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D

en här programtidningen är den 50:e jag
är redaktör för. Att vara redaktör innebär
att planera hur Cinematekets program
ska presenteras i tidningen. Att skriva och redigera texter, välja vilka filmer som ska ta störst plats,
vilka bilder vi vill använda och att samarbeta med
vår formgivare kring detaljer inom den givna
formen. Ibland innebär det också att på kort tid
byta ut färdiga sidor för att vi inte får tag på
filmkopior så att en planerad retrospektiv måste
ställas in.
Programtidningen är ett program – men också
en tidning. Först och främst hoppas vi att den ska få er att komma till
Filmhuset och Zita och se filmerna vi visar. Men jag blir också glad om vår
tidning kan få er att upptäcka eller påminnas om filmer, så att ni inspireras
att se dem någon annanstans än på Cinemateket. Eller att tidningen helt
enkelt är en läsupplevelse i sig.
Oftast skriver vi i redaktionen texterna, men ibland tar vi in skribenter
utifrån, för att bredda perspektiven eller för att andra kan mer om ett visst
ämne. I den här tidningen kan ni till exempel läsa Maaret Koskinens text om
Ingmar Bergmans filmer och Anna Arnmans om Mario Bava. Själv har jag
till denna gång bland annat närstuderat Oscar Micheaux och Joan Micklin
Silver. Och så har jag läst mina kollegors texter om Helmut Käutner och
Alan Clarke, som jag skam till säges inte har sett någonting av – men som
jag tack vare deras introduktioner är mycket nyfiken på. Jag hoppas att ni
känner detsamma.
Till sist vill jag också passa på att tipsa om att vi har knutit till oss två nya
stumfilmspianister. Iiris Viljanen och Lotta Hasselquist Nilsson kommer att
ackompanjera var sin film i detta program, och dyka upp på Cinemateket
med regelbundna mellanrum framöver.
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Det här är Cinemateket

Det här är Cinemateket

februari– mars

Cinemateket är en del av Svenska Filminstitutet och har från regeringen uppdraget att levandegöra filmhistorien genom visning och kontextualisering av
film. På Cinemateket får du tillgång till hela filmhistorien, från stumfilm med
levande musik till film som är så ny att den ännu inte har nått svenska biografer.
Vi bjuder in filmare och filmkännare som introducerar filmerna i vårt program, vi visar unika retrospektiver, fördjupande temaserier, nyrestaurerade
klassiker och våra besökares mest önskade filmer, i samarbete med svenska
och utländska festivaler och filmarkiv.
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.
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.

Biljetter och åldersgränser

Våra förmånskort

Biljetter och förmånskort köper du på våra biografer eller på cinemateket.se.
Biljetterna för februari och mars släpps 22 januari,* på webben och i våra kassor.
Antalet platser i biograferna 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
respektive pensionärsintyg.
Stora Cinemateketkortet kostar 1 100 kr och med det går du kostnadsfritt
på visningarna.*
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,* men du får förstås 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.
* Undantag gäller för biljetter till Guldbaggefestivalen. De släpps 1 mars och kostar 20 kr för samtliga besökare.
Läs mer på s. 18. Enstaka ytterligare avvikelser kan förekomma.

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 Värtavägen eller buss 67 och
t-bana till Karlaplan. Adress: Borgvägen 3. Cinematekets biljettkassa, där du
köper förmånskort och biljetter till visningarna i Filmhuset, öppnar en timme
före dagens första föreställning. Du kan också köpa förmånskort och 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.

Filmhuset: Mark Standley, Zita: Katriina Mäkinen

Cinematekets biografer

februari– mars

Nyrestaurerat

Nyrestaurerat / Om film

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 2Kstandarden 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.

Gösta Berlings saga

Tor 8 feb 18.00 Bio Victor

Den försupna prästen Gösta Berling är en av tolv kavaljerer på Ekeby, där den
ryktbara majorskan Margaretha Samzelius håller hov. Lars Hanson är Gösta,
en 19-årig Greta Garbo (då Gustafsson) grevinnan som förälskar sig i honom,
Julius Jaenzon fotograferade och Mauritz Stiller regisserade. Selma Lagerlöf
som skrev romanen hatade filmen, men MGM:s Louis B. Mayer, på jakt efter
europeiska förmågor, tog Stiller och Garbo till Hollywood.
Till denna restaurering av Gösta Berlings saga har Filminstitutet för första
gången haft tillgång till färginformation från upphittade tintade filmkopior, så
att den nu kan visas i färg. Dessutom har flera scener kompletterats med nya
bilder, och nya textskyltar har tagits fram utifrån hur de såg ut vid filmens
premiär 1924. Visningen inleds av filmrestaureraren Jörgen Viman och filmen
ackompanjeras av Matti Bye Ensemble, med Lotta Johansson på violin
och såg, Helena Espvall på cello och liveelektronik, Laura Naukkarinen
på röst och synt, Kristian Holmgren på bas och Matti Bye på piano och
liveelektronik. NW/AA
Originaltitel: Gösta Berlings saga del I och II: I auktoriserad bearbetning för filmen,
regi: Mauritz Stiller, skådespelare: Lars Hanson, Gerda Lundequist, Greta Garbo, 1924,
Sverige, 35 mm, 3 tim 18 min + paus, svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Levande musik!

