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Sjöströms och Stillers  
återfunna filmer 
Samuel Fullers Ficktjuven 
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Cinemateket visar film i salongen Alcazar med 167 platser. Se Spegelns 
hemsida för info om kassans öppettider. Inga bokningar, men förköp en 
månad framåt. Adress: Stortorget 29. Telefon: 040-12 59 78. 
Webbsida: biografspegeln.se.

Cinematekets redaktion 
Danial Brännström, Cinematekschef
Anders Annikas, programredaktör 
(föräldraledig)
Tora Berg, programredaktör 
Sebastian Lindvall, programredaktör
Stefan Ramstedt, programredaktör
Catherine Jarl, marknadsansvarig
 
Kontakt
cinemateket@filminstitutet.se
cinemateket.se
facebook.com/cinemateket.malmo
 
Postadress
Cinemateket
Svenska Filminstitutet
Box 27 126
102 52 Stockholm
Filminstitutets telefonväxel:
08-665 11 00

Biljetter och åldersgränser
Biljetter och förmånskort köper du i kassan på Spegeln. Ordinarie biljettpris 
är 70 kr. Med våra förmånskort blir biljetterna billigare. Cinemateketkortet 
kostar 100 kr och med det betalar du 50 kr per biljett. Stora Cinemateket
kortet kostar 500 kr och med det går du kostnadsfritt på våra visningar. 
Förmånskorten gäller i ett år. 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 fri entré på Cinemateket, men du får förstås 
bara gå på visningar där åldersgränsen tillåter det.

Filmernas åldersgräns varierar. Läs i programmet vad som gäller för 
respektive film. I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för barn, filmer från 
11 år tillåtna för barn över 7 år och filmer från 15 år tillåtna för barn över 11 år.

Omslagsbild: Judaspengar, visas 19 mars.

Våra förmånskort

Biograf Spegeln

Det här är Cinemateket
Cinematekets uppgift är att tillgängliggöra och levandegöra filmhistorien, att bidra 
till ett ökat intresse för filmhistorien och för filmen som konstform. Vi erbjuder 
vägledning till filmens historia och gör den samtidigt mer inkluderande genom att 
visa allt från stora klassiker till smalare filmer. För att öka förståelsen för filmen 
och dess historia, och för att bidra till att historien skrivs om,  placerar vi de filmer
vi visar i ett filmhistoriskt eller samhälleligt sammanhang.

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet. Filminstitutet är medlem i 
Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), en internationell 
sammanslutning av filmarkiv och cinematek som tillsammans arbetar för att 
bevara och tillgängliggöra filmarvet.
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Mur-mummel
12 februari

  =  levande musik
B  =  barntillåten
7  =  tillåten från 7 år 
11  =  tillåten från 11 år 

s.t. =  svensk text
e.t. =  engelsk text
u.t. =  utan text
e.d. =  engelsk dialog
s.d. =  svensk dialog

Tisdag 9 april 
18.00 Iris och löjtnantshjärta, Alf Sjöberg, 1946. Tragedi där Mai Zetterling 
 och Alf Kjellin blev ett av den svenska 40-talsfilmens stora kärlekspar. 
 Digitalt restaurerad av Filminstitutet. 1 tim 29 min, s.d.

Tisdag 16 april
18.00 Ficktjuven (Pickup on South Street), Samuel Fuller, 1953. Hårdkokt 
 spion-noir där en ficktjuv gör misstaget att stjäla topphemlig information. 
 1 tim 20 min, e.d., u.t.

Tisdag 23 april
18.00 Wattstax, Mel Stuart, 1973. Legendarisk musikdokumentär där 
 skivbolaget Stax arrangerar en stor konsert till minne av de som dog under 
 upploppen i den socialt utsatta förorten Watts. 1 tim 42 min, e.d., u.t. 

Tisdag 30 april
18.00 Mysterious Skin, Gregg Araki, 2004. Drabbande queerdrama där 
 barndomsbekanta med gemensamt förflutet möts i vuxen ålder. 35 mm, 
 1 tim 44 min, s.t. 

