur du och jag har 
talat om möjligheten att det skulle 
hända något tokigt med bomben … 
Bomben, Dimitri, vätebomben …” 
Genial satir där galen general beor-
drar kärnvapenattack för att hindra 
ryssarna från att förgifta kranvatt-
net med fluor.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: 

pete r se lle r s, g eorg e c. scott, ste r-

li ng, 1964, stor b r itan n i e n, 35 M M,  1 ti m 

33 m i n,  sve n s k text

mån 12 april 19.00, biografen Victoria

fre 16 april 16.00, bio Victor

lolita 

James Mason målar Sue Lyons tå-
naglar i briljant filmatisering av 
Nabokovs roman, där europeisk 
intellektuell gifter sig med ameri-
kansk änka för att komma åt hen-
nes minderåriga dotter. Manus av 
författaren.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: 

JaM es Mason, sH e lley wi nte r s, pete r 

se lle r s, su e lyon, 1962, stor b r itan n-

i e n, 35 M M,  2 ti m 23 m i n,  utan text

lör 3 april 16.00, bio Victor

lör 17 april 16.00, bio Victor

år 2001 
– ett rYmdÄventYr
/ /  2001 :  a  s pac e o dys s ey / /

”Jag försökte skapa en visuell upp-
levelse … en upplevelse som med 
sitt emotionella och filosofiska 
innehåll går rakt in i det omedvet-
na.” Astronauter sänds mot Jupiter 
i gåtfullt mästerverk efter Arthur 
C. Clarkes novell The Sentinel.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: 

Ke i r du llea, gary locKwood, 1968, 

stor b r itan n i e n, 35 M M, 2 ti m 29 m i n, 

utan text

tis 20 april 18.00, bio Victor

fre 23 april 18.00, bio Victor

Ärans vÄG  / /  patH s o f  g lo ry / / 

Adolphe Menjou spelar en äregirig 
fransk general i skakande antikrigs-
drama där Kirk Douglas försvarar 
meniga som ställs inför krigsrätt 
anklagade för feghet. Filmen, som 
bygger på en händelse under första 
världskriget, var förbjuden i Frank-
rike i arton år.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: 

K i r K doug las, ralpH M e e Ke r, adolpH e 

M e nJou, 1957, usa, 35 M M, 1 ti m 26 m i n, 

utan text

tors 8 april 18.00, bio Victor

lör 10 april 18.00, bio Victor

sPelet Är fÖrlOrat
/ /  tH e  K i ll i n g / /

Mästerlig thriller om minutiöst plan-
lagd kupp mot galoppbana. ”Tidsför-
skjutningar, överlappningar, omtag-
ningar av händelser man redan fått 
se … det var precis den strukturen 
Lionel White hade använt i sin bok 
Clean Break.” – Stanley Kubrick

r eg i:  stan ley ku b r iCk,  sKådespe lar e: 

ste r li ng Hayde n, Mar i e wi n dsor, 

e lisHa cooK, J r. ,  t i MotHy car ey, 1956, 

usa, 35 M M, 1 ti m 23 m i n,  utan text

fre 2 april 18.00, bio Victor

mån 5 april 19.00, biografen Victoria



APRIl–mAj 2010 23  STANLEy KuBrICK

                   Clockwork 
               Orange
/ /  a  c lo c Kwo r K o ran g e / /

”The Korova milkbar sold milk-
plus… This would sharpen you up 
and make you ready for a bit of the 
old ultra-violence.” Stiliserat våld 
och ironiskt musikval i framtidsvi-
sion där brutal ligist berövas sin fria 
vilja. Efter Anthony Burgess roman.

r eg i:  stan ley ku b r iCk,  sKådespe lar e: 

MalcolM Mcdowe ll, patr icK Mag e e, 

M icHae l bates, 1971, u K, 35 M M, 2 ti m 17 

m i n,  utan text

tis 4 maJ 18.00, bio Victor

the shining
”Wendy, I’m home.” Överdådigt foto 
av John Alcott i hypnotisk skräck-
film där familjefar med skrivkramp 
löper amok på vinterstängt vild-
markshotell. Efter Stephen Kings 
roman Varsel.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: 