Om film
S.O.S. Tidal Wave + föreläsning

Tis 6 mar 18.00 Bio Victor

Fake news är inget nytt fenomen. Redan kring radions och tevens tillkomst var
konceptet allestädes närvarande i samhällsdebatten och inom filmen. Film
forskaren Doron Galili berättar om de hopp och farhågor som televisionen
inledningsvis väckte och efter föreläsningen visar vi S.O.S. Tidal Wave, en
amerikansk b-film från 1939, producerad i kölvattnet till Orson Welles berömda radioversion av Världarnas krig (framförd som en nyhetssändning många
trodde var på riktigt). S.O.S. Tidal Wave följer en nyhetsreporters kamp mot
en korrupt politiker och ger exempel på förkrigstidens föreställningar om
massmedias makt. Som förfilm visar vi den tidiga, odaterade stumfilmen
Dr. Ams Tram Grams kikkert, en av de första filmerna att gestalta en (imaginär) tv-apparat. Föreläsningen är på engelska och pågår i 45 minuter. DG/AA
Regi: John H. Auer, skådespelare: Ralph Byrd, George Barbier, Kay Sutton, Frank Jenks,
1939, USA, 35 mm (UCLA), 1 tim 2 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Förfilm: Dr. Ams Tram
Grams kikkert
Digital fil (KB), 9 min, utan dialog,
tillåten från 15 år
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Ingmar Bergman
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Ingmar Bergman
2018 hade Ingmar Bergman fyllt 100 år år, vilket uppmärk
sammas på en rad vis. Cinemateket visar alla de 40 långfilmer av Bergman som gick upp på bio i Sverige, på
35 mm eller 16 mm. Läs mer på cinemateket.se/bergman.
Även geniförklarade auteurer börjar små. Eller mer precist, i ett sammanhang
större än de själva. Det gäller även Ingmar Bergman. Han själv var den första att
understryka att hans tidiga filmer tillkom i ett svenskt studiosystem och därför
präglades av det – i allt från (andras) manus till ett (hollywoodskt) genretänk.
I viss mån gäller det även de åtta filmerna från Hamnstad till Sommaren
med Monika. Hamnstad är ju på sitt sätt ”obergmansk”: ett arbetarklassdrama
i stadsmiljö, med manus av Per Anders Fogelström. Sånt händer inte här är en
renodlad politisk thriller. Och i Kvinnors väntan bedriver Eva Dahlbeck och
Gunnar Björnstrand könskamp som en annan Katharine Hepburn och Cary
Grant – en film som till formen dessutom tycks ha inspirerats av Joseph L.
Mankiewiczs Min man – eller din? (A Letter to Three Wives) från 1949.
Något annat som skvallrar om de sammanhang i vilka Bergmans filmer
tillkom och mottogs är de anglo-amerikanska distributionstitlarna. Den som
oftast brukar nämnas är Sommaren med Monika, som i kölvattnet på Hon
dansade en sommar kallades Monika: The Story of a Bad Girl. Men betänk
att även Fängelse fick heta The Devil’s Wanton (något liderligt), den oskyldigt
klingande Sommarlek blev Illicit Interlude (något förbjudet), och till och med
den neutrala Kvinnors väntan ett insinuerande Secrets of Women. Vid denna
tid var Bergman ute i stora världen ännu långt ifrån den finkulturella auteuren.
Därmed inte sagt att han i dessa filmer inte fick plats med ”Bergman”. Det är
trots allt nu som ett antal motivkretsar börjar dyka upp, för att senare återkom
ma, varieras och laddas om på nytt. Fängelse, Bergmans första film efter eget
originalmanus, med sitt uttryckliga teodicéproblem: ”Är jorden helvetet och
finns det i så fall också en Gud och var finns han?” Till glädje om äktenskaplig
leda. Sommarlek med sina intrikata återblickar, sitt konstnärsmotiv och sin
inkännande skildring av den kvinnliga huvudpersonen, balettdansösen Marie.
Text: Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap och tidigare innehavare av
Ingmar Bergmans professur vid Stockholms universitet

Fängelse

Ons 14 feb 18.00 Bio Victor

Med Fängelse fick Bergman för första
gången helt fria händer, så länge han
gjorde en mycket billig film. En prostituerad 17-åring blir fråntagen sitt barn
och möter en försupen journalist –
men viktigare är formen: kontrastrikt
skuggspel, extrema närbilder, långa
kameraåkningar, en kuslig dröm
sekvens och en stumfilm-i-filmen
baserad på en fars Bergman såg som
barn. Hasse Ekman, som ännu inte var
omsprungen av sin yngre kollega, har
en liten roll som filmregissör. AA
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Doris
Svedlund, Birger Malmsten, Eva Henning,
Hasse Ekman, Stig Olin, 1949, Sverige, 35 mm,
1 tim 19 min, svenska, tillåten från 15 år

Hamnstad
Ons 7 feb 18.00 Bio Victor

Ung kvinna med trasig barndom
försöker ta livet av sig, men räddas
av nyligen ilandstigen sjöman.
Desperationen, ledan och hatet hos
de sämre lottade är intensivt närvarande i Nine-Christine Jönssons
rollprestation, och stadsbilderna fick
beröm i Aftonbladet: ”Bäst är fotografen – G. Fischer – i sina dokumentariska hamnexteriörer.” SR
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare:
Nine-Christine Jönsson, Bengt Eklund,
Mimi Nelson, 1948, Sverige, 35 mm,
1 tim 37 min, svenska, tillåten från 15 år

Ingmar Bergman

februari– mars

Törst

Ons 21 feb 18.00 Bio Victor

Alkoholiserad balettdansös och tråkig amanuens ömsom hatar, ömsom älskar
varandra och på ett tåg från Basel spökar människor ur deras förflutna. Törst
bygger på en sexuellt frispråkig novellsamling av Birgit Tengroth, som också fick
en av de bärande rollerna. Visningen inleds av Ulf Berggren, som under 15 år
visade en Bergman-film i veckan på biografen Fågel Blå i Stockholm. TB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Eva Henning, Birger Malmsten, Hasse Ekman, Birgit Tengroth,
Gaby Stenberg, Naima Wifstrand, 1949, Sverige, 35 mm, 1 tim 24 min, svenska, tillåten från 15 år