Tisdag 7 maj
18.00 Tokyo Godfathers, Satoshi Kon, 2003. Fartfyllt och hjärtevärmande 
 animedrama där tre hemlösa försöker att ducka gangsters och ta hand om 
 ett övergivet spädbarn. 1 tim 32 min, e.t. 7

Tisdag 5 mars
18.00 Prickskytten (The Sniper), Edward Dmytryk, 1952. Realistisk 
 noir med socialt patos där en misogyn galning med prickskyttegevär sätter 
 skräck i San Francisco. 35 mm, 1 tim 27 min, s.t.

Tisdag 12 mars
18.00 Fröjdernas gata (French Cancan), Jean Renoir, 1955. Jean Gabin 
 gör en stjärna av en tvätterska och försöker locka publik med utmanande  
 cancan. 1 tim 55 min, e.t. 

Tisdag 19 mars
18.00 Judaspengar, Victor Sjöström, 1915, 38 min, s.t. Balettprimadonnan, 
 Mauritz Stiller, 1916, 35 min, s.t. Stumfilmsfynd, digitalt restaurerade av  
 Filminstitutet, i regi av guldåldergiganterna Sjöström och Stiller. 

Tisdag 26 mars
18.00 Nausicaä från vindarnas dal (Kaze no tani no Naushika), Hayao 
 Miyazaki, 1984. Svindlande luftaction, mystiska varelser och en handlings-
 kraftig prinsessa i postapokalyptisk äventyrsfilm som lade grunden 
 för Studio Ghibli. Visas i samarbete med BUFF. 1 tim 57 min, s.t. 11

Tisdag 2 april
18.00 The Secret Life of Words, Isabel Coixet, 2005. Starkt drama där en 
tillbakadragen kvinna med mörkt förflutet vårdar en brännskadad man. 35 mm, 
1 tim 55 min, s.t. B

Tisdag 29 januari
18.00 RoboCop, Paul Verhoeven, 1987. Våldsam satir där en dödförklarad  
 polis återföds som cyborg med uppdrag att bekämpa brott på Detroits gator.  
 35 mm, 1 tim 42 min, s.t.

Tisdag 5 februari
18.00 Ingen skall undkomma (None Shall Escape), André de Toth,   
 1944. Brutalt andravärldskrigsdrama med en mästerlig Alexander Knox som  
 ondskefull nazist. 1 tim 25 min, e.d., u.t.
 

Tisdag 12 februari
18.00 Mur-mummel (Mur murs), Agnès Varda, 1980. Franska nya vågen-
 ikonen Varda återvänder till USA för att dokumentera Los Angeles   
 muralmålningar och intervjua verkens konstnärer. 1 tim 20 min, e.t.

Tisdag 19 februari
18.00 Spalicek, Jirí Trnka, 1947. Tjeckiska folksägner framförs med hjälp  
 av dockor och sång i poetisk animerad film som lanserade Trnka som 
 Östeuropas Walt Disney. 1 tim 18 min, e.t.

Tisdag 26 februari
18.00 Too Much Johnson, Orson Welles, 1938. Welles snillrika hyllning till 
 slapstickfilmen ansågs förlorad tills en arbetskopia hittades 2008. 
 1 tim 6 min, e.t.

Filmerna visas på Spegeln, på DCP och är tillåtna från 15 år om inget annat anges. Läs mer om filmerna på cinemateket.se.
Ordinarie biljettpris 70 kr. Reducerat pris med Cinemateketkortet och Stora Cinemateketkortet. Fri entré för alla under 15 år.
Biograf Spegeln: Stortorget 29, tel 040-12 59 78. Se biografspegeln.se för info om kassans öppettider.
Kontakt: cinemateket.se, cinemateket@filminstitutet.se, facebook.com/cinemateket.malmo.
Med reservation för eventuella ändringar. Aktuell information finns alltid på cinemateket.se. Kom i tid – filmerna börjar på utsatt klockslag!