JacK n icHolson, sH e lley duVall, 

scatMan crotH e r s, 1980, usa, 35 M M, 

2 ti m 22 m i n,  utan text

lör 1 maJ 16.00, bio Victor

lör 8 maJ 14.00, bio Victor

eyes Wide shut
Drömmar, sex och äktenskap i kris i Kubricks sista 
film. En filmatisering av Arthur Schnitzlers Traumno-
velle från 1926, förflyttad från sekelskiftets Wien till 
millenieskiftets Manhattan. Efter första visningen av 
filmen samtalar Kubricks producent Jan Harlan med 
publiken. Ett tillfälle att fördjupa sig i Kubricks konst-
närskap!

r eg i:  stan ley ku b r iCk,  sKådespe lar e: 

toM cr u ise, n icole K i dMan, sydn ey 

pollacK, Mar i e r icHar dson, le e le e 

sob i esKi ,  1999, usa, stor b r itan n i e n, 

35 M M,  2 ti m 39 m i n,  sve n s k text

ons 21 april 18.00, bio Victor

ons 12 maJ 16.00, bio Victor

Barry lyndon
Irländsk 1700-talsuppkomling för-
lorar allt i fulländad filmatisering 
av Thackerays roman. Oscarbelö-
nad för fotot, musiken, scenografin 
och Ulla-Britt Söderlunds kostymer. 
Kubricks djärvaste projekt, enligt 
Martin Scorsese.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe lar e: 

ryan o’n eal, Mar isa b e r e nson, patr icK 

Mag e e, gay HaM i lton, steVe n b e r Koff, 

1975, stor b r itan n i e n, 35 M M, 3 ti m 7 

m i n,  utan text

sön 18 april 16.00, bio Victor

sön 25 april 14.00, bio Victor

full metal Jacket
Marinkårsrekryter utsätts för psy-
kisk tortyr innan de skickas till 
Vietnam i en helvetesskildring ef-
ter krigskorrespondenten Gustav 
Hasfords roman The Short-Timers. 
Manus av Kubrick, Hasford och Mi-
chael Herr.

r eg i:  stan ley ku b r iCk, sKådespe-

lar e: MattH ew Modi n e, adaM baldwi n, 

Vi nce nt d’onofr io, le e e r M ey, 1987, 

stor b r itan n i e n, 35 M M,  1 ti m 57 m i n, 

utan text

fre 7 maJ 20.00, bio Victor

sön 9 maJ 18.00, bio Victor

kubricks producent jan harlan inleder!

Filmcirkel 

4 maJ! 

Se Sida 29
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Den svenska filmhistorien 
innehåller mängder av vik-
tiga verk som har påverkat 

såväl filmkonsten som sin samtid. 
Många av filmerna finns inte utgivna 
på dvd och visas sällan på tv eller bio-
graf. Nu ger vi er chansen att under en 
stående rubrik se ett urval som speglar 
hela vårt rika filmarv. En gång i veckan 

kommer vi att lyfta fram en svensk film 
som vi tycker att du ska se; för att den 
var nydanande, blev hett debatterad, är 
ett bortglömt guldkorn – eller kort och 
gott ett mästerverk.
 nu har du chansen att påverka 
vilka filmer som ska visas i den här 
serien. gå in på www.cinemateket.se 
och lägg din röst!

en kärlekshistoria
Kräftskiveberusad kylskåpsförsäljare ropar i dimman 
i tragikomiskt mästerverk om förälskade femton-
åringar och deras olyckliga föräldrar, ömsint fo-
tograferade av Jörgen Persson. Ursvensk klassiker av 
Roy Andersson, “… den regissör som berättat mest för 
oss om oss själva.” – Mårten Blomkvist, DN

R eg i: Roy An d e R sson ,  s kåDe s pe lar e: rolf soh lman, an n e-

sofi e kyli n,  b e rti l norström, an ita li n Db lom, 1970,  sve r ig e

35 m m, 1 ti m 59 m i n

mÅn 10 mAJ 19.00, biografen victoria

sÖn 16 mAJ 18.00, bio victor
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100 svenska filmer 
du måste se!