Till glädje

Ons 28 feb 18.00 Bio Victor

Till glädje inleds med Martas plötsliga död, och sedan återberättas historien om
hennes liv med maken Stig. Maj-Britt Nilsson och Stig Olin imponerar som det äkta
paret – två orkestermusiker från Helsingborg vars liv slits mellan Stockholmsdröm
mar och grå vardagstristess. Victor Sjöström spelar en både hätskt och varm orkesterledare med rolig frisyr. Visningen inleds av Charlotte Engelkes, regissör till den
Bergman-inspirerade föreställningen Glädjen eller småprat i svartvitt. SR
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Maj-Britt Nilsson, Stig Olin, Birger Malmsten, John Ekman,
Victor Sjöström, 1950, Sverige, 35 mm, 1 tim 38 min, svenska, tillåten från 15 år

Sånt händer inte här

Ons 7 mar 18.00 Bio Victor

En främling kommer från diktaturen Liquidatzia till Stockholm, med en
lista på agenter verksamma i Sverige – information han ämnar sälja till
amerikanerna. Hans fru som sedan en tid bor i staden är samtidigt engagerad i att hjälpa sina landsmän fly. Inspirerad av amerikanska succéer, med
de internationella stjärnorna Signe Hasso och Alf Kjellin i huvudrollerna,
gjorde Bergman en kalla kriget-spionthriller med stark empati för de
baltiska flyktingar som befann sig i Sverige. Bergman hävdade senare att
”kreativ förlamning inträdde efter fyra inspelningsdagar”, att han försökte
hoppa av inspelningen och han skämdes så mycket över resultatet att filmen
under många år inte fick visas. Visningen inleds av Jan Holmberg, vd för
Stiftelsen Ingmar Bergman. DB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Signe Hasso, Alf Kjellin, Ulf Palme, Gösta Cederlund,
1950, Sverige, 35 mm, 1 tim 25 min, svenska, tillåten från 15 år
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Ingmar Bergman

Sommarlek

februari– mars

Ons 14 mar 18.00 Bio Victor

Reserverad balettdansös får dagen före
en stor premiär ett paket med hennes
omkomna pojkväns dagbok, och minns
det förflutna – en magisk sommar i
skärgården, präglad av ungdomens
bekymmerslöshet. Bergman kallade
Sommarlek för sin käraste film någonsin, kanske för att den är så personlig –
manuset baserades på en självupplevd
kärleksepisod, en sommar då familjen
bodde på Ornö. Jean-Luc Godard skrev
i Cahiers du cinéma att det var ”världens vackraste film”. TB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Maj-Britt
Nilsson, Birger Malmsten, Alf Kjellin, Mimi Pollak,
Annalisa Ericsson, 1951, Sverige, 35 mm,
1 tim 35 min, svenska, tillåten från 15 år

Kvinnors väntan
Ons 21 mar 18.00 Bio Victor

Makorna till fyra bröder väntar på sina
män i sommarvillan där de ska semestra
tillsammans, och fördriver tiden med att
berätta om sina äktenskap. Bergman
inspirerades av Gustav Machatýs Extas
till den näst intill dialoglösa mellan
akten och av Alfred Hitchcock till den
avslutande komiska episod där Eva
Dahlbeck och Gunnar Björnstrand
fastnar i en hiss. Dahlbecks och Jarl
Kulles första av sex respektive fem
filmroller för regissören. AA
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Anita
Björk, Jarl Kulle, Maj-Britt Nilsson, Birger
Malmsten, Eva Dahlbeck, Gunnar Björnstrand,
1952, Sverige, 35 mm, 1 tim 48 min, svenska,
tillåten från 15 år

Sommaren med Monika
Ons 28 mar 18.00 Bio Victor

Harry och Monika tillbringar en sommar i skärgården, men vid hemkomst
en är hon gravid och bekymmerlös
heten övergår i ett liv av ansvar och
leda. Rollen som Monika var Harriet
Anderssons genombrott och det första
samarbetet med Ingmar Bergman.
Nakenscenerna skapade kontrovers
och Sommaren med Monika var en av
de filmer som startade myten om den
svenska synden. DB
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Harriet
Andersson, Lars Ekborg, Åke Fridell, Dagmar
Ebbesen, 1953, Sverige, 35 mm, 1 tim 35 min,
svenska, tillåten från 15 år

Förfilmer: Reklamfilmer för tvålen Bris
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Bibi Andersson, John Botvid, Carl-Gustaf Lindstedt,
1951–1953, Sverige, 35 mm, 11 min, svenska, tillåtna från 15 år
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Mario Bava

Mario Bava
Mord och visuell prakt

”And they defiantly hold ecstasy and horror in arms
and touch lips with terror, while the evil eye watches
their every kiss and invade their subconscious.”
Rösten i den amerikanska trailern för The Girl Who Knew
Too Much (eller The Evil Eye som den hette i USA) varnar för en
mördare, men det onda ögat skulle lika gärna kunna tolkas som Mario Bavas
blick som regissör och filmfotograf.
Italienaren Bava var en banbrytare inom skräckfilmen, som regissör, manus
författare, fotograf, specialeffektmakare och maskör. Hans visuella språk, med
fokus på atmosfärisk ljus- och färgsättning, har inspirerat regissörer som Martin
Scorsese, Roman Polanski, Quentin Tarantino och David Lynch.
Efter att i drygt 20 år ha regisserat kortfilmer och dokumentärer och
fotograferat ett 40-tal filmer fick han 1960 sitt genombrott med den svartvita
Djävulsmasken – en föregångare till vad som senare kom att kallas slasherfilm
och till en påföljande våg av stiliserade skräckfilmer med sexualiserat våld mot
kvinnor. The Girl Who Knew Too Much från 1963 var ett pionjärarbete för en
annan subgenre inom skräckfilmen – den italienskproducerade typ av thrillerskräckfilm som kallas giallo (gul på italienska).
Bavas italienska skräckfilmer under 60-talet vände sig inte, som många
amerikanska, till ungdomar, utan till en vuxen publik med
intresse för ett poetiskt porträtterande av det våldsamma.
Han verkar i en gotisk skräckromantisk tradition,
med betoning på både skräck och romantik.
Filmerna utspelar sig i gotiska miljöer som slott
och kryptor, men skildrar inte bara det skräckinjagande, utan även det passionerade, känslosamma och drömska. Som engagerad filmfotograf skapade han en unik visuell stil.
Man kanske inte alltid minns vad filmerna
handlade om, men man glömmer aldrig
känslan i en Mario Bava-film – eller det
sätt på vilket kvinnorna dör.
Text: Anna Arnman,
doktor i filmvetenskap

