
Stockholm

April–maj 2018: 
Nittonhundrasextioåtta, Med Hondo, 
Gillian Armstrong, Gloria Grahame

Marie Epstein
Regissör, författare  
och filmarkivarie



april–maj
O

m
slag: Janine C

harrat i D
ansens döttrar, baksida: M

el B
rooks i D

et våras för stum
film

en, D
anial B

rännström
: Johanna Persson/S

am
i M

aldonado Lizarazu

PROGRAMTIDNINGEN
CINEMATEKET
 
ANSVARIG UTGIVARE
Danial Brännström

CINEMATEKETS REDAKTION
Danial Brännström, Cinematekschef 
Anders Annikas, programredaktör
Tora Berg, programredaktör 
Stefan Ramstedt, programredaktör
Christopher Mair, marknadsansvarig

BIOGRAFANSVARIG FILMHUSET
Jerry Axelsson

MASKINISTER FILMHUSET 
Ivar Andersson 
Janine Andersson
Thomas Berg 
Mikael Hessel 

MASKINIST ZITA
Christer Pellerud

FORMGIVARE
Anna Tribelhorn 
annatribelhorn.com

TRYCK
Lenanders Grafiska AB

BILDER
Filminstitutets bildarkiv 

KONTAKT
cinemateket@filminstitutet.se
cinemateket.se
facebook.com/cinemateket.se 
Postadress:
Cinemateket
Svenska Filminstitutet
Box 27 126
102 52 Stockholm
Besöksadress:
Filmhuset, Borgvägen 1 
Filminstitutets telefonväxel: 
08-665 11 00 

 
Cinemateket är en del av  
Svenska Filminstitutet.  
Läs mer på filminstitutet.se.

En film är aldrig resultatet av endast  
regissörens arbete. Utan manusförfattare, 
fotografer, kompositörer, skådespelare, 

produktions ledare och kostymörer blir det inte 
mycket till film. Det är viktigt att komma ihåg 
under ett sådant år som Bergmanåret 2018. 
Ingmar Bergmans filmer är lika mycket Katinka 
Faragós filmer, eller Harriet Anderssons, och det 
ska bli spännande att höra dem berätta om just  
sitt arbete när de besöker Cinemateket.

2018 är inte bara Ingmar Bergmans år. Det är 
också 100 år sedan första världskriget slutade och 

med det ritades Europas karta om – en mängd nya nationer uppstod, eller 
åter uppstod. Vi kommer under året att uppmärksamma 1918 och börjar med 
att visa delar ur Baltikums filmhistoria. En filmhistoria som sällan visas och 
som få har sett, men som i mångt och mycket berättar historien om Europas 
1900-tal.

Och så är det 50 år sedan 1968, det mytomspunna förändringarnas år.  
Det har de senaste 50 åren kommit mängder av skildringar av vad som 
hände 1968, ofta omgärdade av ett nostalgiskt skimmer. När Cinemateket 
nu uppmärksammar 1968 vill vi komma bort från det och lyfter fram en rad 
samtida filmer, inspelade runt om i världen, med ambitionen att visa hur 
filmmediet påverkades av 1968 års politiska händelser. Vi är medvetna om 
att 1968 betyder olika saker för olika människor, att 1968 i Frankrike inte  
är 1968 i Tjeckoslovakien. Också detta kommer vi att återkomma till.

Ett av förra årets starkaste upplevelser för mig var att se Med Hondos 
filmer på arkivfilmsfestivalen Il Cinema Ritrovato i Bologna. Hans visuellt 
spektakulära filmer skriker ut desperation och ilska över en orättvis värld, 
men det är hoppet och drömmen om en annan värld som gör att de berör.  
Ett konstnärskap väl värt att upptäcka. Jag hoppas att ni gör det!

Danial Brännström, Cinematekschef

Tack till: Harriet Andersson, Raimundas Banionis, Ulf Berggren, Dagmar Brunow, Elizabeth Castaldo 
Lundén, Émilie Cauquy, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Živilė Etevičiūtė, Katinka Faragó, Halina 
Goldfarb, Jan Göransson, Lova Hagerfors, Lotta Hasselquist Nilsson, Jan Holmberg, Mona Holmquist, 
Charif Kiwan, Lindelöws bokförlag, Stefania Lopez Svenstedt, Katarina Nitsch, Norstedts, Clare Norton, 
Eva Näripea, Jan Olsson, Laila Pakalniņa, Sanjin Pejković, Rain Põdra, Jacques Rancière, Kaie-Ene 
Rääk, Stiftelsen Ingmar Bergman, Svensk Filmindustri, Carl Henrik Svenstedt, Sveriges Förenade 
Filmstudios, Artur Szulc, Tomas Tengmark, Iiris Viljanen, Edward von Past, Lars Westman, Dork 
Zabunyan, Agnese Zapane, Zita, Jannike Åhlund.

Analoga och digitala kopior från Svenska Filminstitutet om inte annat anges. Övrigt filmmaterial från: 
Arsenal – Institut für Film und Videokunst (AIFV), BFI National Film and Television Archive (BFI), 
Canyon Cinema (CC), Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Cinémathèque Française 
(CF), Cineteca di Bologna (CB), Deutsche Kinemathek (DK), Filmoteca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Filmoteka Narodowa (FN), Folkets Bio (FB), Harvard Film Archive 
(HFA), Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Kungliga Biblioteket (KB), Lietuvos kino 
centras (LKC), Meno avilys (MA), Nacionālais kino centrs (NKC), National Film and Sound Archive 
of Australia (NFSA), Park Circus (PC), Rahvusarhiivi filmiarhiiv (RFA), Scanbox Entertainment (SE), 
Studija Kinema (SK), Studio Nominum (SN), Sveriges Förenade Filmstudios (SFF), Third World 
Newsreel (TWN).

Texter: Anders Annikas (AA), Tora Berg (TB), Danial Brännström (DB), Elizabeth Castaldo Lundén 
(ECL), Erik Hedling, Stefan Ramstedt (SR), Nina Widerberg (NW).
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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 
pianoackompanjemang 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 -
 g ram, 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 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 Zita i Stockholm, på Capitol i 
Göteborg och på Biograf Spegeln i Malmö. Under rubriken Cinemateket c/o 
visar vi även film i andra städer.

Cinematekets biografer

Film
huset: M

ark S
tandley, Zita: K

atriina M
äkinen

*  Enstaka avv ikelser  kan förekomma

Det här är Cinemateket

Biljetter och åldersgränser
Biljetter köper du på våra biografer eller på cinemateket.se. Biljetterna för april 
och maj släpps 22 mars. Antalet platser i biograf erna är begränsat, så skaffa gärna 
biljett i god tid.

Ordinarie biljettpris är 80 kronor. Med våra förmånskort blir biljetterna 
billigare, du får programtidningen hemskickad och andra specialerbjudanden. 

Cinemateketkortet kostar 250 kr och med det betalar du 60 kr per biljett.* 
Kortet kostar 100 kr för studenter och seniorer mot uppvisande av Mecenatkort 
respe ktive pensionärsintyg. 

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

Förmånskorten köper du på våra biografer. Har du köpt en rabatterad biljett måste 
du visa upp ditt kort tillsammans med biljetten vid insläppet. Korten gäller i ett år. 

Är du under 15 år är det alltid fri entré,* men du får bara gå på visningar där 
åldersgränsen tillåter det. Filmernas åldersgränser 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.

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 och 3. 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 biljetter till 
Filmhuset på cinemateket.se. 

Zita
Varje måndag klockan 18.30 visar vi film i salong 1 på Zita (140 platser). Du  
tar dig enklast hit med t-bana till Östermalmstorg. Adress: Birger Jarlsgatan 37. 
Kassan öppnar 30 minuter före dagens första visning. Här kan du köpa förmåns-
kort och biljetter till måndagsvisningarna. Du kan även köpa ordinarie biljetter  
till våra visningar på Zita på zita.se.

Våra förmånskort



Barbarella + föreläsning
Tis 8 maj 18.00 Bio Victor

Jane Fonda strippar i tyngdlöst tillstånd till tonerna av 
psykedelisk musik. Hon åker till planeten Tau Ceti för att 
leta reda på vetenskapsmannen Durand Durand, träffar 
en blind ängel, tillfångatas av en ond Anita Pallenberg 
och hamnar i en orgel av vällust. Barbarella är en 
underbar science fiction-tripp, baserad på Jean-Claude 
Forests skandalomsusade seriealbum. Det är också en 
film som har gjort stora avtryck i populärkulturen. 
Produktionsdesignen, präglad av 60-talets konst, arki - 
tek tur och mode, har blivit en symbol för rymd åldern. 
Den spanska designern Paco Rabanne brukar tillskrivas 
skapandet av Jane Fondas spektakulära kostymer – något 
som ständigt återkommer i beskrivningar av hans varu - 
märke, liksom vid modeshower influerade av Barbarella. 
I själva verket var det fransmannen Jacques Fonteray 
som gav form åt Roger Vadims vision om framtidens 
mode. Elizabeth Castaldo Lundén, doktorand i mode - 
vetenskap vid Stockholms universitet, föreläser före 
filmen om Fonterays arbete med Barbarella och om hur 
populärkultur och media bidragit till att skapa myten  
om Rabanne. Före läsningen är på engelska och pågår i 
45 minuter. AA/ECL

Regi: Roger Vadim, skådespelare: Jane Fonda, Ugo Tognazzi,  
John Phillip Law, Anita Pallenberg, Milo O’Shea, Marcel Marceau,  
David Hemmings, 1968, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 38 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Påklädaren  Mån 30 apr 18.30 Zita

Ett turnerande teatersällskap sätter upp Kung Lear mitt under 
bomb ningarna av London. Uppsättningens stjärna, en åldrad 
skådespelare av den gamla skolan, håller på att bryta samman, 
och det är hans lojala påklädares uppgift att se till att föres täll-
ningen kan genomföras. Filmen efter Ronald Harwoods pjäs 
(även aktuell på Dramaten) fick fem Oscarnomineringar – bland 
annat blev både Tom Courtenay och Albert Finney nominerade 
för bästa manliga huvudroll. DB

Originaltitel: The Dresser, regi: Peter Yates, skådespelare: Tom Courtenay,  
Albert Finney, Edward Fox, Zena Walker, 1983, Storbritannien, 35 mm,  
1 tim 57 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Publikens val
Vilken film ska vi visa? Önska på cinemateket.se.

april–maj 5Om film: / Publikens val
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Ingmar Bergman

Under några år i mitten av 50-talet upplevde Ingmar Bergman en av sina 
mest produktiva perioder som konstnär. 1953 hade han anställts som förste 
regissör på Malmö stadsteater och här rekryterade han en skådespelar en-
semb le som han flitigt skulle utnyttja också i sina filmer: Harriet Andersson, 
Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Åke Fridell och Max von Sydow. Upp sätt-
ningarna var många: August Strindbergs Spöksonaten, Tennessee Williams 
Katt på hett plåttak och Henrik Ibsens Peer Gynt. Man spelade höst och vår. 
På somrarna blev det filminspelningar, där malmöensemblen kompletterades 
med andra aktörer.

Även om Bergmans filmer kretsade kring hans vanligt förekommande 
teman – svartsjuka, ångest och förödmjukelse – började han söka sig till nya 
landskap för att spegla rollfigurernas livskriser. Det var under denna period 
han fann de steniga terränger vid havsranden som senare skulle få så stor 
betydelse i filmerna från Fårö. Men här återfanns de i Skåne, på Arilds nabb 
nedanför Kullaberg (Gycklarnas afton, En lektion i kärlek) och vid Hovs 
hallar på andra sidan Skälderviken på Bjärehalvön (Det sjunde inseglet).