här har du 
ditt liv
Sextonåring klistrar bio-
grafaffischer, läser Marx 
och träffar skjutbane-
drottning i formfullän-
dad långfilmsdebut efter 
Eyvind Johnsons själv-
biografiska svit Romanen 
om Olof. ”… en av de ri-
kaste svenska filmer som 
gjorts.” – Carl Henrik 
Svenstedt, SvD

r eg i:  Jan troe ll,  sKådespe lar e: e ddi e axb e rg, g u dr u n 

b rost, allan e dwall, Max Von sydow, u lla sJöb loM, 

g u n nar bJör nstran d, 1966, sVe r ig e, 35 M M, 2 ti m 49 m i n

tors 1 april 16.00, bio Victor

fre 16 april 18.00, bio Victor

att angöra en brygga
Kräftorna i land och spriten i båten i komediklassiker 
där förförisk Monica Zetterlund försöker lura ekan av 
Hasse Alfredssons filmbesatta fiskare herr Garbo, Lars 
Ekborg hånas för sina dambyxor och Birgitta Anders-
son tätar läckorna med korv. 

r eg i:  tag e Dan i e lsson, sKådespe lar e: b i rg itta an de r sson, 

Hans alfr e dson, lar s e Kb org, Mon ica Z ette r lu n d, 1964, 

sVe r ig e, 35 M M, 1 ti m 42 m i n

fre 2 april 16.00, bio Victor

ons 7 april 16.00, bio Victor

i vår 
mai Zetterling-serie vill vi särskilt lyfta fram tre filmer: Älskande par, Nattlek och Hets. läs mer om dem på sida 9–10, och framför allt, 

se dem!



 

förseglade läppar 
– svensk 20-talsfilm 
   efter guldåldern
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M an brukar säga att svensk stumfilms 

guldåder tog slut efter Gösta Ber-

lings saga (1924), med gustaf Mo-

landers lagerlöf-filmatiseringar ingmarsarvet 

och till Österland åren därefter som en slags 

efterklang till storhetstiden. Men trots att guldålders-

begreppet i hög grad beskriver en produktionspolicy 

och inte nödvändigtvis kvaliteten på filmerna (färre 

men mer påkostade produktioner, ofta filmatisering-

ar av kända litterära verk i svensk bygdemiljö, inspe-

lade i storslagen natur), har det lett till att svensk film 

från senare delen av 20-talet i vissa fall oförtjänt fallit 

i glömska. detta råder vi nu bot på genom att låta 

flera av dessa bortglömda verk komma till tals. flera 

av filmerna visas i nyrestaurerade kopior och andra 

har tidigare inte funnits tillgängliga alls eller i inkom-

pletta versioner. serien inleddes i marsprogrammet.

te xt :   J o n w e n g str ö M, 

c H e f  fö r f i lMar K iVet  V i d  sVe n s Ka f i lM i n st itutet

farbror frans 
Uppmärksammad skildring av åter-
hållen passion med Inga Tidblad som 
den bedragna unga hustrun och Ivan 
Hedqvist som hennes åldrade förmyn-
dare. Större delen av filmen består av 
interiörer, vackert ljussatta av fotogra-
fen Axel Lindblom.

r eg i:  s ig u r D Wallén, sKådespe lar e: 

iVan H e dqVist,  i nga ti db lad, Marg ita 

alfVén, astr i r icHar d, 1926, sVe r ig e, 35 

M M, 1 ti m 33 m i n,  18 b i lde r pe r se Ku n d

ons 7 april 18.00, bio Victor

Den starkaste
Fina rollprestationer och väl avvägd 
känsla för klipprytm i Alf Sjöbergs 
sensationella debutfilm, där sjöman 
som under lågsäsong tagit jobb som 
bonddräng längtar ut till havs. De 
dramatiska och vackert fotografe-
rade säljaktsscenerna från Ishavet 
imponerar kanske allra mest.

r eg i:  alf sJöb e rg, axe l li n Db lom, 

sKådespe lar e: b e ngt dJ u r b e rg, 

an de r s H e n r i Kson, g östa g ustafson, 

g u n HolMqu ist,  HJalMar pete r s, 1929, 

sVe r ig e, 35 M M,  1 ti m 46 m i n,  21 b i lde r 

pe r se Ku n d

sön 4 april 18.00, bio Victor

matti Bye 

och 

alexander 

Zethson 

ackompanjerar 

visningarna!