Djävulsmasken

Fre 2 feb 18.00 Bio Victor

En häxa och hennes älskare bränns på bål efter att häxans bror angivit dem.
Mario Bavas regidebut är en svartvit, visuell hyllning till Universals 30-talsskräckfilmer, löst baserad på en novell av Nikolaj Gogol. Djävulsmasken
var en jättesuccé trots (eller på grund av) dess våldsamma innehåll – vilket
ledde till totalförbud i Storbritannien och censur i många andra länder – och
sjösatte både Bavas och huvudrollsinnevaren Barbara Steeles karriärer. DB
Originaltitel: La maschera del demonio, regi: Mario Bava, skådespelare: Barbara Steele,
John Richardson, Ivo Garrani, 1960, Italien, 35 mm (IMF), 1 tim 27 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år
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The Girl Who Knew
Too Much
Mån 12 feb 18.30 Bio Victor

En turist tror sig vara vittne till ett mord
vid spanska trappan i Rom, men inget
lik hittas. Flera mord äger rum och
mördaren tycks systematiskt arbeta
sig igenom alfabetet. The Girl Who
Knew Too Much räknas som den första
giallo-filmen, en mix av thriller, sexploitation och skräck, men Bava själv
var missnöjd: ”Kanske hade den funkat
med James Stewart och Kim Novak i
huvudrollerna.” DB
Originaltitel: La ragazza che sapeva troppo, regi:
Mario Bava, skådespelare: John Saxon, Letícia
Román, 1963, Italien, 35 mm (IMF), 1 tim 24 min,
italienska, engelsk text, tillåten från 15 år

I skräckens klor
Sön 4 feb 18.00 Bio Victor

Tredelad skräckantologi efter Anton
Tjechov, Aleksej Tolstoj och Guy de
Maupassant, med introduktion och
avslutning av Boris Karloff. En kvinna
får hotfulla samtal från en förföljare,
en man återvänder till sin familj efter
att ha dödat ett monster och en sjuksköterska stjäl en ring från ett lik. I
engelskspråkiga länder släpptes filmen
under namnet Black Sabbath, vilket
inspirerade det brittiska hårdrocks
bandet Earth att byta namn. DB
Originaltitel: I tre volti della paura, regi: Mario
Bava, skådespelare: Michèle Mercier, Boris
Karloff, Jacqueline Pierreux, 1963, Italien,
Frankrike, 35 mm (IMF), 1 tim 25 min, italienska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Kill, Baby ... Kill!
Tor 15 feb 18.00 Bio Victor

Spökhistoria där läkare kallas till
by i Transsylvanien efter en serie
mystiska mord, hittar ett mynt i det
senaste offrets hjärta och drabbas
av skräckfylld förbannelse. Bava
dränkte inspelningsmiljöerna i rött
och grönt och gav filmen en drömsk
och gotisk känsla som inspirerade
Dario Argentos Flykten från helvetet
och Martin Scorseses Kristi sista
frestelse. DB
Originaltitel: Operazione paura, regi: Mario
Bava, skådespelare: Giacomo Rossi Stuart,
Erika Blanc, Fabienne Dali, 1966, Italien,
35 mm (IMF), 1 tim 25 min, engelska,
utan text, tillåten från 15 år

februari– mars

februari– mars
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5 dockor i augustimånen
Sön 25 feb 18.15 Bio Victor

Framgångsrik kemist blir bjuden till
privat ö för att återhämta sig, men
inser att de andra gästerna på ön är
ute efter hans senaste formel, och
snart radar liken upp sig. Bländande vacker, trippig och förvirrande
giallo-pusseldeckare med musik
av easy listening-kungen Piero
Umiliani (”Mah-nà-mah-nà”) och
William Berger i huvudrollen. DB
Originaltitel: 5 bambole per la luna d’agosto,
regi: Mario Bava, skådespelare: William
Berger, Edwige Fenech, Howard Ross, 1970,
Italien, 35 mm (IMF), 1 tim 12 min, italienska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Bay of Blood
Fre 9 feb 18.00 Bio Victor

En natt mördas grevinnan Federica
av sin make, som i sin tur dödas av
någon som brutit sig in i deras hem,
och hans kropp kastas ner i en vik.
För att komma åt grevinnans arv
börjar släktingar och grannar döda
varandra. Bavas mest våldsamma
film var den viktigaste influensen
för 80-talets amerikanska slasherfilmvåg. DB
Originaltitel: Reazione a catena, regi: Mario
Bava, skådespelare: Claudio Camaso,
Isa Miranda, Laura Betti, Brigitte Skay, 1971,
Italien, 35 mm (IMF), 1 tim 24 min, italienska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Kidnapped
Fre 23 feb 18.00 Bio Victor