Det var också nu som Bergman fick sitt internationella genombrott med 
Sommarnattens leende, också den inspelad i Skåne, om än på det idylliska 
Jordberga slott. Trots detta genombrott – än mer cementerat av de två 
mäster verken Smultronstället och Det sjunde inseglet – hade Bergman 
fortfarande sina belackare hemma i Sverige, med i dag herostratisk beröm - 
melse illustrerat av Olof Lagercrantzs recension av Sommarnattens leende: 
”En finnig ynglings dåliga fantasi, ett omoget hjärtas fräcka drömmar.”
 
                    Text: Erik Hedling, professor i filmvetenskap vid Lunds universitet

2018 hade Ingmar Bergman fyllt 100 år, vilket uppmärk-
sammas världen över. Cinemateket visar alla de 40 lång - 
filmer av Bergman som gick upp på bio i Sverige, på 16 mm 
eller 35 mm. Läs mer på cinemateket.se/bergman.

april–maj6 Ingmar Bergman

Gycklarnas afton
Ons 4 apr 18.00 Bio Victor

Resande cirkussällskap på dekis stannar 
till i skånsk småstad i början av 1900-
talet. Åke Grönberg är direktören som 
egentligen vill slå sig till ro, Harriet 
Andersson ryttarinnan som är hans 
älska rinna, Hasse Ekman förförisk 
konkurrent. Kritiken var blandad, men 
numera anses Gycklarnas afton av 
många vara Bergmans första mäster-
verk. Filmen innebar också första 
samarbetet med såväl fotografen Sven 
Nykvist som kostymdesignern Mago. AA

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: 
Åke Grönberg, Harriet Andersson, Hasse Ekman, 
Anders Ek, Gudrun Brost, Annika Tretow, 1953, 
Sverige, 35 mm/16 mm, 1 tim 32 min + 14 min 
bakomfilm, svenska, tillåten från 15 år

Bergmans 
bakomfilmer
I början av 50-talet skaffade 
Ingmar Bergman en 9.5 mm-
kamera och började dokumentera 
sin vardag – och sitt arbete. Mate - 
rialet från filminspelnin garna har 
senare satts ihop till korta (stum - 
ma) bakomfilmer, som ger unika 
insikter i hur det gick till när några 
av regissörens mest berömda 
filmer tillkom. Efter varje film i 
detta program visar vi tillhörande 
bakomfilm.
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En lektion i kärlek
Ons 11 apr 18.00 Bio Victor

”Den äkta sängen är kärlekens död”, 
säger en kvinnoläkare samtidigt som han 
– på ett tåg på väg till Köpenhamn – 
försöker få tillbaka sin fru efter att ha 
bedragit henne med en patient. Föro - 
lämpningarna och förlöjligandena står 
som spön i backen i Bergmans första 
komedi, där Gunnar Björnstrand och 
Eva Dahlbeck imponerar som det rappt 
munhuggande före detta äkta paret. SR

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare:  
Eva Dahlbeck, Gunnar Björnstrand, Harriet 
Andersson, Yvonne Lombard, 1954, Sverige, 
35 mm/16 mm, 1 tim 36 min + 13 min bakomfilm, 
svenska, tillåten från 15 år

Sommarnattens leende
Ons 25 apr 18.00 Bio Victor

Sorglös sekelskifteskomedi om advo kat-
 familjen Engmans äktenskap liga och 
utomäktenskapliga relationer, med 
Sveriges framtida skådespelarelit i 
rollerna. Bergman behövde en publik - 
framgång efter misslyckandet med 
Kvinnodröm och gjorde ännu en ko - 
medi. SF tyckte inte att filmen var rolig 
och dessutom alldeles för lång, men 
succén var ett faktum när den vann pris i 
Cannes och gjorde Ingmar Bergman till 
ett internationellt gångbart namn. DB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Eva 
Dahlbeck, Gunnar Björnstrand, Ulla Jacobsson, 
Bibi Andersson, Harriet Andersson, Jarl Kulle, 
1955, Sverige, 35 mm/16 mm, 1 tim 49 min +  
13 min bakomfilm, svenska, tillåten från 15 år

Kvinnodröm + samtal med Harriet Andersson
Ons 18 apr 18.00 Bio Victor

Eva Dahlbeck planerar modeplåtning i Göteborg för att där förfölja den  
gifta man hon olyckligt älskar. Med sig har hon Harriet Anderssons livs - 
bejakande fotomodell, som bjuds på klänningar och bekymmer av tvetydig 
Gunnar Björnstrand. I avtalet Bergman skrev med Sandrews om att spela  
in Gycklarnas afton förband han sig att också göra en komedi. Det blev 
Kvinnodröm – en lättsam film om ouppnåelig kärlek, självbe dräge ri och 
svikna löften. Före visningen samtalar Harriet Andersson med Film-
institutets presschef Jan Göransson. Samtalet pågår i 45 minuter. TB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Harriet Andersson, Eva Dahlbeck, Ulf Palme, 1955, 
Sverige, 35 mm/16 mm, 1 tim 27 min + 15 min bakomfilm, svenska, tillåten från 15 år

Boksamtal
Ons 11 apr 17.00 Filminstitutets bibliotek

Jan Holmberg, vd för Stiftelsen Ingmar 
Bergman, samtalar om sin nyutgivna bok 
Författaren Ingmar Bergman med Jannike 
Åhlund. Samtalet pågår i 45 minuter.  
Det är fri entré och ingen biljett krävs,  
men antalet platser är begränsat. 
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Det sjunde inseglet  Ons 2 maj 18.00 Bio Victor

En hemvändande korsriddare och hans väpnare färdas genom ett pestdrabbat  
land skap i Bergmans uppgörelse med sin egen dödsångest. Manuset, baserat på 
enaktaren Trämålning, refuserades först av SF, men när Sommarnattens leende  
blev en succé fick han grönt ljus. Scenen där riddaren spelar schack med döden är 
Bergmans – och kanske filmhistoriens – mest citerade och parodierade, men Det 
sjunde inseglet är också en hyllning till livet, representerat av Nils Poppes gycklare. 
Före visningen samtalar Filminstitutets Lova Hagerfors med Katinka Faragó, 
som under 40 år arbetade som produktionsledare och scripta för Bergman. AA

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Max von Sydow, 
Gunnar Björnstrand, Nils Poppe, Bibi Andersson, 
Bengt Ekerot, 1957, Sverige, 35 mm/16 mm, 
1 tim 36 min + 14 min bakomfilm,  
svenska, tillåten från 11 år

8 Ingmar Bergman

Smultronstället  Ons 9 maj 18.00 Bio Victor

Bitterljuv roadmovie där en äldre läkare på väg till Lund för att promoveras, 
med sin sons fjärmade hustru som sällskap, ser tillbaka på ett liv av såväl lycka 
som besvikelser. Influerat av Körkarlen och med Victor Sjöström i huvudrollen 
är Smultronstället ett av Bergmans mest ikoniska verk, som i sin tur influerat 
flera generationer av filmskapare. Den blev också hans mest prisade film – 
bland annat Oscar nomine rades manuset – och den film som på allvar etablerade 
honom i den internationella filmvärlden. Visningen inleds av Sanjin Pejković, 
universitetsadjunkt i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. DB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Victor Sjöström, Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand, Ingrid 
Thulin, 1957, Sverige, 35 mm/16 mm, 1 tim 31 min + 18 min bakomfilm, svenska, tillåten från 15 år

april–maj



Lördag 21 april öppnar Cinemateket portarna för Stockholms kulturintresserade kvälls - 
människor, då vi visar Mandomsprovet och Vampyr. Dessutom visar filmarkivet.se 
kortfilmer i Filmhusets foajé. Det är fri entré till filmerna och biljett er na kan hämtas  
i Cinematekets biljettkassa i Filmhuset från klockan 18.00 samma kväll. 

Kulturnatt Stockholm

Mandomsprovet  Lör 21 apr 19.00 Bio Victor

21-årig student förförs av sin fars affärspartners hustru, 
samtidigt som han dejtar hennes dotter. Sjufaldigt 
Oscarnominerad 60-talsklassiker med Dustin Hoffman 
i sin genom brottsroll och (den i verkligheten margi-
nellt äldre) Anne Bancroft i sin mest kända. Musik  
av Simon & Garfunkel som skrev ”Mrs. Robinson” 
särskilt för filmen. Visningen sker i samarbete med 
Sveriges Förenade Filmstudios. AA

Originaltitel: The Graduate, regi: Mike Nichols, skådespelare: Dustin 
Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross, 1967, USA, DCP 4K (SFF), 
1 tim 46 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Vampyr  Lör 21 apr 21.30 Bio Victor 
Hallucinatoriskt mjukfokus, fantastiska effekter och 
expressivt ljudspår i Carl Th. Dreyers första ljudfilm, en 
drömsk skräckberättelse som inleds med att en man med 
ockulta intressen anländer till ett hus i utkanten av Paris. 
Vampyr är ett av den tidiga ljudfilmens mest intressanta 
verk, och var långt före sin tid. Filmen sågades vid pre - 
miären, och det dröjde tio år innan Dreyer gjorde film 
igen, men i dag anses Vampyr vara ett mästerverk. Film - 
en visas med dansk text, men dialogen är spar smakad 
och det krävs inga särskilda kunskaper i vare sig tyska 
eller danska för att följa med. SR

Regi: Carl Th. Dreyer, skådespelare: Julian West, Maurice Schutz,  
Rena Mandel, 1932, Tyskland, Frankrike, 35 mm, 1 tim 13 min,  
tyska, dansk text, tillåten från 15 år

9april–maj Kulturnatt Stockholm

Fri entré!

Fri entré!



10 april–majapril–majMarie Epstein

Marie Epsteins betydelse för filmens konstnärliga utveck - 
ling och bevarandet av dess historia brukar oftast nämnas  
i relation till två män. Hon arbetade som manus för fat tare, 
regiassistent och skådespelare vid sin bror Jean Epsteins 
estetiska filmexperiment och var filmrestaurerare vid 
Cinémathèque Française under Henri Langlois. Men  
hennes verksamhet som filmskapare är mindre uppmärk-
sammad.

I början av 20-talet träffade Marie Epstein Jean Benoît-  
Lévy och tillsammans skulle de göra filmer som var radi - 
kala i sitt sociala och politiska engagemang, men också  
i hur de skildrade barn. Epstein och Benoît-Lévy gjorde  
ett tiotal filmer från slutet av 20-talet. Influerade av tidens 
strömningar bär deras tidiga filmer drag av impres sionis-
men, och de senare av poetisk realism. Det som framför  
allt utmärker filmerna och gör dem så slagkraftiga är 
emellertid den lyhördhet och den respekt med vilka de 
skildrar barnen i huvudrollerna. ”Man måste vara smart - 
are än ni, jag och hela direktionen tillsammans för att 
förstå vad som händer i ett barns huvud”, säger Mady 
Berry i Dansens döttrar, en replik som lika gärna skulle 
kunna vara regissörernas. I stället för att tro sig förstå 
barndomen närmar de sig den med försiktighet, väl 
medvetna om dess komplexitet och intensitet.

Duons gemensamma arbete fick ett tragiskt slut i och 
med andra världskriget. Jean Benoît-Lévy flydde, medan 
Marie Epstein blev kvar och engagerade sig inom Franska 
sektionen av Arbetarinternationalen och Röda korset. 1944 
arresterades syskonen Epstein av Gestapo, men lyckades 
undkomma deportering till Auschwitz. Marie Epstein var 
95 år när hon gick bort 1995.
                    Text: Stefan Ramstedt

Marie Epstein

Cœur fidèle  Tis 10 apr 18.00 Bio Victor 
Marie Epstein skrev manus till och agerade i sin  
bror Jeans impressionistiska mästerverk om en ung 
föräldralös kvinna från Marseille som exploateras 
av sina fosterföräldrar och gifts bort med en suput. 
Jean Epstein ville skapa ”en melo dram så rensad 
från alla genrens konventioner, så sober att den 
skulle kunna närma sig den mest nobla genren, 
tra  gedien”. Visningen inleds på engelska av Émilie 
Cauquy från Cinémathèque Française och filmen 
ackom panjeras på piano av Iiris Viljanen. SR

Regi: Jean Epstein, skådespelare: Léon Mathot, Gina Manès, 
Marie Epstein, 1923, Frankrike, 35 mm (CF), 1 tim 24 min, 
franska och engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Persikokind  Sön 22 apr 18.30 Bio Victor 
Ömsint, poetisk uppväxtskildring i skuggan av första 
världskriget, där en fattig och oönskad gosse får 
flytta från slummen i Montmartre till en gård på 
landsbygden. Den populära barnskådespelaren 
Jimmy Gaillard imponerar i titelrollen, och gör 
därtill, med hatt och käpp, en oförglömlig imitation 
av Maurice Chevalier. Lotta Hasselquist Nilsson
ackompanjerar på piano. SR

Originaltitel: Peau de pêche, regi: Jean-Benoît-Lévy i samarbete 
med Marie Epstein, skådespelare: Jimmy Gaillard, Maurice Touzé, 
Denise Lorys, 1929, Frankrike, 35 mm (CNC), 1 tim 50 min, 
franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Pianoackompanjemang!