specialvisningar! 0 kr för er med Vip-kortet, 45 kr för er med årskortet, 80 kr för er 
med Medlemskortet
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synd
I Molanders välspelade och gripan-
de filmatisering av Strindbergs pjäs 
Brott och brott gör Lars Hanson sin 
första svenska roll efter Hollywood-
karriären: en kämpande parisisk 
författare som efter sitt efterlängta-
de genombrott slits mellan stilla fa-
miljeliv och en passionerad aktris.

r eg i:  g ustaf molan De r, sKådespe lar e: 

lar s Hanson, e lissa lan di,  an ita H ug o, 

g i na Manés, H ug o bJör n e, 1928, sVe r-

ig e /stor b r itan n i e n /tysKlan d, 35 M M,  2 

ti m 4 m i n,  17 b i lde r pe r se Ku n d

lör 10 april 14.00, bio Victor

hans engelska fru
Engelsk societetsänka, spelad av 
Lil Dagover från Doktor Caligari, 
räddas ur forsen av träpatron i drama 
som förkroppsligar svensk films då-
tida ambivalens mellan bygdedra-
matik och internationell salongs-
elegans. Minnesvärda är skildringen 
av rundradioutsändningen från en 
danskväll på Savoy Hotel och slutsce-
nen på järnvägscaféet.

r eg i:  g ustaf molan De r

sKådespe lar e: li l dag oVe r, u r Ho 

soM e r salM i,  g östa e KMan, Kar i n 

swanströM, sti na b e rg, 1927, sVe r ig e / 

tysKlan d, 35 M M,  2 ti m 15 m i n,  17 b i lde r 

pe r se Ku n d

ons 28 april 18.00, bio Victor

fången n:r 53 
/ /  a cottag e on dartMoor //

Denna thriller om en förrymd fånge 
räknas som en av de bästa brittiska 
stumfilmerna, men var faktiskt en 
samproduktion med Svensk Filmin-
dustri som förutom pengar bidrog 
med fotografen Axel Lindblom och 
Uno Henning i den manliga huvud-
rollen. Vi visar den svenska versio-
nen, som skiljer sig från den engelska 
vad gäller kronologi och redigering.

r eg i:  anthony asqu ith,  sKådespe lar e: 

noraH bar i ng, Hans ade lb e rt scH let-

tow, u no H e n n i ng, 1929, sVe r ig e /

stor b r itan n i n e n, 35 M M,  1 ti m 12 m i n, 

22 b i lde r pe r se Ku n d

lör 24 april 18.00, bio Victor

konstgjorda svensson
Detta lustspel i regementsmiljö är en av filmerna från tiden för övergången 
till ljudfilm, och innehåller både stumfilmstexter, sång- och musikinslag. 
Som förfilm visar vi kortfilmen Finurliga Fridolf, en av de första svenska fil-
merna där den synkroniserade dialogen spelades upp från en separat gram-
mofonskiva. Mark Standley, som har restaurerat filmen, inleder.

r eg i:  g ustaf e Dg r e n, sKådespe lar e: 

fr i dolf r H u di n, b r ita appe lg r e n, 

weyle r H i lde b ran d, Kar i n g i llb e rg, 

g eorg b loMste dt, sVe n gar b o, 1929, 

sVe r ig e, 35 M M, 1 ti m 21 m i n,  24 b i lde r 

pe r se Ku n d

lör 15 maJ 14.00, bio Victor  

finurliga fridolf
r eg i:  g u n nar s kog lu n D, sKådespe-

lar e: fr i dolf r H u di n, weyle r H i lde-

b ran d, 1929, sVe r ig e, 35 M M,  7 m i n,  24 

b i lde r pe r se Ku n d

Specialvisningar! 0 kr för er med VIP-kortet, 45 kr för er med Årskortet, 80 kr för er med Medlemskortet.
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publikens val
under rubriken ”Publikens val” visar vi filmer önskade 
av er i publiken.  Vilken film vill du se på Cinemateket? 
Önska på www.cinemateket.se.

flottans kavaljerer
Edvin Adolphson korsikansk slaktare i komedi där Åke Söder-
bloms baron får en golfklubba i huvudet på sin svensexa och 
vaknar på en pansarkryssare där alla tror att han är matros. 
Extraföreställning för er som inte kom in på vår utsålda Åke 
Söderblom-hyllning i januari! 