Efter ett misslyckat rånförsök tar tre
våldsamma rånare till flykt med en
kvinna, en man och ett barn som
gisslan. Filmen innebar ett skifte
för Mario Bava, både tematiskt och
visuellt. Borta är de spektakulära
färgerna och den gotiska stämningen.
Kvar är en våldsam, nervig och
klaustrofobisk thriller. Producenten
gick i konkurs under klippningen av
filmen och det dröjde över 20 år innan
Kidnapped hade premiär. DB
Originaltitel: Cani arrabbiati, regi: Mario Bava,
skådespelare: Riccardo Cucciolla, Don Backy,
George Eastman, Maurice Poli, 1974/1996,
Italien, 35 mm (IMF), 1 tim 36 min, italienska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Bakgrundsbild: Starkare än döden

12 Larisa Sjepitko

Larisa Sjepitko
Sovjetisk existentialism

I Jeanne Vronskajas bok Young Soviet Film Makers från 1972 beskrivs Larisa
Sjepitko som ”en av väldigt få unga kvinnor bland dagens kontroversiella
filmskapare”. När boken skrevs hade ukrainska Sjepitko regisserat två kortfilmer, tre långfilmer och en del av en episodfilm. Hon skulle bara göra två
ytterligare filmer innan hon 1979 omkom i en bilolycka under inspelningen
av Avsked från Matiora.
Likt filmare som Elem Klimov (som hon senare gifte sig med), Sergej
Paradjanov och Andrej Tarkovskij studerade Sjepitko vid Allryska statliga
kinematografiska institutet, men hon höll sig närmare vardagens politiska
verksamhet än de flesta av sina generationskamrater. En konflikt mellan
generationer går att spåra genom hela hennes arbete, kanske tydligast i Wings.
Sjepitkos filmer skriver in sig i ett historiskt förlopp, de skapar ett nu som är
åtskilt från men ändå starkt sammankopplat med ett då, och ställer frågor om
hur ett liv kan levas utifrån specifika historiska händelser. Förhållandet mellan
det gamla och det nya var centralt för den revolutionära sovjetiska 20-talsfilm
en. Hos Sjepitko återkommer det, men i ett av modernismen präglat formspråk.
Larisa Sjepitko trotsade extrema klimat och en stundtals vacklande hälsa
för att filma i Sibirien, på den kazakiska stäppen och i de ryska vinterskogarna.
En av huvudrollerna i det som skulle ha blivit hennes sista film innehas av en
(visserligen fiktiv) by.
Tiden och platsen är således centrala element för Sjepitko, men hennes
filmer har trots det få likheter med dokumentärfilmen, eller den socialrealism
som tidigare var rådande. Historiska skeenden och miljöer utgör i stället bakgrunder för de själsliga och existentialistiskt färgade frågor som Sjepitko
ställer genom sina verk – frågor som till sin natur sträcker sig över både
geografiska och tidsmässiga gränser.
Vi visar fyra av Larisa Sjepitkos filmer, Avsked från Matiora som hon
arbetade med när hon gick bort, och Elem Klimovs porträttfilm Larisa.
					

Wings

Sön 11 feb 18.00 Bio Victor

Larisa Sjepitko etablerade sig inom
den sovjetiska filmen med sin första
film efter filmskolan. Med lyriskt
formspråk berättar Wings historien om
en kvinnlig rektor som varit stridspilot
under andra världskriget men inte
riktigt passar i sin nya uniform. Maja
Bulgakova gjorde sin kanske största
roll i denna film om konflikter mellan
generationer. SR
Originaltitel: Krylja, regi: Larisa Sjepitko, skådespelare: Maja Bulgakova, Sergej Nikonenko,
Zjanna Bolotova, 1966, Sovjetunionen, 35 mm
(GFF), 1 tim 25 min, ryska, engelsk text,
tillåten från 15 år

Text: Stefan Ramstedt

februari– mars

februari– mars
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Det okända seklets början

Lör 3 feb 14.00 Bio Victor

Episodfilm om Sovjetunionens barndom, beställd för att fira oktoberrevolutionens
50-årsjubileum men censurerad och inte visad förrän under glasnost, 20 år senare.
Sjepitko berättar om hur turkmeniska bönder hjälps av en vattenpump driven av
en mopedmotor och Andrej Smirnov gestaltar ett tågöverfall. SR
Originaltitel: Natjalo nevedomogo veka, regi: Andrej Smirnov, Larisa Sjepitko, skådespelare:
Leonid Kulagin, Sergej Volf, Jevgenij Gorjunov, Sergej Gorbatjuk, 1967/1987, Sovjetunionen,
35 mm, 1 tim 14 min, ryska, svensk text, tillåten från 15 år

You and Me

Lör 24 feb 14.00 Bio Victor

Efter att under mystiska omständigheter ha flytt till Stockholm, återvänder en ung
lovande kirurg till Moskva för att fortsätta sitt arbete och hitta tillbaka till sin fru –
men börjar i stället som distriktsläkare på avlägsen ort. Sjepitko sätter sinnesstämning före narrativ tydlighet i sin enda färgfilm, och tecknar ett av sina rikaste och
mångtydigaste personporträtt. SR
Originaltitel: Ty i ja, regi: Larisa Sjepitko, skådespelare: Leonid Djatjkov, Jurij Vizbor, Alla Demidova,
1971, Sovjetunionen, 35 mm (KAVI), 1 tim 36 min, ryska, engelsk text, tillåten från 15 år

Starkare än döden
Sön 11 mar 18.00 Bio Victor

Autenticitet och bibliska allegorier
blandas i film om två slitna sovjetiska partisaners irrfärd genom snötäckta vitryska skogar under andra
världskriget. ”Att inte kunna göra
denna film hade varit en katastrof
för mig. Jag hittade inget annat
material som kunde förmedla min
syn på livet, på livets mening”, sa
Sjepitko om Starkare än döden,
som vann Guldbjörnen i Berlin. SR
Originaltitel: Voschozjdenije, regi: Larisa
Sjepitko, skådespelare: Boris Plotnikov,
Vladimir Gostjukhin, Ljudmila Poljakova,
1977, Sovjetunionen, 35 mm, 1 tim 47 min,
ryska, svensk text, tillåten från 15 år