Pianoackompanjemang!

Regissör, författare, filmarkivarie



11april–maj Marie Epstein

Längs strömmen  Lör 5 maj 14.00 Bio Victor 
Fransk-tjeckoslovakisk samproduktion (en av de första mellan Väst- och Öst - 
europa) där Robert Hossein är en ung man som på flykt undan polisen hoppar
på ett tåg och nästlar in sig in i ett roddlag på väg till Prag. Väl där inleder han en 
romans med Marina Vlady. Författaren Colette Audrey var en av manusförfat tar na 
till denna Agfacolor-komedi, inspelad i den legendariska Barrandov-studion. SR

Originaltitel: Liberté surveillée, regi: Henri Aisner, Vladimír Vlcek, i samarbete med Marie Epstein, 
skådespelare: Robert Hossein, Marina Vlady, René Lefèvre, 1958, Frankrike, Tjeckoslovakien,  
35 mm (CF), 1 tim 33 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

Ungdom i fjällen  Tor 17 maj 18.00 Bio Victor 
Sex unga parisare bestämmer sig för att lämna staden och flytta till ett övergivet 
hus i Alperna. De träffar ett gäng unga kvinnor och grundar De ungas republik, 
där de lever fridfullt tillsammans och romantiska förhållanden förbjuds. En 
berättelse om ungdomlig frigörelse, och om det orimliga i ett samhälle som  
inte är grundat i begäret. SR

Originaltitel: Altitude 3.200, regi: Jean-Benoît-Lévy i samarbete med Marie Epstein, skådespelare: 
Jean-Louis Barrault, Fabien Loris, Odette Joyeux, 1938, Frankrike, 35 mm (CNC), 1 tim 20 min, 
franska, engelsk text, barntillåten

Dansens döttrar
Tor 26 apr 18.00 Bio Victor 
När den unga baletteleven Rose  
får se sin mentor petas av en annan 
dansös bestämmer hon sig för att 
hjälpa till. Inkännande barnpor t rätt 
och fina dansnummer i film om 
dansens passion, inspelad på Paris - 
operan med en ensemble bestående 
av operabalettens egna dan s ös er 
och koreografi av operans maître 
de ballet, Serge Lifar. SR

Originaltitel: La mort du cygne, regi: 
Jean-Benoît-Lévy i samarbete med Marie 
Epstein, skådespelare: Yvette Chauviré,  
Mia Slavenska, Janine Charrat, 1937, 
Frankrike, 35 mm (CNC), 1 tim 36 min, 
franska, engelsk text, barntillåten

La maternelle  
Sön 15 apr 16.00 Bio Victor

Slående närbilder i film där god - 
hjär t ad ung kvinna tar jobb som 
skol  sköter  ska och snart blir barnens 
favorit fram för lärarna och deras 
kyliga och stel benta institutiona l-
ism. La maternelle är ett reform-
vänligt och pragmatiskt svar på Jean 
Vigos anarkistiska C i upp förande, 
men med en radikal lyhördhet och 
respekt inför barnen. SR

Regi: Jean-Benoît-Lévy i samarbete med 
Marie Epstein, skåde spelare: Madeleine 
Renaud, Alice Tissot, 1933, Frankrike, 
35 mm (CNC), 1 tim 38 min, franska, 
engelsk text, tillåten från 15 år



april–maj12 Baltikum 100 år

Precis som Finland uppstod Estland, Lettland och Litauen som nationalstater 
efter ryska revolutionen och det ryska kejsarrikets sönderfall 1917–1918.  
16 februari 1918 utropade sig Litauen självständigt, och strax därpå följde 
Estland (24 februari) och Lettland (18 november). Under andra världskriget 
annekterades de på nytt och var fram till 1990–1991 del av Sovjetunionen.

Därmed var ländernas filmproduktion länge en del av den sovjetiska film-
industrin och propagandaapparaten. Av de filmer som spelades in i Baltikum, 
hade de flesta ryska upphovspersoner, och dialogspråket var ofta ryska. Mer 
nationa l istiska filmer blev föremål för sovjetisk censur och somliga belades med 
visningsförbud. 60-talet innebar dock en brytpunkt för de lokala filmindustrierna, 
då flera nationella filmskolor och produktionsstudior växte fram i de baltiska 
staterna. Flera inhemska förmågor gavs därmed större chans än tidigare att 
skildra sitt eget lands historia på det egna språket.

I dessa filmer blir den geografiska närheten till Västeuropa tydlig, inte minst  
i jämförelse med film från andra delar av Sovjetunionen. Den estniska filmen bär 
även spår av nordisk filmproduktion, framförallt finsk (norra Estland hade länge 
tillgång till finsk tv). I dag är de baltiska filmindustrierna vitala och utmärker sig 
internationellt inte minst när det kommer till dokumentärfilm och animation.

Cinemateket uppmärksammar 100-årsjubilerande Estland, Lettland och 
Litauen med att visa framstående exempel på kort- och långfilmer såväl från 
Sovjettiden som efter den andra självständigheten.

            Text: Tora Berg

Baltikum 100 år

Estland: Vansinne
Tor 5 apr 18.00 Bio Victor

I andra världskrigets slutskede får en 
tysk specialstyrka order om att ”göra 
sig av med” en grupp mentalsjuka, 
men inser att en spion gömmer sig 
bland patienterna. Hyllad och ytterst 
kontroversiell nya vågen-film, med 
drag av Ingmar Bergmans Persona. 
Filmens tydliga kritik mot ett totali - 
tärt system (dårhuset), upprörde 
censuren i Moskva, och Vansinne 
blev mer eller mindre bannlyst. TB

Originaltitel: Hullumeelsus, regi: Kaljo Kiisk, 
skådespelare: Jüri Järvet, Vaclovas Blėdis, 
Valerij Nosik, 1969, Sovjetunionen, 35 mm 
(RFA), 1 tim 19 min, estniska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

Förfilm: En sentimental novell, regi: Peeter 
Tooming, 1966, Sovjetunionen, digital fil 
(RFA), 11 min, estniska, engelsk text,  
tillåten från 15 år



13april–maj Baltikum 100 år

Lettland:  
Edgar och Kristina
Mån 7 maj 18.30 Zita

Edgar och Kristina arbetar båda 
som tjänstefolk på ett stort gods. 
De älskar varandra, men Edgar 
älskar också spriten. Leonids 
Leimanis, en av förgrunds gestal t-
erna inom lettisk film, inspire ra des 
av de Hollywood filmer han sett 
som barn när han filmatiserade 
Rudolfs Blaumanis 1800- tals-
roman. Den omåttligt populära 
filmen drog över 26 miljoner 
biobesökare. TB

Originaltitel: Purva bridējs, regi: Leonīds 
Leimanis, skådespelare: Vija Artmanė,  
Uldis Pūcītis, Lūcija Baumane, 1966, 
Sovjetunionen, digital fil (NKC),  
1 tim 25 min, lettiska, engelsk text,  
tillåten från 15 år

Förfilm: Insomnia, regi: Vladimirs Leščovs, 
2004, Lettand, DCP 2K (NKC), 3 min,  
utan dialog, tillåten från 15 år

Litauen: Låtsasleken
Tis 1 maj 18.00 Bio Victor

Medan hennes ensamstående mor  
är på jobbet leker nioåriga Inga med 
grannbarnen. Livet är härligt. Hon 
känner sig vacker och älskad – tills 
en ny pojke flyttar in i grannskapet. 
Vackert och finstämt om att vara  
barn (och människa), och vår stän  - 
diga längtan efter bekräftelse. Inga 
Mickytė i huvud rollen har en otrolig 
närvaro, omöjlig att värja sig mot. TB

Originaltitel: Gražuolė, regi: Arūnas Žebriūnas, 
skådespelare: Inga Mickytė, Lilija Žadeikytė, 
Arvydas Samukas, 1969, Sovjetunionen,  
DCP 2K (LKC), 1 tim 11 min, litauiska,  
engelsk text, tillåten från 15 år

Förfilm: Tiden går genom staden, regi: 
Almantas Grikevičius, 1966, Sovjetunionen, 
DCP 2K (MA), 20 min, litauiska,  
engelsk text, tillåten från 15 år



14 april–maj

Litauen: 
Gänget från Hotell Amerika  
Mån 9 apr 18.30 Zita

Anti-sovjetiskt generationsdrama om 
ungdomar med rockdrömmar som håller 
till på ett nedlagt hotell och organiserar 
rockfestival i skogen. Starkt politiskt 
budskap, utan den abstrakta symbolik
som präglar många litauiska filmer på 
liknande teman. Efter vis ning  en sam - 
talar regissören Raimundas Banionis 
med Tomas Tengmark, tidigare 
distributionschef för Vši Kinoteka i 
Kaunas. Samtalet sker på engelska. TB

Originaltitel: Vaikai iš ”Amerikos” viešbučio, regi: 
Raimundas Banionis, skådespelare: Augustas 
Šavelis, Gabija Jaraminaitė, Jūratė Onaitytė,  
Jurga Kaščiukaitė, 1991, Litauen, DCP 2K (LKC),  
1 tim 28 min, litauiska, engelsk text, till. från 15 år

Lettland:  
Är det lätt att vara ung?  
Fre 11 maj 18.00 Bio Victor

Fantastisk dokumentär om ungdomar 
utanför mittfåran i 80-talets Riga: des - 
illusionerade soldater, vanda liserande 
punkare, en ung mor som räds följderna 
av Tjernobyl-katastrofen och en cineast 
som spelar in en science fiction-film utan 
budget. Juris Podnieks film var oerhört 
kontroversiell då den visade att det inte 
alls var så lätt att vara ung i Sovjet. 
Filmen fick en enorm genom slags kraft, 
sågs av nära 30 mil joner biobesökare 
och exporterades till över 80 länder. AA 
Originaltitel: Vai viegli būt jaunam?, regi: Juris 
Podnieks, 1986, Sovjetunionen, DCP (NKC),  
1 tim 23 min, lettiska och ryska, engelsk text, 
tillåten från 11 år

Baltikum 100 år

Förfilm: Och gör tricks, regi: Priit Pärn, 1979, 
Sovjetunionen, digital fil (RFA), 10 min,  
utan dialog, tillåten från 15 år

Förfilm: Tio minuter äldre, regi: Hercs Franks, 
1978, Sovjetunionen, 35 mm (NKC), 10 min, 
utan dialog, tillåten från 15 år

Förfilm: Tio minuter innan Ikaros lyfte, regi: 
Arūnas Matelis, 1991, Litauen, 35 mm (SN), 
10 min, litauiska, engelsk text, till. från 15 år

Estland: Den döde alpinistens hotell 

Sön 13 maj 18.00 Bio Victor

Efter ett anonymt telefonsamtal anländer en polis till 
ett avlägset bergshotell, bara för att upptäcka att där 
inte finns någonting att undersöka. Men när en lavin 
plötsligt skärmar av hotellet från omvärlden börjar 
underliga saker hända. Den döde alpinistens hotell, 
baserad på en roman av brödraparet Strugatskij (som 
också skrev förlagan till Andrej Tarkovskijs Stalker), 
är det mest kända exemplet på den våg av estniska 
science fiction-filmer som producerades 1978–1981. 
Ett neo noir-kriminaldrama med förföriskt synth-
soundtrack. TB 
Originaltitel: ”Hukkunud Alpinisti” hotell, regi: Grigori Kromanov, 
skådespelare: Uldis Pūcītis, Jüri Järvet, Lembit Peterson,  
1979, Sovjetunionen, 35 mm (RFA), 1 tim 20 min,  
estniska, engelsk text, tillåten från 15 år

Visningen sker i samarbete med 
Lithuanian Culture Institute. 