regi: gustaf eDgren, sKådespelare: åKe söderbloM, Mar ianne 

löfgren, boJan westin, artHur f iscHer, 1948, sVer ige, 35 MM,  1 tim 

40 min

lör 3 april 14.00, bio Victor     

helvetets port 
/ /  J i g o K u M o n / /

Stiliserat ödesdrama, berömt för 
sitt vackra färgfoto, om en samurajs 
besinningslösa kärlek till en gift 
kvinna. Belönad med Guldpalmen.

r eg i:  te i nos u ke ki n ugasa, sKådespe-

lar e: Kotaro ban do, KaZ uo Hasegawa, 

MacH i Ko Kyo, 1953, Japan, 35 M M,  1 ti m 

29 m i n,  sve n s k text

fre 2 april 20.00, bio Victor

sön 4 april 14.00, bio Victor 

Damen med hunden 
/ /  daMa s  s o batJ KoJ  / /

Olycklig bankir på semester i Jalta 
träffar en ung dam med hund i klas-
sisk Tjechov-filmatisering om en 
omöjlig kärlekshistoria.

r eg i:  Jos i f Ch e i f itZ,  sKådespe lar e: i da 

saVVi na, alexeJ bataloV, ala tJosta-

KoVa, 1959, soVJ etu n ion e n, 35 M M, 1 ti m 

27 m i n,  sve n s k text

ons 7 april 20.00, bio Victor

tors 15 april 16.00, bio Victor 

kvinna utan samvete 
/ /  d o u b le i n d e M n ity  / /

Barbara Stanwyck drar in försäk-
ringsagent i sinnrik mordplan i klas-
sisk film noir med kulsprutedialog 
av Raymond Chandler, efter James 
M. Cains roman Double Indemnity.

r eg i:  b i lly Wi lDe r, s kåDe s pe lar e: bar-

bara stanWyCk, fr e D maCm u r ray, e D -

War D g. rob i n son, 1944,  usa, 35 m m, 1 

ti m 47 m i n,  utan text

tis 13 april 20.00, bio Victor

ons 14 april 16.00, bio Victor 

dvoted.net, den nordiska mötesplatsen på nätet för 
unga oetablerade filmare, gästar Cinemateket med 
en serie nya filmer av unga regissörer. Några av re-
gissörerna är på plats och presen-
terar sina filmer. Programmet är 
ca 60 min långt. 

lör 8 maJ 18.00, bio Victor

Fortell henne! /tell Her/ 
av Mina tanja shaddel, 
2 min

urklipp /cut out/ 
av tobias lundqvist, 
15 min

nakenlekar 
/nude games/ 
av Victor danell, 3 min

vankilahoitsu 
/the prison nurse/ 
av Ville pohionen, 7 min

the 8 Bit experience 
av linus andersson och 
nils Moström, 1 min

siste stopp /last stop/ 
av eilif bremer landsend, 
8 min

elias & the Wizzkids 
– mr Right guy 
av Mats udd, 4 min

Blod, svett och dårar 
/blood, sweat and fools/ 
av robin bäckman 16 min

egil 
av edvard giessing bakken, 
5 min

unwanted
av Jesse Jokela, 2 min

Fri
entré För alla

beSökare

dvoted 
– kortfilmer av unga!
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specialvisning

film, ett glas vin och samtal: 50 kr för er 
med Vip-kortet, 100 kr för er med årskor-
tet eller Medlemskortet. 

En gång i månaden lyfter vi fram en film att träffas kring och prata 
om. Samtalet äger rum i Filmhusets Bar efter visningen. Ett glas vin 
ingår i priset. Kom ensam eller med några vänner! Samtalen leds, 
men styrs inte, av Per Ericsson och Andreas Hoffsten från Svenska 
Filminstitutet.

mAjfIlmeN: 
Clockwork orange
Stanley Kubricks våldsamma fram-
tidsvision, från 1971. Läs mer om 
filmen på sida 23.

tis 4 maJ 20.30, filmhusets bar

APRIlfIlmeN: 
belle de jour – dagfjärilen
Luis Buñuels klassiker från 1967 
med Catherine Deneuve i huvudroll- 
en. Läs mer om filmen på sida 17.

tis 13 april 19.45, filmhusets bar

specialvisning av brothers,
med Amnesty International, magasinet filter 
och Noble entertainment som värdar

Sam lämnar fru och barn för ett uppdrag i Afghanistan och 
befaras snart ha omkommit. En oväntad romans uppstår mel-
lan Grace och Sams bror. En dag kommer Sam hem ... Filmen 
är en remake av Susanne Biers hyllade biosuccé Bröder. 