Avsked från Matiora
Lör 24 mar 14.00 Bio Victor

Sjepitko omkom under produktionen
och maken Elem Klimov fortsatte
arbetet med denna nostalgiskt skimrande film om den lilla byn Matiora,
som riskerar att dränkas av en dammanläggning. Filmen är baserad på
en roman av Valentin Rasputin, som
vägrade ge Sjepitko rättigheterna för
boken innan han hade träffat henne
och hört henne tala om manuset. Som
förfilm visar vi Klimovs porträttfilm
Larisa. SR
Originaltitel: Prosjtjanije, regi: Elem Klimov,
skådespelare: Stefanija Stanjuta, Aleksej
Petrenko, Lev Durov, 1983, Sovjetunionen,
35 mm (KAVI), 2 tim 7 min, ryska, engelsk text,
tillåten från 15 år

Förfilm: Larisa
Regi: Elem Klimov, 1980, Sovjetunionen, 35 mm (KAVI),
19 min, ryska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Helmut Käutner

Mångsidig mästare i krigets skugga
Helmut Käutner var ett av den tyska filmens största namn under 40- och 50-talen.
Till skillnad från flera kollegor valde han att stanna kvar och arbeta i Tyskland
under kriget och trots motstånd från nazismens ideologer (bland annat total
förbjöds hans debutfilm på grund av ”engelskvänliga tendenser”) gjorde han
under denna period några av sina bästa filmer. Käutner lyckades fortsätta sitt
arbete genom att hålla sig undan uttalade politiska teman, men hans filmer gav
uttryck för en chiffrerad subversiv anda.
Efter kriget trodde Käutner att hans arbete skulle bli enklare, men som han
själv uttryckte det: ”Så fort som den borgerliga kulturindustrin fungerade igen
minskade hastigt intresset för vad vi gjorde och ville göra ... Till skillnad från
förr, där man inom nöjesindustrin bara hade en fiende – den nationalsocialistiska
regimen – hade man nu fler.” För att göra konst, konstaterade han, var man
tvungen att ”smuggla in den”.
Och kanske är det just smugglandet som är karaktäristiskt för Käutner. Hans
filmer tycks för eklektiska för att vara gjorda av en ”klassisk europeisk auteur”.
Han gjorde musikaler, melodramer, komedier, spänningsfilmer och realistiska
krigsfilmer; han filmatiserade romaner och pjäser – allt från Guy de Maupassant
till kabaréer. Han tog populära former och gjorde dem till stor filmkonst.
Käutners verk präglas av hantverksskicklighet och experimentlusta. I hans
filmer finns kamerarörelser i paritet med Max Ophuls, bildlösningar värdiga
Orson Welles, färgkompositioner jämbördiga med Vincente Minnelli och hans
melodramer håller samma klass som Douglas Sirks. Samtidigt är dåtidens filmiska
strömningar starkt närvarande hos Käutner – här finns spår av den italienska neorealismen, den franska poetiska realismen och de mest kreativa genreexperimenten
från Hollywood. Därtill en ironisk distans och självreflexivitet, inte minst förkroppsligad genom Käutners egna små framträdanden: i Det gåtfulla leendet
spelar han en poet, i Hans okända modell en suput, Monpti inleds med att regissören skämtar om det lustiga i att hans Parisberättelse är dubbad till tyska.
Trots ironisk distans till både sig själv, sina filmer och kulturindustrin blev
Helmut Käutner hårt kritiserad av 60-talets yngre filmskapare, och det är först
på senare år som kritiker och historiker har börjat omvärdera denna mångsidiga
tyska mästare. Vi visar tio av hans filmer.

Text: Stefan Ramstedt			

Vi ses igen, Franziska!
Sön 18 feb 18.15 Bio Victor

Briljant Marianne Hoppe i melodram
där ung kvinna gifter sig med tidnings
fotograf. Till en början lever de lyckliga
tillsammans, men strax orsakar makens
ständiga resor äktenskapliga problem.
Filmen spelades in mitt under andra
världskriget, och Käutner protesterade
mot den propagandistiska scen han
tvingats ta med i filmen genom att
tydligt markera den med in- och
uttoning. Efter filmen visar vi en
alternativ slutsekvens. SR
Originaltitel: Auf Wiedersehn, Franziska!, regi:
Helmut Käutner, skådespelare: Marianne Hoppe,
Hans Söhnker, Fritz Odemar, 1941, Tyskland,
DCP 2K (FWMS), 1 tim 40 min, tyska,
engelsk text, tillåten från 15 år

februari– mars

december– januari
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Det gåtfulla leendet

Tis 27 mar 18.00 Bio Mauritz

Mästerlig melodram efter novell av Guy de Maupassant. Inleds med en häpnads
väckande tagning där kameran rör sig över hustak, följer en man på väg hem och
sedan tar sig in genom ett fönster där hans fru ligger död efter att ha begått självmord. Sedan följer en berättelse om ett otillfredsställande äktenskap. Det gåtfulla
leendet filmades under nazismen, men kritiserar dess patriarkala ordning. SR
Originaltitel: Romanze in Moll, regi: Helmut Käutner, skådespelare: Marianne Hoppe, Paul Dahlke,
Ferdinand Marian, 1943, Tyskland, 16 mm, 1 tim 38 min, tyska, engelsk text, tillåten från 15 år