15april–maj

Lettland: Skon  Lör 14 apr 18.00 Bio Victor

I en lettisk badort i mitten av 50-talet hittar en grupp ryska soldater en sko, mitt  
i en gränszon. Men vem är Askungen? Absurt om sovjetiska lagar och regler i 
hyllade dokumentärfilmaren Laila Pakalniņas första spel film. Ett exempel på de 
originella och mer auteurdrivna filmer som dök upp i Lettland efter Sovjettiden. TB 
Originaltitel: Kurpe, regi: Laila Pakalniņa, skådespelare: Ivars Brakovskis, Viktors Čestnovs, 1998, 
Lettland, Tyskland, Frankrike, 35 mm (NKC), 1 tim 25 min, lettiska och ryska, engelsk text, till. fr. 15 år

Estland: Georgica  Lör 21 apr 16.00 Bio Victor

En före detta missionär, en stum pojke med traumatiska minnen, en häst och  
en bisvärm bor tillsammans på en i övrigt öde ö, där ryskt stridsflyg utför 
prov bombningar om nätterna. Georgica är en post-sovjetisk film om järnridåns 
baksida, med ett poetisk bildspråk som har lett till jämförelser med Andrej 
Tarkovskij. Titeln kommer från Vergilius verk med samma namn. TB

Regi: Sulev Keedus, skådespelare: Evald Aavik, Mait Merekülski, Ülle Toming, 1998,  
Estland, 35 mm (RFA), 1 tim 49 min, estniska, engelsk text, tillåten från 15 år

Baltikum 100 år

Förfilm: Till hundraåringarnas ära, regi: 
Robertas Verba, 1969, Sovjetunionen,  
DCP 2K (MA), 20 min, litauiska,  
engelsk text, tillåten från 15 år

Litauen: Tre dagar  

Mån 14 maj 18.30 Zita

Minimalistisk, originell och 
slående vacker film om pilska 
ungdomar på drift i en till synes 
meningslös tillvaro. Litauens 
internationellt mest kända regis - 
sör, Šarūnas Bartas, började  
som skådespelande 16-åring i en 
tv-serie av Raimundas Banionis. 
Tre dagar, som vann flera priser 
på film festivalen i Berlin, var hans 
långfilms debut och den första 
filmen med musan (och då varande 
hustrun) Jekaterina Golubeva, 
även känd från filmer av Claire 
Denis och Leos Carax. TB 
Originaltitel: Trys dienos, regi: Šarūnas 
Bartas, skådespelare: Jekaterina 
Golubeva, Rimma Latypova, Arūnas 
Sakalauskas, 1991, Litauen, 35 mm (SK),  
1 tim 15 min, litauiska, engelsk text, 
tillåten från 15 år 

Förfilm: Färjan, regi: Laila Pakalniņa, 1996, Lettland, 35 mm (NKC), 16 min, utan dialog, till. fr. 15 år

Förfilm: Reval och Dorpat, 1920, Sverige, digital fil (KB), 6 min, svenska mellantexter, till. från 15 år



Med Hondo
Med Hondo föddes i Atar i Mauretanien, emigrerade till Frankrike i slutet 
av 50-talet och började studera teater. Otillfredsställd med den vita teatern 
grundade han Shango, en teatergrupp för skådespelare med migrations-
erfarenhet, som satte upp material av författare som Aimé Césaire. Sam - 
tidigt började han agera och dubba för film och tv, och för pengarna han 
tjänade på det gjorde han sin första långa spelfilm, Soleil Ô.

Hondos filmskapande präglas av mångsidighet och skiftande tonalitet. 
De tidiga filmernas raka aggressivitet har senare fått lämna plats för en 
mer återhållsam form, där han genom att appropriera och satirisera popu - 
lära genrer och uttryck berättar subversiva historier om kolonialismen och 
dess arv. Oavsett formspråk karakteriseras filmerna av en av panafrikan-
ismen influerad strävan att hitta uttrycksformer grundade i Afrikas historia 
och kulturer – Hondo vill göra en sorts film som är antitesen till vad han i 
en text i tidskriften Framework 1979 kallar den euro-amerikanska filmen:

”När människor över hela världen använder begreppet film så refererar 
de mer eller mindre medvetet till en viss sorts film som för mer än ett halvt 
århundrade har skapats, producerats, industrialiserats, programsatts och 
sedan visats på världens filmdukar: den euro-amerikanska filmen. Denna 
film har successivt prackats på dominerade folk. Utan medel att försvara 
sin egen kultur, har dessa folk systematiskt invaderats av olika, klipskt 
artikulerade cinematografiska produkter. Ideologierna bakom dessa pro - 
dukter har aldrig ’representerat’ deras personligheter, deras kollektiva 
eller privata liv, deras kulturella koder, eller den minsta återspegling av 
deras specifika ’konst’, deras sätt att tänka, kommunicera – med ett ord, 
deras egen historia … deras civilisation.” 

Vi visar tre av Med Hondos filmer.
                                  Text: Stefan Ramstedt

Soleil Ô  Tis 3 apr 18.00 Bio Victor

I hopp om ett bättre liv reser en ung man från ett icke namngivet västafri-
kanskt land till Frankrike. Genom korta sekvenser med aggressiv, satirisk 
ton sätts den enkla historien om mannens möte med fransk vardagsrasism 
i ett historiskt och politiskt sammanhang. Med Hondos långfilmsdebut är 
en ursinnig uppgörelse med kolonialismen, och en milstolpe inom den 
politiskt engagerade 60-talsfilmen. SR

Regi: Med Hondo, skådespelare: Robert Liensol, Théo Légitimus, Gabriel Glissant, 1970, 
Mauretanien, Frankrike, DCP 2K (CB), 1 tim 38 min, franska och arabiska, engelsk text, 
tillåten från 15 år

Restaurerad av Cineteca di Bologna vid laboratoriet L’immagine Ritrovata i samarbete med 
Med Hondo, med stöd av George Lucas Family Foundation och The Film Foundation’s World 
Cinema Project.

Den västerländska filmens antites

april–maj16 Med Hondo



West Indies  Lör 14 apr 14.00 Bio Victor

West Indies var vid tillblivelsen den mest påkostade afrikanska produk tion-
en någonsin. Med Hondos monumentala berättelse om Karibiens kolon  iala 
historia är inspirerad av Hollywoodmusikalen och utspelar sig på ett jätte - 
likt slavskepp uppbyggt i en nedlagd Citroën-fabrik i Paris. Med magnifika 
sånger, koreografier och slående långa tagningar är filmen en lika argsint 
som hänförande attack mot kolonialismen och dess följder. SR

Originaltitel: West Indies ou les nègres marrons de la liberté, regi: Med Hondo, skådespelare: 
Cyril Aventurin, Fernand Berset, Roland Bertin, 1979, Frankrike, Algeriet, Mauretanien,  
35 mm (HFA), 1 tim 55 min, franska, engelsk text, tillåten från 15 år

17april–maj Med Hondo

Sarraounia  Sön 29 apr 16.00 Bio Victor

Baserad på verkliga händelser såsom  
de återberättas i den nigerianska för  - 
fatta ren Abdoulaye Mamanis roman  
om drottning Sarraounia, som vid förra 
sekelskiftet ledde sitt folk mot seger 
över den franska kolonialmaktens armé. 
Storslagna krigsscener i Techno vision 
och satiriska porträtt av kolonialherrar,  
i denna episka, folkliga berättelse om 
motstånd, som vann förstapriset på film - 
festivalen FESPACO i Ougadougou. SR

Regi: Med Hondo, skådespelare: Aï Keïta, 
Jean-Roger Milo, Féodor Atkine, 1986,  
Burkina Faso, Mauretanien, Frankrike,  
35 mm (HFA), 2 tim, dioula, fula och franska, 
engelsk text, tillåten från 15 år



Min lysande karriär  Tis 17 apr 18.00 Bio Victor 
Spirituell bonddotter som vill göra karriär i stället för att gifta sig eller jobba som hushållerska inackorderas hos sin 
välbärgade mormor för att komma på bättre tankar. Men hon är en lika främmande fågel på middagar  i societeten som 
bland kossorna på den karga landsbygden. Armstrongs lika storslagna som jordnära debutfilm, efter Miles Franklins 
roman från 1901, nominerades till både Guldpalm och Oscar och blev även det internationella genombrottet för huvud - 
rolls innehavarna Judy Davis och Sam Neill. AA 
Originaltitel: My Brilliant Career, regi: Gillian Armstrong, skådespelare: Judy Davis, Sam Neill, Wendy Hughes, Robert Grubb, 1979, Australien, 
DCP 2K (NFSA), 1 tim 40 min, engelska, utan text, barntillåten 

18 april–majGillian Armstrong

1979 långfilmsdebuterade Gillian Armstrong med sekelskiftesdramat Min 
lysande karriär. Filmen blev en braksuccé – den tävlade i Cannes, Oscar-
nomin erades och tog storslam på Australiens motsvarighet till Guldbaggen.  
Än mer anmärkningsvärt är att det var den första australiensiska långfilmen 
regisserad av en kvinna på 46 år. Guldpalmsvinnaren Jane Campion är en av 
dem som har berättat hur Armstrongs film plötsligt fick henne att inse att 
filmregi var en möjlig karriär för kvinnor.

Armstrong studerade kostymdesign och scenografi innan hon 1973 blev en 
av tolv studenter som började på Australiens första filmskola. 70-talet kom att 
bli en fruktbar tid för australiensisk film, när statliga satsningar skakade liv i  
en industri som legat nere sedan andra världskriget. Armstrong blev en del av 
den australien siska nya vågen, tillsammans med kollegor som Peter Weir och 
Bruce Beresford.

Efter Min lysande karriär drog Hollywood i henne, men det dröjde några år 
innan hon prövade lyckan. Numera varvar hon storproduktioner i dröm fabrik en 
med mindre filmer på hemmaplan. Tre av hennes filmer har nominerats till 
Oscars för bästa kostymdesign, och hennes senaste film, Women He’s Undressed, 
är en dokumentär om den berömda australiensiska kostymdesign ern Orry-Kelly.

Just kostymfilmer i historiska miljöer är vad som ofta förknippas med 
Gillian Armstrong – men hennes mest ambitiösa projekt är något helt annat. 
Sedan 1976 har hon följt en grupp kvinnor i Adelaide, från 14 till 48 års ålder,  
i (hittills) fem dokumentärfilmer. En typ av filmskapande som tycks stå väldigt 
långt från extravaganta kostymer. Men det finns också likheter. Armstrongs 
filmer handlar om frisinnade själar – ofta kvinnor – som går på tvärs mot 
omvärldens förväntningar. Oavsett genre, tidsperiod eller miljö. Inte helt  
olikt Armstrongs eget genombrott och efterföljande, lysande karriär.