Efter visningen leder Amnesty International en debatt 
om tortyr, i Filmhusets Bar.

r eg i:  J i m s h e r i Dan, sKådespe lar e: 

natali e portMan, JaKe gylle n Haal, 

tob ey Mag u i r e, 2010, usa, 35 M M, 

1 ti m 44 m i n,  sve n s k text

sön 11 april 18.00, bio Victor

Fri
entré För alla

beSökare
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Filmform, som distribuerar experi-
mentell film och videokonst, gästar 
Cinemateket med en serie nya filmer.

grandmothers eye
av Jonathan lewald, 5 min, 2009 
— uttagen till tribeca film festival

White shoe station
av sara preibsch, 15 min, 2009 
sVensK preMiär 

never has reach
av Imri Sandström, 4 min, 2010

on your back Woman!
episod ur dirty diaries, av wolf 
Madame, 5 min, 2009

Drunk
av annika larsson, 22 min, 2010 
sVensK preMiär

tors 29 april 20.00, bio Victor

the father of my Children — med besök av regissören!
//  le  pèr e d e  M e s e n fants / /

Verklighetsbaserat drama där pressad filmproducent lämnar hustru och tre 
döttrar efter sig när allt rasar samman. Filmen, som fick Cannes-juryns he-
dersomnämnande, är Mia Hansen-Løves andra film, debuten Tout est par-
donné visade vi 2007. Mia Hansen-Løve besöker Cinemateket och berättar 
och svarar på frågor efter filmen. Visningen sker i samarbete med Franska 
Filmfestivalen och Franska Institutet. 

r eg i:  m ia han s e n-løve, sKådespe lar e: lou is-do de le ncqu esai ng, cH iara 

casse lli ,  alice de le ncqu esai ng, ig or Hanse n-løVe, 2009, fran Kr i Ke, 35 M M, 

1 ti m 50 m i n,  e ng e ls k text

ons 5 maJ 18.00, bio Victor

smygstart specialvisning

föraktet  / /  le  Mép r i s  / /

Skuldsatt manusförfattare gift 
med Brigitte Bardot säljer sig till 
amerikansk producent som vill 
få in fler sjöjungfrur i Fritz Langs 
filmatisering av Odysséen. Efter 
Alberto Moravias Il disprezzo. För-
film är bakomfilmen Paparazzi (16 
min), med bilder från inspelningen 
på Capri 1963. Visningen sker i 
samband med att Albert Bonniers 
förlag ger ut boken Kaputt av Cur-
zio Malaparte, vars modernistiska 
hus förekommer i Föraktet. Förläg-
garen Magnus Bergh inleder för-
sta visningen. 

r eg i:  J ean-luC goDar D, sKådespe lar e: 

b r ig itte bar dot, M icH e l p iccoli ,  JacK 

palance, 1963, fran Kr i Ke / itali e n, 35 

M M, 1 ti m 42 m i n,  e ng e ls k text

fre 14 maJ 18.00, bio Victor

lör 15 maJ 16.00, bio Victor

värmlänningarna 
— nyrestaurerad!

Förälskad torpardotter kastar sig i for-
sen i femte filmatiseringen av folkkärt 
Värmlands-spel, denna gång med sång-
are och dansare från Operan. ”Färgen 
är ett poem…” skrev DN, och fotogra-
fen Karl-Erik Alberts’ bilder har mer 
än fyrtio år senare restaurerats med 
digital teknik. Busk Margit Jonsson, 
Per Myrberg (som i filmen lånat Ing-
var Wixells sångröst), Jeanette Gen-
tele och filmrestaureraren Jörgen 
Wiman inleder.

r eg i:  göran g e nte le, sKådespe lar e: b usK Marg it Jonsson, pe r Myb e rg, adolf 

JaH r, sVe n n i lsson, Märta dor ff, 1957, sVe r ig e, 1 ti m 42 m i n

ons 14 april 18.00, bio Victor

nyrestaurerat!FilmFoRm
neWs – oberhausen 2010

cINemAteket SmyGStARtAR 
fRANSkA fIlmfeStIVAleN meD:



VARFÖR JUST HON?