Människor i hamn

Lör 10 feb 16.00 Bio Victor

Slående färger i tidig Agfacolor-film där före detta sjöman som numera livnär
sig som barsångare får kärleksbekymmer och överväger att gå till sjöss igen.
Människor i hamn, en av filmhistoriens vackraste och mest minnesvärda sjömansfilmer, totalförbjöds – men inte på grund av någon explicit regimkritik,
utan snarare för dess övergripande anti-konformistiska anda. SR
Originaltitel: Große Freiheit Nr. 7, regi: Helmut Käutner, skådespelare: Hans Albers, Ilse Werner,
Hans Söhnker, 1944, Tyskland, 35 mm (FWMS), 1 tim 50 min, tyska, engelsk text, tillåten från 15 år

Under broarna
Lör 3 feb 18.00 Bio Mauritz

Ekon av den franska poetiska realismen och den italienska neorealismen när två pråmskeppare träffar en
förtvivlad ung kvinna som de tar
ombord – och självklart förälskar sig
i. Under broarna filmades i verkliga
miljöer trots att kriget pågick, och
Käutner anpassade sina inspelnings
tider efter de allierades luftanfall mot
Berlin. Trots det är kriget frånvarande
i filmen. SR
Originaltitel: Unter den Brücken, regi: Helmut
Käutner, skådespelare: Carl Raddatz,
Hannelore Schroth, Gustav Knuth, 1946,
Tyskland, 16 mm, 1 tim 39 min, tyska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Den sista bron

Lör 10 mar 18.00 Bio Victor

Realistisk antikrigsfilm om en tysk sjuksköterska som skickas till fronten som
straff för att ha vårdat en serbisk soldat. Maria Schell vann skådespelarpriset
och Käutner kritikerpriset i Cannes. Kritikern Bosley Crowther har kallat Den
sista bron ”en av de mest respektabla europeiska filmerna om kriget”. SR
Originaltitel: Die letzte Brücke, regi: Helmut Käutner, skådespelare: Maria Schell, Bernhard Wicki,
Barbara Rütting, 1954, Österrike, Jugoslavien, 35 mm, 1 tim 42 min, tyska, svensk text,
tillåten från 15 år

Hans okända modell

Fre 16 feb 18.00 Bio Victor

Utan vetskap får en kvinna sitt ansikte porträtterat av en konstnär som därefter
kompletterar huvudet med en naken kropp. När målningen dyker upp på en
auktion observerar en diplomat markanta likheter med sin fru. Ruth Leuwerik
imponerar i rollen som diplomathustru i denna vackert sentimentala melodram
som har beskrivits som en ”bisarr erotisk-existentialistisk tragikomedi”. SR
Originaltitel: Bildnis einer Unbekannten, regi: Helmut Käutner, skådespelare: Ruth Leuwerik,
O. W. Fischer, Erich Schellow, 1954, Västtyskland, 35 mm (BA), 1 tim 42 min, tyska, engelsk text,
tillåten från 15 år
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Himmel utan stjärnor
Lör 3 mar 16.30 Bio Victor

En östtysk fabriksarbetare och en
västtysk gränspolis träffas och blir
förälskade efter att hon försökt ta sig
över gränsen, och den enda plats där
de kan mötas är ingenmanslandet
mellan de två staterna. Himmel utan
stjärnor har en råare ton och ett
rakare bildspråk än Käutners övriga
filmer, vilket tillsammans med det
aktuella temat gjorde filmen till en
av hans få kritikerframgångar. SR
Originaltitel: Himmel ohne Sterne, regi:
Helmut Käutner, skådespelare: Horst
Buchholz, Erik Schumann, Eva Kotthaus,
1955, Västtyskland, 35 mm (GI), 1 tim 48 min,
tyska, engelsk text, tillåten från 15 år

Kuppen i Köpenick

Tis 20 mar 18.00 Bio Victor

En av Käutners största succéer berättar om en munter, mustaschprydd före detta
förbrytare som av en stelbent byråkrati hindras att leva på rätt sida om lagen.
Filmen bygger på den sanna historien om bedragaren Wilhelm Voigt, som utgav
sig för att vara officer och lät arrestera Köpenicks borgmästare och polischef –
och därigenom myntade begreppet köpenickiad. SR
Originaltitel: Der Hauptmann von Köpenick, regi: Helmut Käutner, skådespelare: Heinz Rühmann,
Hannelore Schroth, Martin Held, 1956, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 27 min, tyska, svensk text,
tillåten från 15 år

Monpti

Lör 31 mar 14.00 Bio Victor

En studerande ungrare och en 17-årig fransyska träffas på en parkbänk i Paris
och förälskar sig i varandra, i Käutners filmatisering av Gábor Vaszarys roman.
En ung Romy Schneider gestaltar ett samtida kvinnligt martyrskap med bravur.
Käutner smygfilmade på Paris gator, och staden har sällan framträtt så livfullt
som i Monpti, vackert fotograferad i Agfacolor. SR
Regi: Helmut Käutner, skådespelare: Romy Schneider, Horst Buchholz, Mara Lane, 1957,
Västtyskland, 35 mm (KAVI), 1 tim 36 min, tyska, svensk och finsk text, tillåten från 15 år

Ett glas vatten
Fre 23 mar 18.00 Bio Victor

Ett glas vatten, baserad på Eugène
Scribes pjäs, är en banal men intrikat
historia om kärlek och politik vid
det brittiska hovet under 1700-talet.
En formmässigt radikal och komisk
musikal, där berättelsen utspelas mot
en bakgrund bestående av uppblåst
1700-talsgrafik (såsom etsningar),
fragmentarisk scenografi, och ett
ljudspår med 60-talsmusik framförd
på barockinstrument. SR
Originaltitel: Das Glas Wasser, regi: Helmut
Käutner, skådespelare: Gustaf Gründgens,
Liselotte Pulver, Hilde Krahl, 1960, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 24 min, tyska,
svensk text, barntillåten

februari– mars
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Joan Micklin Silver
Utanförskap och gemenskap