Vi visar fem av Gillian Armstrongs spelfilmer, och den nyrestaurerade  
Min lysande karriär får sin världspremiär hos oss.
                                                Text: Anders Annikas

Gillian Armstrong
Fria själar och praktfulla kostymer
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Unga kvinnor  Sön 13 maj 14.00 Bio Victor

Påkostad, modern filmatisering av Louisa May Alcotts 1800-tals roman om fyra 
systrars uppväxt under och efter amerikanska inbördeskriget. Flera blivande 
stjärnor gör tidiga roller och Susan Sarandon är änkan som vill uppfostra sina 
döttrar till oberoende kvinnor. Armstrongs mest älskade film hyllades av kritik - 
erna, drog storpublik och nominerades till tre Oscars. AA 
Originaltitel: Little Women, regi: Gillian Armstrong, skådespelare: Winona Ryder, Gabriel Byrne,  
Trini Alvarado, Kirsten Dunst, Claire Danes, Christian Bale, Susan Sarandon, 1994, USA, Kanada,  
35 mm, 1 tim 58 min, engelska, svensk text, barntillåten 

High Tide  Lör 28 apr 14.00 Bio Victor

Rotlös Judy Davis får sparken som doasångare åt Elvis-imitatör och hamnar  
i kuststad där hon upptäcker att hon har en tonårsdotter. Armstrong hade från 
början tänkt sig en man/far i huvudrollen, men insåg att hon saknade ett kvinnligt 
perspektiv i liknande filmer (till exempel Paper Moon och Paris, Texas). Manus 
av Laura Jones, som även skrivit manus till Jane Campions filmer En ängel vid 
mitt bord och Porträtt av en dam. AA 
Regi: Gillian Armstrong, skådespelare: Judy Davis, Jan Adele, Claudia Karvan, 1987, Australien, 
DCP 2K (NFSA), 1 tim 41 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Starstruck  Lör 21 apr 14.00 Bio Victor

Lindans och konstsim i sprudlande, 
färgstark musikalfilm där ung sånger - 
ska (en korsning av Cyndi Lauper och 
Courtney Love) med 14-årig manager 
försöker slå igenom och samtidigt 
rädda sin mors konkurs hotade hotell - 
bar. Gillian Armstrong ville med sin 
andra film göra något helt annat än  
Min lysande karriär, och resultatet  
har liknats vid The Beatles spralliga 
musikfilmer från 60-talet. Produktions-
design av Brian Thomson, som även 
gjorde designen till Rocky Horror 
Picture Show. AA 
Regi: Gillian Armstrong, skådespelare: Jo Kennedy, 
Ross O’Donovan, Ned Lander, John O’May, 1982, 
Australien, 35 mm (NFSA), 1 tim 45 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Gillian Armstrong 19april–maj

Oscar och Lucinda
Sön 6 maj 17.00 Bio Victor

Grubblande präst möter förmögen 
arvtagerska med glasfabrik på fartyg 
mellan England och Australien i mitten 
av 1800-talet. De delar en fascination 
för spel och dobbel och ingår ett vad 
som får dramatiska konsekvenser. Cate 
Blanchett gör en av sina första huvud - 
roller i denna roman tiska, lekfulla och 
stundtals bisarra tragedi efter Peter 
Careys Booker prisbelönade roman. AA

Originaltitel: Oscar and Lucinda, regi: Gillian 
Armstrong, skådespelare: Ralph Fiennes,  
Cate Blanchett, Ciarán Hinds, Tom Wilkinson, 
1997, USA, Australien, Storbritannien, 35 mm,  
2 tim 12 min, engelska, svensk text,  
tillåten från 11 år



Aleksander Ford
Aleksander Ford var en av de viktigaste personerna inom 1900-talets polska 
film. Från en unik position byggde han upp den polska filmindustrin efter andra 
världs kriget, och han var lärare och mentor åt bland andra Andrzej Wajda och 
Roman Polanski på filmskolan i Łódź. Hans filmer sågs av miljoner polacker 
och vann priser vid internationella filmfestivaler. Men han skaffade sig också 
många fiender. 

Som stalinist vägrade Ford tjänstgöra i den polska armén, tog värvning i den 
polska divisionen av Röda armén, spelade in den första filmen om förintelsen, 
Majdanek – Europas begravningsplats, och blev vid krigets slut ansvarig för 
Polens biografer, filmdistribution och filmpedagogik. Han censurerade den 
första polska filmen efter kriget, Antoni Bohdziewiczs 2x2 = 4, drog på sig 
kollegors vrede och avskedades, fick sina filmer censurerade av sin ersättare  
för att han ville skildra Warszawas ghetto men tilldelades en professur på film - 
skolan i Łódź. Hans inflytande på den första generationen polska efterkrigs-
regissörer kan inte underskattas, samtidigt som han såg till att Wajdas Aska  
och diamanter inte visades i Cannes, då han ansåg den vara politiskt tvetydig.

När Nikita Chrusjtjov tog avstånd från stalinismen försvann de privilegier  
Ford hade åtnjutit i egenskap av rättrogen. Än värre blev det 1968, under Polens 
politiska kris och den våg av antisemitism som följde. Hans tio år gamla film 
Ósmy dzień tygodnia förbjöds och när han vägrade ta avstånd från filmen och 
dess ideologiska misstag kastades han ut ur kommunistpartiet, svartlistades och 
fick se sitt namn struket ur rullorna. Han lämnade Polen, försökte starta om på 
nytt i Israel, men hamnade i Västtyskland och Danmark innan han ensam, 
övergiven i exil, tog sitt liv i USA 1980.

Med en av sina tidigaste filmer, Legion ulicy från 1932, ville den unga stalin - 
 i sten Ford visa vilken funktion filmen kunde ha i samhället. Den kritiker rosade 
filmen tjänade som modell för hans senare verk: ”Film är ingen kabaré, det är 
en skola.” Inspirerad av den sovjetiska filmen och senare neo realisterna ville 
han med filmen förändra Polen. Det lyckades han inte med, men han blev en  
av de främsta skildrarna av landet och dess historia.
                                        Text: Danial Brännström

Den polska filmens mentor

Retrospektiven genomförs i 
samarbete med Polska institutet.

Frihetens första dag  Sön 15 apr 18.00 Bio Victor 

Fem polska soldater på väg hem från ett fångläger träffar på en tysk familj i en 
sönderbombad stad. Inspirerad av sina filmskoleelevers framgångar ville Ford 
göra en vital och kraftfull film om heder, skuld och förlåtelse, men till skillnad 
från dem enligt rådande ideologi. Som förfilm visar vi Fords kortdokumentär 
Majdanek – Europas begravningsplats – den första filmen om förintelsen, 
inspelad medan regissören var med i Röda armén. Visningen inleds av Artur 
Szulc, författare till I skuggan av Auschwitz: förintelsen 1939–45. DB

Originaltitel: Pierwszy dzień wolności, regi: Aleksander Ford, skådespelare: Tadeusz Łomnicki, 
Beata Tyszkiewicz, Mieczysław Stoor, 1964, Polen, 35 mm, 1 tim 33 min, polska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Förfilm: Majdanek – Europas begravningsplats, regi: Aleksander Ford, 1945, Polen, 35 mm (FN), 
24 min, polska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Gränsgatan  Sön 8 apr 18.00 Bio Victor

Skitigt drama med dokumentär känsla om polska och judiska familjer som lever sida 
vid sida på en gata i Warszawa, där rasismen inom under- och medelklassen explode - 
rar med den tyska invasionen. Ford misstänkte att filmen skulle få problem med 
censuren och spelade in den i Tjeckoslovakien. Mycket riktigt förbjöds Gränsgatan  
i Polen, för att den skildrade judar snarare än kommunister som anti-tyska hjältar. DB

Originaltitel: Ulica Graniczna, regi: Aleksander Ford, skådespelare: Maria Broniewska, Mieczysława 
Ćwiklińska, Władysław Godik, 1948, Polen, 35 mm (FN), 1 tim 33 min, polska, engelsk text, till. fr. 15 år

Den första kretsen  Lör 12 maj 14.00 Bio Victor

Tysk-dansk samproduktion efter roman av Aleksander Solzjenitsyn, som tre  
år tidigare tilldelats Nobelpriset i litteratur. I ett fångläger i Moskvas förorter 
interneras akademiker och ingenjörer under relativt drägliga förhållanden (de 
befinner sig blott i ”helvetets första krets”) men brottas med moraliska dilemman 
när de tvingas uppfinna en avlyssningssäker telefon. Fords näst sista film. AA 

Originaltitel: Den første kreds, regi: Aleksander Ford, skådespelare: Gunther Malzacher, Elżbieta 
Czyżewska, Peter Steen, 1973, Västtyskland, Danmark, 35 mm, 1 tim 40 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

De fem från Barskagatan  Lör 28 apr 18.00 Bio Victor

Bland efterkrigstidens ruiner i Warszawa driver ungdomar runt, och sargade av 
kriget söker de sig till kriminella gäng. Fem av dem ställs inför rätta, och tack 
vare en engagerad övervakare rehabiliteras de i samhället, men det förflutna 
vägrar låta dem leva ostörda. De fem från Barskagatan är en socialrealistisk och 
ideologiskt hoppfull skildring av ett samhälle som försöker komma på fötter. 
Fords film efter Kazimierz Koźniewskis roman vann flera priser i Cannes. DB

Originaltitel: Piątka z ulicy Barskiej, regi: Aleksander Ford, skådespelare: Aleksandra Śląska, Tadeusz 
Janczar, Andrzej Kozak, 1954, Polen, 35 mm (FN), 1 tim 50 min, polska, engelsk text, till. från 15 år

Chopins ungdom  Lör 5 maj 16.00 Bio Mauritz

Biografi efter fyra noveller om kompositören Frédéric Chopins unga år, då han 
studerar musik i Warszawa, blir en del av den romantiska, nationalistiska rörel - 
sen, slår igenom och lämnar Polen. Ett prestigeprojekt som var en av Polens 
första storfilmer, med pianostyckena inspelade av Halina Czerny-Stefańska. DB

Originaltitel: Młodość Chopina, regi: Aleksander Ford, skådespelare: Czesław Wołłejko, Aleksandra 
Śląska, Jan Kurnakowicz, 1952, Polen, 35 mm (FN), 2 tim 1 min, polska, engelsk text, barntillåten

Korsriddarna  Tis 24 apr 18.00 Bio Victor

Episk färgskildring av kriget mellan kungariket Polen, storfurstendömet Litauen och tyska korsriddare, med  
kulmen i slaget vid Tannenberg 1410 – det största i det medeltida Europa – och tydliga paralleller till Nazi tysklands 
invasion. Baserad på Henryk Sien kie wiczs roman med samma namn från 1900. Aleksander Ford anlitade 15 000 
statister, Korsriddarna blev den största filmsuccén i Polens historia och höjdpunkten i Fords karriär. DB

Originaltitel: Krzyżacy, regi: Aleksander Ford, skådespelare: Andrzej Szalawski, Mieczysław Kalenik, Urszula Modrzyńska, 
Grażyna Staniszewska, 1960, Polen, DCP 2K (FN), 2 tim 46 min, polska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Bildsköna hippies, FNL-aktivister, arbetar- och studentdemonstrationer, 
fabriks ockupationer och situationistiskt influerat väggklotter. De politiska 
händelserna i västvärlden under 1968 gör sig tveklöst bra på film, men de hade 
även en mer långtgående inverkan på filmen: de framtvingade en ny praktik 
med inspiration från Dziga Vertov, Aleksandr Medvedkin och John Grierson, 
men även samtida filmskapare som Santiago Álvarez. Det var korta, agitprop-
liknande filmer som skildrade politiska händelser och missförhållanden.  
I Frankrike kallades denna typ av film cinétracts, i Italien cinegiornale libero,  
i USA newsreel, i Sverige filmjournal eller pamflett.