BIOPREMIÄR 31 MARS



ÖVER EN MILJARD MÄNNISKOR LEVER I SLUM.  
MEN DET GÅR ATT FÖRÄNDRA.

AMNESTY.SE/NUVETDU
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER GÄLLER ALLA

NU VET DU
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OM FILMHuSET OCH SVENSKA FILMINSTITuTET

Filmhusets Bar & Bistro
Restaurangen i Filmhuset serverar 
lunch alla vardagar, och middagar vid 
speciella tillfällen. Den nya foajéba-
ren har öppet alla dagar och serverar 
frukost, lättare mat, hemlagade bak-
verk, kaffe, öl och vin – det perfekta 
hänget för Filmhusets besökare.

öppetti De r
baren och kaféet: 
vardagar från 08.00 fram till 
sena kvällen, helger 12.00–18.00
restaurangen: 
vardagar 11.00–14.30
Kontakt: 08-666 36 66 
info@filmbarbistro.se
www.filmbarbistro.se

Filmhusets biografer
Filmhuset har två fantastiska salonger: bio victor och bio mauritz. 
De används för Cinematekets och Filminstitutets visningar samt för 
externa arrangemang.

Svenska Filminstitutets uppdrag är 
att stärka den svenska filmen i alla 
led – att stödja produktion av ny film 
samt distribution och visning av vär-
defull film, att bevara och tillgäng-
liggöra det svenska filmarvet och att 
representera svensk film internatio-
nellt. I ett litet land som Sverige är de 
flesta filmer som går upp på bio bero-
ende av offentligt stöd för att kunna 
bli verklighet.

Under 2010 gör Filminstitutet en stor 
satsning på filmarvet genom nystar-
ten för Cinemateket och satsningen 
på filmarkivet.se, som lanseras se-
nare i år. 

läs mer om svenska filminstitutet 
på www.sfi.se.

I Filmhusets bibliotek finns tre vå-
ningsplan fulla av böcker, manus-
kript och tidskrifter – här hittar du 
allt som finns att läsa om film! Och 
du kan helt gratis låna filmer ur 
bibliotekets fantastiska dvd-sam-
ling, eller se färska filmer på plats.

Öppeti de r: 
Mån–ons: 11.00–17.00 
Tors: 11.00–19:30 
Fre: 11.00–16.00 
Kontakta biblioteket: 08-665 11 03 
filmbiblioteket@sfi.se

välkommen till sveriges 
största filmbibliotek! 

svenska Filminstitutet

Filmhuset 
– mötesplatsen för filmälskare
filmhuset är en naturlig mötesplats för alla som ar-
betar med film, från regissörer och skådespelare till 
forskare och journalister. i och med renoveringen av 
den anrika filmmiljön och satsningen på publika eve-
nemang blir filmhuset mer än någonsin platsen för 
alla filmälskare!

filmhuset har öppet 08.00-24.00 och från morgon 
till kväll kan man besöka restaurangen och den nya 
baren i foajén. Här kan man umgås före och efter 
filmvisningarna, och läsa filmböcker i sveriges störs-
ta filmbibliotek!

cinemateket anordnar debatter och filmsamtal, och 
visar världens och historiens bästa filmer i filmhu-
sets biografer. Välkomna till Filmhuset!

Alla
får låna!

kom påaFter workvarJeonSdag 17.30!



706802





Nu tar CiNemateket sommarlov meN följ oss på 
www.CiNemateket.se oCh på faCebook för sommar-
erbjudaNdeN!!

till hösteN ser vi fram emot Nya gäster i ”aCtors 
studio” på CiNemateket, Nya retrospektiver oCh 
späNNaNde samtal oCh filmtemaN.

vi ses igeN deN 17 augusti – glad sommar!