Sommaren 1968 rapporterade Carl Henrik Svenstedt i filmtidningen Chaplin: 
”Så sent som i våras blev det klart att ett utvecklat system av fria filmjournaler 
med det uttalade syftet att producera motbilder till den statliga eller kommer-
siella televisionen existerade i Italien, USA och Frankrike. Bakom dem låg 
politiska målsättningar och en kollektiv estetik, anonyma röster som bekäm-
pade den officiella endimensionella informationen.” För dessa rörelser var 
filmens agitationskraft viktigare än dess form. I sin programförklaring skrev 
Newsreel-kollektivet att deras filmer ”ska tillgängliggöras för alla. Vi hoppas  
att deras relevans kommer att attrahera åskådare som vanligtvis inte nås. Men 
filmerna kommer enbart att nå en sådan publik om de förs fram av människor 
som vet vad det innebär att organisera, och att använda sådana filmer för att  
öka och aktivera det sociala och politiska medvetandet.”

Oavsett om det gällde strejker, protester eller andra händelser som påverkade 
samhället var det viktiga att informationen spreds snabbt och korrekt. Målet 
var ett alternativ till den statliga eller borgerliga pressen. Med anledning av  
att det i år är 50 år sedan 1968 visar vi ett antal av de franska, svenska och 
amerikanska filmjournalerna, tillsammans med filmer som till form eller 
innehåll liknar dem.
                     Text: Stefan Ramstedt

Nittonhundrasextioåtta
Pamfletter, journaler och traktat

Sanningen om Båstad  Lör 7 apr 18.00 Bio Victor

Det franska cinétractet fick sin svenska motsvarighet i begreppen ”filmjour-
nalen” och ”filmpamflet ten”. Ett exempel på formatet är Lars Westmans  
film om protesterna under Davis Cup-matchen i tennis mellan Rhodesia och 
Sverige i Båstad, maj 1968 – en film som Jonas Sima beskrev som ”en person - 
lig pamflett med uppmaningen att folkets makt måste ge de demokratiska 
spelreg lerna. En marxistisk tanke, tolkad i fotomontage med revolutionära 
kvaliteter.” Filmen distribuerades av Föreningen FilmCentrum och efter vis - 
ningen samtalar Ulf Berggren, Stefania Lopez Svenstedt och Carl Henrik 
Svenstedt, tre av föreningens drivande personer från den tiden. SR

Regi: Lars Westman, 1968, Sverige, 16 mm, 56 min, svenska, tillåten från 15 år
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Deserter USA
Mån 16 apr 18.30 Zita

Olle Sjögren och Lars Lambert sam - 
arbe tade med American Deserters 
Committee och rekonstruerade verk - 
liga händelser ur desertörers liv, i film 
om amerikanska soldater som sökt 
fristad från Vietnamkriget i Sverige. 
Jurgen Schildt hyllade i Aftonbladet 
Deserter USA som ”en bred och giltig 
rapport, en film som föredrar det jäm - 
förande och resonerande engage manget 
framför slagorden och refrängerna”. Vi 
visar den internationella versionen. SR

Regi: Olle Sjögren, Lars Lambert, skådespelare: 
Bill Jones, Mark Shapiro, John Ashley, Jim Dotson, 
Sverige, 1969, 35 mm, 1 tim 44 min, engelska 
och svenska, engelsk text, barntillåten

Experiment från västtyska 
filmskolan  Tis 15 maj 18.00 Bio Mauritz

Den västtyska filmskolan Deutsche 
Film- und Fernsehakademie Berlin 
grundades 1966 och bland de första 
eleverna fanns framtida filmskapare 
som Helke Sander och Harun Farocki.  
I maj 1968 ockuperades skolan, och 
många elever relegerades. Dessförinnan 
hade några av den tyska filmhistoriens 
mest politiskt aggressiva och formmäs-
sigt utmanande verk blivit till. SR

Originaltitlar: Die Worte des Vorsitzenden;  
De oppresso liber; 3000 Häuser; Brecht die 
Macht der Manipulateure!; Farbtest: Die rote 
Fahne, regi: Harun Farocki; Carlos Bustamante; 
Hartmut Bitomksy, Holger Meins; Helke Sander; 
Gerd Conradt, 1967–1968, Västtyskland,  
16 mm/DCP 2K (DK/AIFV), 1 tim 20 min,  
tyska, engelsk text, tillåtna från 15 år

Newsreel och den amerikanska filmjournalen
Lör 5 maj 18.30 Bio Mauritz

Newsreel grundades 1967 i New York och kort därefter bildades filialer runt om  
i USA. De gjorde filmer om demonstrationer, afroamerikanernas situation och 
Vietnamkriget. ”Tekniskt råa men effektiva, estetiska element kommer bara in  
av en tillfällighet eller misstag, gruppen står gemensamt för varje film”, skrev 
filmskaparen Staffan Lamm efter ett besök i Chicago. SR

Originaltitlar: Black Panther (Off the Pig!); Up Against the Wall Ms. America; Columbia Revolt; regi: 
Newsreel, 1968, USA, Bluray (TWN), 1 tim 23 min, engelska, utan text, tillåtna från 15 år

Cinétracts  Lör 28 apr 16.00 Bio Victor

Jean-Luc Godard, Chris Marker, Jackie Raynal och Alain Resnais var några av 
filmskaparna bakom de så kallade cinétracts, två–tre minuter långa anonyma 
skildringar av politiska händelser som visades för studenter, strejk ande arbetare 
och i politiska sammanhang. Vi visar ett urval. SR

Regi: anonymt kollektiv; 1968, Frankrike, DCP 2K (CF), 1 tim 44 min, franska, engelsk text,  
tillåtna från 15 år

Black Panther (Off the Pig!)

Farbtest: Die rote Fahne
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Film Stars Don’t Die  
in Hollywood  
Fre 20 apr 18.00 Bio Victor

Gloria Grahame är för gammal för 
Hollywood, spelar teater i England  
och drömmer om Royal Shakespeare 
Company, när hon inleder en romans 
med den 30 år yngre skådespelaren Peter 
Turner. Annette Bening och Jamie Bell 
Bafta-nominerades för huvud rollerna, 
liksom manuset, baserat på Turners bok. 
Filmen förhandsvisas i samarbete med 
Scanbox Entertainment. NW

Regi: Paul McGuigan, skådespelare: Annette 
Bening, Jamie Bell, Vanessa Redgrave, Julie 
Walters, 2017, Storbritannien, USA, DCP 2K (SE),  
1 tim 45 min, engelska, utan text, till. från 15 år

Från Hollywood till Liverpool
Gloria Grahame

”Det var inte hur jag såg på dem, det var vad jag tänkte på.”
Gloria Grahame mönstrade sina manliga motspelare, lyfte ett ögon - 

bryn, slöt läpparna om en cigarett och golvade dem utan att röra vid dem. 
Och inte tog hon någon regi heller, varken av Frank Capra, Nicholas Ray, 
Edward Dmytryk, Vincente Minnelli, Fritz Lang eller Fred Zinnemann. 
Hon var upplärd av en erfaren skådespelare. ”De där männen regisserade 
aldrig mig. Jag åkte hem och jobbade på det med min mamma, gick in och 
gjorde det och så var det bra med det.” När hon fick en Oscar greppade  
hon den praktiskt taget på väg tillbaka till sin plats. Inget tjafs.

Grahame var stjärna i en rad noir-filmer i början av 50-talet, men kar - 
riär en blev kort. Hon förlorade huvudrollen i Född i går när hon vägrade 
vara ensam i en limousine med bolagschefen Howard Hughes, och i 
Hollywood talade man lika mycket om Grahames stridbarhet som om 
hennes berömda läppar. En kritiker döpte henne till ”The girl with the 
Novocaine lips” (efter en tandläkarbedövning som gör läpparna svullna).

I Illusionernas stad flörtar hon med sin man. När han vill kyssas backar 
hon, står och gungar i sin tyllklänning och kastar sig över honom i en kyss 
så våldsam att man häpnar. Hon fick sin Oscar trots att hon inte var i bild 
mer är 9 minuter och 32 sekunder – ett rekord som stod sig i 24 år.

Grahame hade övat Shakespeare-diktion med sin mor Jean Grahame 
sedan lågstadiet, och i slutet av 70-talet gick noir-stjärnan tillbaka till 
teatern. I England inledde hon en relation med en ung skådespelare, och 
hans bok om dem har nu blivit filmen Film Stars Don’t Die in Hollywood. 
Text: Nina Widerberg, filmhistorisk skribent på Filminstitutets enhet Tillgängligt filmarv

Gloria Grahame

Förhandsvisning!
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Oklahoma!  Sön 6 maj 14.00 Bio Victor 
”I know I mustn’t fall into the pit, but when I’m with a feller … I furgit!” Grahame 
fick oväntat rollen som Ado Annie, farmardottern som sjunger ”I Cain’t Say No” 
och faller för allt i byxor i den färgsprakande Cinema Scope-versionen av Rodger-
Hammersmiths nyskapande västernmusikal från 1943. NW

Regissör: Fred Zinnemann, skådespelare: Gordon MacRae, Shirley Jones, Gloria Grahame,  
Rod Steiger, 1955, USA, DCP 4K (PC), 2 tim 25 min, engelska, utan text, barntillåten

Illusionernas stad  Tor 10 maj 18.00 Bio Victor

Vita minkpälsar och förödda liv i nattsvart Hollywoodskildring där regissör, 
författare och skådespelare skriver kontrakt med producent som går över lik. 
Minnellis egen producent John Houseman hade arbetat på manuset till En 
sensation, och Illusionernas stad berättas också i tillbakablickar. Grahame  
fick en Oscar för nio och en halv minut som sydstatsskönhet. NW

Originaltitel: The Bad and the Beautiful, regi: Vincente Minnelli, skådespelare: Kirk Douglas,  
Lana Turner, Dick Powell, Gloria Grahame, 1952, USA, 35 mm (BFI), 1 tim 58 min, engelska,  
utan text, tillåten från 15 år

Nakna nerver
Sön 22 apr 16.30 Bio Victor

Våld, passion och obotlig ensamhet  
i noir-klassiker där gåtfull kvinna 
som gett destruktiv manusförfattare 
falskt alibi börjar tvivla på hans 
förstånd. Regi av Grahames make 
Nicholas Ray, som spelade in filmen  
i en replik av sin lägenhet. Burnett 
Guffey, som senare fotograferade 
Bonnie och Clyde, gjorde varje hörn 
mörkt och hotfullt. NW

Originaltitel: In a Lonely Place, regi: Nicholas 
Ray, skådespelare: Humphrey Bogart, Gloria 
Grahame, Frank Lovejoy, Martha Stewart, 
1950, USA, 35 mm (PC), 1 tim 34 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Hämnden är rättvis
Sön 29 apr 18.15 Bio Victor

Efter ett brutalt mord försöker två 
utredare pussla ihop en grupp miss - 
tänkta soldaters vittnesmål, i thriller 
som gav Grahame en av filmens fem 
Oscarnomineringar. Ämnet anti semi - 
 tism hade varit tabu, och i filmens 
trailer talade studiochefen om allas lika 
värde. ”Den prostituerade i Hämnden 
är rättvis kan vara den mest anständiga 
rollfigur Grahame spelat.” – David 
Thomson, filmkritiker. NW

Originaltitel: Crossfire, regi: Edward Dmytryk, 
skådespelare: Robert Young, Robert Mitchum, 
Robert Ryan, Gloria Grahame, 1947, USA,  
35 mm, 1 tim 26 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Gloria Grahame



Mel Brooks är känd för att skoja med och parodiera filmhistorien, men mer än 
något annat skriver han kärleksbrev – till filmen, och filmindustrin. Western-
staden i Det våras för sheriffen avslöjas som ett kulissbygge och skådespelarna 
invaderar en närliggande film inspel ning. En lång kameråkning i Det våras för 
galningarna avslutas med att kameran krossar ett fönster. Rymdbollarna i Det 
våras för rymden tittar på Det våras för rymden på video, eftersom ”det har 
kommit ett nytt genombrott på hemvideomarknaden. Instant cassettes. De är ute 
i affärerna innan filmen är färdig.” Parodierade filmskapare (Alfred Hitchcock, 
George Lucas) var ofta själva fans till Brooks filmer och många skådespelare 
ställde upp som sig själva.

Brooks började som trummis, ståuppkomiker och manusförfattare till sketch - 
program på tv innan han på 60-talet gick över till filmen. Först som manus för-
fattare till den sedermera Oscarbelönade kortfilmen The Critic, om en film - 
kritiker som försöker tolka abstrakta animationer (ett manus som för övrigt 
citerades i ett av de allra första Cinemateksprogrammen 1965, där sju kritiker 
fick välja filmer). Efter några ostadiga år där han funde rade på att ge upp film - 
karriären fick han plötsligt två jättesuccéer 1974 med Det våras för sheriffen 
och Det våras för Frankenstein – den förstnämnda var då den tionde mest 
inkomstbringande filmen någonsin. Vid slutet av decenniet var Brooks en  
av Hollywoods mest fram gångsrika regissörer.

Mel Brooks är en av få personer som har vunnit EGOT – Emmy, Grammy, 
Oscar, Tony – de fyra främsta priserna inom tv-, skiv-, film- och teater bransch-
en. 91 år gammal gör han inte längre film, men turnerar som producent för 
scenmusikalversionen av Det våras för Frankenstein. I samband med den 
brittiska premiären nyligen fick han kritik för ett uttalande om att ”politisk 
korrekthet har dödat komedin”. Och visst har tiden till viss del sprungit ifrån 
Brooks – Det våras för-filmerna varvar smarta referenser och tidlös fysisk hu - 
mor med sexistiska, homo foba, rasistiska eller helt enkelt bara plumpa skämt. 
Å tredje sidan är han ofta medveten om smaklösheten, och låter skämten gå 
hela varvet runt. Som när Brooks i redface talar jiddisch i Det våras för 
sheriffen och låter en karavan med afroamerikaner slippa undan ett överfall: 
”They darker than us!”

26 Mel Brooks

Mel Brooks
Det våras för filmen

Text: Anders Annikas

april–maj
B

akgrundsbild: D
et våras för galningarna

Producenterna/Det våras för Hitler  Lör 7 apr 16.00 Bio Victor 

En teaterproducent kläcker en lysande affärsidé: att sälja alldeles för många andelar i en produktion som garanterat 
floppar, så att investeringarna inte behöver betalas tillbaka. Valet faller på musikalen Springtime for Hitler, skriven 
av en entusiastisk nazist. Kritiken var blandad, men Brooks fick en Oscar för manuset. I Sverige floppade filmen 
under titeln Producenterna, men gjorde succé när den fick nypremiär som Det våras för Hitler, varför alla Brooks- 
filmer de följande 25 åren fick heta något med Det våras för.... AA
 
Originaltitel: The Producers, regi: Mel Brooks, skådespelare: Zero Mostel, Gene Wilder, Lee Meredith, Kenneth Mars, 1967, USA,  
35 mm (KAVI), 1 tim 27 min, engelska, svensk och finsk text, tillåten från 11 år
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Det våras för rymden  Fre 4 maj 18.00 Bio Victor 
Dark Helmet och hans ondskefulla hejdukar från planeten Spaceball kidnappar 
prinsessan Vespa, och hennes far tvingas anlita den frilansande hjälten Lone Starr. 
Mel Brooks påhittiga parodi på Stjärnornas krig (och i förbifarten även Star Trek, 
Apornas planet och Alien) har kultförklarats av originalfilmernas fans. George 
Lucas själv ”skrattade ihjäl sig”. Vi visar filmen på den inofficiella Star Wars-
dagen May the Fourth. AA 
Originaltitel: Spaceballs, regi: Mel Brooks, skådespelare: Rick Moranis, Bill Pullman, John Candy, 
Daphne Zuniga, 1987, USA, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Det våras för sheriffen
Mån 2 apr 18.30 Zita

Afroamerikansk järnvägsarbetare 
befordras till sheriff i westernstad där 
alla är vita och heter Johnson i efter - 
namn. Tillsammans med en alko holise-
rad före detta skarpskytt tar han upp 
kampen mot skurkar som vill ta över 
staden. Richard Pryor var en av manus- 
 författarna till filmen som blev Brooks 
första publiksuccé och nominerades till 
tre Oscars. ”A great film.” – Barack 
Obama. AA
 
Originaltitel: Blazing Saddles, regi: Mel Brooks, 
skådespelare: Cleavon Little, Gene Wilder,  
Slim Pickens, Harvey Korman, 1974, USA,  
DCP 2K (PC), 1 tim 33 min, engelska, utan text, 
tillåten från 11 år

Det våras för Frankenstein  Fre 27 apr 18.00 Bio Victor 
Kontrastrikt svartvitt foto i hysteriskt rolig och respektfull hyllning till Universals 
Frankenstein-filmer från 30- och 40-talet, med delar av original scenografin. Gene 
Wilder (som pitchade idén för Brooks) är briljant som Viktor Frankensteins ätt - 
ling, Marty Feldman är den puckelryggiga medhjälparen Igor och Gene Hackman 
blind eremit. Mel Brooks favorit bland sina egna filmer. AA
 
Originaltitel: Young Frankenstein, regi: Mel Brooks, skådespelare: Gene Wilder, Marty Feldman,  
Teri Garr, Peter Boyle, 1974, USA, 35 mm, 1 tim 46 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Det våras för stumfilmen  Sön 13 maj 16.15 Bio Victor

Slapstick och prilliga ljudeffekter i meta-stumfilm där Brooks är den avdankade 
regissören Mel Funn, som mot bättre vetande ämnar spela in en stumfilm och  
åker runt i Hollywood för att värva stjärnor. Burt Reynolds, James Caan, Liza 
Minnelli, Anne Bancroft (Brooks fru i verkligheten) och Paul Newman spelar  
sig själva, mimartisten Marcel Marceau har filmens enda talade replik. AA 
Originaltitel: Silent Movie, regi: Mel Brooks, skådespelare: Mel Brooks, Dom DeLuise, Marty Feldman, 
Bernadette Peters, 1976, USA, 35 mm, 1 tim 28 min, engelska, svensk text, barntillåten

Det våras för galningarna  Fre 13 apr 18.00 Bio Victor

Alfred Hitchcock-hommage där höjdrädd psykiater råkar ut för mordisk komplott 
när han tillträder som chef för Institutet för de Mycket, Mycket Nervösa. Brooks 
skickade manuset till Hitchcock själv, som gav förslag på nya scener. Hans enda 
kritik mot den färdiga filmen var att duschdraperiet hängde på 13 ringar i Det 
våras för galningarna, i stället för tio som i Psycho. AA 
Originaltitel: High Anxiety, regi: Mel Brooks, skådespelare: Mel Brooks, Madeline Kahn, Cloris 
Leachman, Harvey Korman, 1977, USA, 35 mm, 1 tim 34 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år



Åsa-Hanna  
+ föreläsning om Elin Wägner  
Tor 3 maj 18.00 Bio Victor 
Elin Wägner var journalist, redaktör, författare, ledamot i 
Svenska Akademien och en av de viktigaste förkämparna 
för kvinnlig rösträtt i Sverige. Hennes roman Norrtulls
ligan blev film 1923, men redan 1912 skrev hon manus 
till Systrarna, en (förlorad) kortfilm i regi av Anna 
Hofman-Uddgren, Sveriges första kvinnliga regissör. 
1946 filmatiserades Wägners mest berömda roman, 
ÅsaHanna. Anders Henriksons film om den unga Hanna 
som gifter sig med byns handelsman men inser att han  
är ett synnerligen dålig människa, hyllades av kritikerna. 
Inte minst Aino Taube i huvudrollen fick beröm. Manuset 
skrevs av Bang (Barbro Alving) som blivit Wägners 
protegé efter att de mötts på tidningen Idun i slutet av 
20-talet. Före filmen föreläser Dagmar Brunow, docent  
i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet och ledamot i  
Elin Wägner-sällskapet, om Wägners relation till film. 
Föreläsningen pågår i 20 minuter. Evenemanget sker i 
samarbete med webbplatsen Nordic Women in Film. AA 
Regi: Anders Henrikson, skådespelare: Aino Taube, Edvin Adolphson, 
Hilda Borgström, Dagmar Ebbesen, Gösta Prüzelius, 1946, Sverige,  
35 mm, 1 tim 48 min, svenska, tillåten från 15 år

april–maj28 Specialvisningar
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Film och värdiga bilder –  
ett samtal med Jacques Rancière
Tor 12 apr 18.00 Bio Victor

Jacques Rancière är en av vår tids mest framstående filo - 
sofer och har skrivit böcker om både estetikens och peda- 
gogikens förhållande till politik. Han är aktuell med den 
nyligen översatta boken Filmens spelrum, utgiven på 
Lindelöws bokförlag. I samarbete med Critical Images 
vid Kungl. Konst högskolan har vi bjudit in Jacques 
Rancière att presentera sitt arbete om film och värdiga 
bilder i samtal med Dork Zabunyan, professor i film  
vid Paris 8, Charif Kiwan, filmregissör och medlem i  
det syriska filmkollektivet Abounaddara, och Marcia Sá 
Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns 
högskola. Samtalet sker på engelska och pågår i 1 timme 
och 30 minuter. SR
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Canyon Cinema 50  Tor 19 apr 18.00 Bio Mauritz

I början av 60-talet lade filmskaparen Bruce Baillie grunden för filmkooperativet Canyon 
Cinema – en av den amerikanska experimentfilmskulturens hörnstenar och en av dess 
mest inflytelserika distributionsorganisationer. Canyon är och har varit ett nav för USA:s 
västkustfilmare, men deras katalog har alltid innefattat mycket mer. 2017 var det 50 år 
sedan organisationen officiellt grundades, och just nu arrangeras visningar världen över 
för att fira jubileet. Vi visar sex filmer i Canyons distribution. SR

Originaltitlar: Yellow Horse, FFFTCM, Zane Forbidden, Guacamole, Petit Mal, The Glass System;  
regi: Bruce Baillie, Will Hindle, Dorothy Wiley, Chick Strand, Betzy Bromberg, Mark LaPore; 1965–2000, 
USA, 16 mm (CC), 1 tim 12 min, utan dialog eller engelska, utan text, tillåtna från 15 år

Projektet Canyon Cinema  
50 organiseras av Canyon 
Cinema Foundation med  
stöd av George Lucas Family 
Foundation, Andy Warhol 
Foundation for the Visual 
Arts, National Endowment  
for the Arts, Owsley Brown III 
Foundation, Phyllis C. Wattis 
Foundation och The Fleish - 
hacker Foundation.

Guacamole.FFFTCM.

The Glass System.
.

Petit Mal.
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Två munkar  
Sön 1 apr 18.00 Bio Victor

Munken Javier tappar fattningen när 
den nya munken Juan anländer till 
klostret, och han försöker slå ihjäl 
honom med ett krucifix. Juan 
Bustillo Oros klassiska film, en 
blandning av tysk expressionism 
och mexikansk telenovela, berättar 
historien om två mäns rivaliserande 
kärlek till den vackra Ana och om 
varför de valt att tjäna Gud. DB 
Originaltitel: Dos monjes, regi: Juan Bustillo 
Oro, skådespelare: Víctor Urruchúa, Carlos 
Villatoro, Magda Haller, 1934, Mexiko,  
DCP 2K (UNAM), 1 tim 25 min, spanska,  
engelsk text, tillåten från 15 år

Bevarad och 
restaurerad av 
Filmoteca de  
la UNAM.

Kvinna utan ansikte  Ons 16 maj 18.00 Bio Victor

”Jag hatar dig. Det kan hända att jag kommer att ligga med dig.” Gift Alf 
Kjellin blir besatt av gåtfull Gunn Wållgren i tragisk kärlekshistoria med flera 
vändningar och psykologiska plan. Ingmar Bergman skrev sitt första av tre 
manus för Gustaf Molander och kritikerna behandlade Kvinna utan ansikte 
som en Bergman-film (trots att han bara hunnit regissera två filmer dess-
förinnan). ”Inspirerat, gnistrande av ett mycket ungdomligt geni, som fått  
både teaterns och filmens alla djävlar i blodet”, skrev Dagens Nyheter och 
jämförde manusförfattaren med Stig Dagerman, Hjalmar Bergman och 
Mauritz Stiller. Digitalt restaurerad av Filminstitutet. Visningen inleds av  
Jan Olsson, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. AA

Regi: Gustaf Molander, skådespelare: Alf Kjellin, Gunn Wållgren, Stig Olin, Anita Björk,  
Olof Winnerstrand, 1947, Sverige, DCP 2K, 1 tim 43 min, svenska, tillåten från 15 år

Nyrestaurerat
Nyrestaurerat april–maj30

Runt om i världen arbetar filmarkiv 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 såg ut vid premiären.
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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.

Boogie Nights  Fre 18 maj 18.00 Bio Victor 
Paul Thomas Andersons stora genombrott, om 70-talets blomstrande porr - 
filmindustri och omställningen till ett mer cyniskt 80-tal. Burt Reynolds  
Oscarnominerades för rollen som regissören med ambitionen att publiken 
ska sitta kvar efter att de fått utlösning, Mark Wahlberg är den välhängda 
yngling som under artistnamnet Dirk Diggler blir branschens stora stjärna, 
men Boogie Nights är en en sem blefilm, med storartat spel av alla inbland-
ade. Slutscenen är en replik på sista scenen i Tjuren från Bronx. AA 
Regi: Paul Thomas Anderson, skådespelare: Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, 
Heather Graham, Don Cheadle, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly, William H. Macy,  
1997, USA, 35 mm, 2 tim 36 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Dårskapens hus  
Fre 6 apr 18.00 Bio Victor

1951 rådde det krig i film-Sverige,  
då producenterna vägrade göra film  
i protest mot nöjesskatten. Genom att 
klippa om material från sina tidigare 
filmer till ett helt nytt verk kringgick 
Hasse Ekman bojkotten och skapade  
en av de mest säregna svenska film erna 
någonsin. Dårskapens hus påstår sig 
vara en konstnärlig rekonstruktion av 
45 000 meter film från 40-talet i regi  
av Hasse Ekman – påträf fat vid utgräv - 
ningar i Stockholm år 2248. DB

Regi: Hasse Ekman, skådespelare: Hasse Ekman, 
Lars Hanson, Elsie Albiin, 1951, Sverige, 35 mm,  
1 tim 17 min, svenska, tillåten från 15 år

april–maj
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First a Girl  

Sön 8 apr 16.00 Bio Victor

När en man som spelar kvinna i en 
musikalshow blir sjuk tar ett kvinnligt 
varubud hans plats och gör oväntad 
succé. First a Girl är en remake av den 
tyska filmen Viktor och Viktoria från 
1933. Jessie Matthews i huvudrollen 
var en av mellankrigstidens största 
musikalfilm stjärnor och kallades  
”The Dancing Divinity”. AA

Regi: Victor Saville, skådespelare: Jessie 
Matthews, Sonnie Hale, Anna Lee, Griffith 
Jones, 1935, Storbritannien, DCP 2K (PC), 
1 tim 34 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

What Has Happened  
to This City?
Mån 23 apr 18.30 Zita

Den feministiskt och politiskt engage - 
rade Deepa Dhanraj är en av Indiens 
främsta dokumentärfilmare. Genom 
vittnesmål, intervjuer och historiska 
nedslag redogör hon i What Has 
Happened to This City? effektivt, 
skarpsinnigt och med glödande ilska 
för de processer som föranledde 1984 
års upplopp och de våldsamma attack- 
erna mot den muslimska befolkningen  
i hennes hemstad Hyderabad. SR

Originaltitel: Kya hua is shahar ko?, regi:  
Deepa Dhanraj, 1986, Indien, DCP 2K (AIFV),  
1 tim 35 min, hindi, engelsk text, till. från 15 år

april–maj

Kvinnostaden  
Lör 12 maj 16.00 Bio Victor

”Manschauvinist? Javisst! Men en 
ovanligt humoristisk och själv utlämn-
ande sådan”, skrev Eva af Geijerstam 
om Fellini i sin recension av filmen där 
regis sörens åldrande alter ego somnar 
på ett tåg och hamnar i en mardröms-
värld befolkad av ultramilitanta femi - 
nister. Fellinis freudianska fars delade 
publiken i två läger – de som kritise-
rade kvinno bilden och de som gillade 
hans överdådiga univer sum, kryddat 
med film histo riska referenser. TB

Originaltitel: La città delle donne, regi: Federico 
Fellini, skådespelare: Marcello Mastroianni,  
Anna Prucnal, Donatella Damiani, 1980, Italien, 
Frankrike, 35 mm, 2 tim 18 min, italienska, 
svensk text, tillåten från 15 år
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Nio dagar av ett år
Lör 7 apr 14.00 Bio Victor

Under nio betydelsefulla dagar utsprid - 
da över ett år får vi inblick i en fram- 
gångsrik kärnfysikers liv: ett triangel- 
drama mellan kollegor, ett efterföljande 
bröllop, en fatal strålningsolycka. Nio 
dagar av ett år är en filosofisk betrak- 
telse över människans existens och ett 
poetiskt, vackert och välspelat doku - 
ment över en tid som flytt – som trots  
att det spelades in under kalla krigets 
kulmen innehåller förvånansvärt lite 
nationalistisk retorik. TB

Originaltitel: Devjat dnej odnogo goda, regi: 
Mikhail Romm, skådespelare: Aleksej Batalov, 
Innokentij Smoktunovskij, Tatjana Lavrova, 1962, 
Sovjetunionen, 35 mm, ryska, svensk text,  
1 tim 47 min, tillåten från 11 år

april–maj

Sömnlös i Seattle 
Sön 1 apr 18.00 Bio Victor

Tom Hanks är änkemannen vars son 
ringer in till ett radioprogram och 
annonserar efter en ny fru till sin far, 
Meg Ryan är en av lyssnarna som  
faller för den sorgliga historien. Den 
berömda avslutningen på toppen av 
Empire State Building är en hom - 
mage till Allt om kärlek med Cary 
Grant och Deborah Kerr. Manus och 
regi av romkom-mästaren Nora 
Ephron. AA 
Sleepless in Seattle, regi: Nora Ephron, 
skådespelare: Tom Hanks, Meg Ryan, Ross 
Malinger, Rita Wilson, Bill Pullman, 1993, USA,  
35 mm, 1 tim 44 min, engelska, svensk text, 
barntillåten

En kvinna av värld
Lör 14 apr 16.30 Bio Victor

Europeisk grevinna besöker släktingar  
i amerikansk småstad och hennes konti - 
nentala vanor, som att röka offentligt, 
upprör en religiös och stilig åklagare 
som vill tvinga henne ut ur stan. Pola 
Negri, som gjort sig ett namn i Tyskland 
med sina vamp- och femme fatale-roller, 
var den första europeiska stjärnan att 
importeras till Hollywood. I En kvinna 
av värld gör hon närmast parodi på sin 
dekadenta image. Edward von Past 
ackompanjerar på piano. DB

Originaltitel: A Woman of the World, regi:  
Malcolm St. Clair, skådespelare: Pola Negri, 
Holmes Herbert, Charles Emmett Mack, 1925, 
USA, DCP 2K (PC), 1 tim 10 min, engelska 
mellantexter, tillåten från 15 år

Pianoackompanjemang!
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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 föräldrar. Varje söndag klockan 14.00 i Filmhuset.  
Kostnadsfria biljetter 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

Under 15? Vi bjuder!

Unga CinemateketUnga Cinemateket april–maj34

Havets sång
Sön 8 apr 14.00 Bio Victor

När syskonen Ben och Saoirse mot vil-  
ligt flyttar till sin stränga farmor startar 
en magisk, stundtals kuslig resa med 
mytologiska förtecken, där selkien (en 
varelse som är både säl och människa) 
Saoirse måste hitta sin röst och sjunga 
Havets sång för att frigöra de väsen 
som ugglan Macha förvandlat till sten. 
En fantastisk, oerhört vacker film där 
bilderna påminner om såväl japansk 
animation som målningar av Wassily 
Kandinsky och Paul Klee. TB

Originaltitel: Song of the Sea, regi: Tomm Moore, 
svenska röster: Leon Pålsson, Lina Bergfalk, 
Myrra Malmberg, 2014, Irland, Danmark, Belgien, 
Luxemburg, Frankrike, DCP 2K (FB),  
1 tim 34 min, svenska, tillåten från 7 år

Häxor  Sön 1 apr 14.00 Bio Victor

När föräldralösa Lucas allvetande farmor plötsligt blir sjuk åker de båda till 
en semesterort vid havet. Oturligt nog visar sig deras hotell vara fullt av 
häxor  som ska på kongress för att ta beslut om att förvandla alla barn till 
möss! Det värsta häxor vet är nämligen små, illaluktande barn. Välspelad 
och finurlig filmatisering av Roald Dahls barnboksklassiker, även aktuell  
på Dramaten. TB

Originaltitel: The Witches, regi: Nicolas Roeg, skådespelare: Anjelica Huston, Mai Zetterling, 
Jasen Fisher, Rowan Atkinson, 1990, Storbritannien, USA, 35 mm, 1 tim 31 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 7 år
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Dunderklumpen!
Sön 29 apr 14.00 Bio Victor

En midsommarnatt tar sig Dunder-
klumpen in i familjen Wolgers hus.  
Han kidnappar och blåser liv i några 
gosedjur, plockar på sig en skattkista 
och ger sig iväg. Hack i häl följer sonen 
Jens och hans pappa. En lång jakt över 
dalar, fjäll och forsar i de jämtländska 
skogarna tar sin början. Beppe Wolgers 
skrev manus och Toots Thielemans 
gjorde den svängiga musiken till Per 
Åhlins älskade familjefilm. TB

Regi: Per Åhlin, skådespelare: Beppe Wolgers, 
Jens Wolgers, röster: Halvar Björk, Håkan Serner, 
Gösta Ekman, Sif Ruud, Birgitta Andersson, 
1974, Sverige, DCP 2K, 1 tim 37 min, svenska, 
barntillåten

Landet för längesedan 
Sön 22 apr 14.00 Bio Victor

Det är slutet på kritaperioden och 
stora klimatförändringar leder till 
utbredd torka. För att klara sig måste 
Lillefot och hans vänner ta sig till Den 
stora dalen – den enda plats på jorden 
där det fortfarande finns mat och 
vatten. Spän nande, fint och sorgligt  
av regissören till Brisby och NIMHs 
hemlighet och Resan till Amerika. 
Efter filmen får alla barn möjlighet  
att besöka maskin rummet! TB

Originaltitel: The Land Before Time, regi: Don 
Bluth, svenska röster: Samuel Elers-Svensson, 
Hanna Alström, Gunnel Fred, 1988, USA, 
Irland, 35 mm, 1 tim 9 min, svenska,  
tillåten från 7 år

Låt isbjörnarna dansa
Sön 15 apr 14.00 Bio Victor

På julafton separerar elvaåriga Lasses 
föräldrar och han tvingas flytta till sin 
mammas nya kille och hans mob ban de 
dotter. Lasse förvandlas till en mini-
yuppie, men saknar allt mer sitt gamla 
liv – och sin pappa. Stark regi debut av 
Birger Larsen, med manus av Jonas 
Cornell efter Ulf Starks förlaga. Låt 
isbjörnarna dansa vann båda de danska 
filmprisen Bodil och Robert för bästa 
film. TB

Originaltitel: Lad isbjørnene danse, regi:  
Birger Larson, skådespelare: Anders Schoubye,  
Tommy Kenter, Birthe Neumann, Paul Hüttel, 
1990, Danmark, 35 mm, 1 tim 30 min, danska, 
svensk text, barntillåten

Maskinrumsbesök!



”Jag brydde mig aldrig om religion, 
men jag bad till stumfilmer.” 
– Mel Brooks