Joan Micklin Silvers föräldrar var ryska judar som invandrade till USA, och hon brukar lyftas fram som judisk regissör (eller: judisk kvinnlig regissör). Men snarare är hon
expert på att skildra utanförskap och gemenskap – om det
så är i relation till judiska miljöer eller inte.
Hon hade gjort utbildningsfilmer och skrivit manus
innan hon regidebuterade vid 39 års ålder. Som oprövad
kvinna var det ingen som trodde på henne, men till sist
finansierades Hester Street av hennes make, som jobbade i
fastighetsbranschen. Filmen visades i Cannes, men fick ändå
inte distribution – det närmaste var ett förslag att visa den i
synagogor. Makarna Silver ringde John Cassavetes och bad
om hjälp, och fick rådet att distribuera själva. Resultatet blev

Hester Street

en succé, men trots det fick inte heller nästa film backning –
så de finansierade och distribuerade den också.
Sedan ringde till sist Hollywood. Som klippte om hennes
tredje film. Och när hon sedan åter riktade kameran mot de
judiska kvarteren i New York ombads hon skriva om manus-
et så att det handlade om italiensk-amerikaner i stället, för
att nå en större publik.
Ständigt motarbetad blev det bara sju filmer för bio, och
ett tiotal för tv, innan Micklin Silver drog sig tillbaka kring
millennieskiftet. Vi visar hennes fyra första biograffilmer,
som skulle vara höjdpunkter i mången filmografi.
			
			

Text: Anders Annikas

Mån 26 mar 18.30 Zita

Rysk-judisk immigrant i New York i slutet av 1800-talet anpassar sig med
glädje till amerikansk kapitalism, men när hans fru och son anländer visar de
sig inte lika intresserade av förändring. Joan Micklin Silvers tjusigt svartvita
drama, baserat på en kortroman från 1896, hyllades för sin historiska ackuratess
och Carol Kane Oscarnominerades välförtjänt för rollen som hustrun. AA
Regi: Joan Micklin Silver, skådespelare: Steven Keats, Carol Kane, Mel Howard, Dorrie Kavanaugh,
1975, USA, 35 mm, 1 tim 29 min, engelska och jiddisch, svensk text, barntillåten

Om sanningen ska fram

Lör 24 feb 16.00 Bio Victor

En alternativ nyhetstidning i Boston köps upp av en mediemagnat som vill göra
om den till ett livsstilsmagasin. Om sanningen ska fram är en ensemblekomedi
i tidningsmiljö, med ett batteri av fina biroller, men också en pricksäker film om
övergången från det idealistiska 60-talet till ett mer cyniskt 70-tal. En 25-årig
Jeff Goldblum spelar tidningens färgstarka rockkritiker. AA
Originaltitel: Between the Lines, regi: Joan Micklin Silver, skådespelare: John Heard, Jill Eikenberry,
Jeff Goldblum, Lindsay Crouse, 1977, USA, 35 mm, 1 tim 41 min, engelska, svensk text, till. från 11 år

Chilly Scenes of Winter

Lör 3 feb 16.00 Bio Victor

Statstjänsteman inleder relation med nyseparerad kollega och när hon går tillbaka
till maken blir han besatt av att få henne tillbaka. Joan Micklin Silver bryter fjärde
väggen och varvar tidslager i denna mästerliga, jordnära föregångare till ”smarta”
relationsfilmer som Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Filmen hette ursprungligen Head over Heels, floppade, släpptes igen med ny titel (samma som den
litterära förlagan) men utan slutscenen – och blev en välförtjänt hit. AA
Regi: Joan Micklin Silver, skådespelare: John Heard, Mary Beth Hurt, Peter Riegert, Gloria Grahame,
1979/1981, USA, 35 mm (PC), 1 tim 27 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Kärlek på Manhattan

Lör 10 feb 18.15 Bio Victor

Izzy bor på Upper West och arrangerar uppläsningar i en bokhandel. Sam säljer
inlagda grönsaker i de judiska kvarteren på Lower East. Izzys mormor försöker
få ihop dem, men Izzy är mer intresserad av en holländsk kulturman. Joan Micklin
Silver lyckades inte finansiera sin film, tills hon nämnde det för Steven Spielberg,
som ringde några samtal. Spielbergs dåvarande fru Amy Irving fick huvudrollen,
och nominerades till en Golden Globe. AA
Originaltitel: Crossing Delancey, regi: Joan Micklin Silver, skådespelare: Amy Irving, Peter Riegert,
Reizl Bozyk, Jeroen Krabbé, 1988, USA, 35 mm, 1 tim 37 min, engelska, svensk text, barntillåten
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Guldbaggefestivalen

februari– mars

De första Guldbaggarna delades ut 1964. Då var de bara tre till antalet, begräns
ade till regi- och skådespelarkategorier, och vinnarna var inga mindre än Ingmar
Bergman för Tystnaden, Ingrid Thulin för sin insats i samma film och Keve
Hjelm för Kvarteret Korpen.
Sedan dess har galan blivit större och kategorierna fler. Årets gala äger rum
22 januari och sänds i SVT. Under Guldbaggefestivalen 16–18 mars visar
Cinemateket alla Guldbaggenominerade filmer.
Biljetterna kostar 20 kr per visning (för samtliga åskådare), och släpps i vår
kassa och på cinemateket.se 1 mars. Då kan du också se programmet med alla
visningstider på webben.
Guldbaggefestivalen genomförs i samarbete med filmernas distributörer.
Med reservation för programändringar.

120 slag i minuten

Ensemblefilm om aktionsgruppen Act Up som i 90-talets Paris tar till spekta
kulära metoder för att föra upp aidsforskning på den politiska agendan. 120 slag
i minuten har kallats en rörande men oromantisk parallell till Blå är den varmaste
färgen och vann både Grand Prix (andrapriset efter Ruben Östlunds Guldpalm)
och kritikerpriset i Cannes. Nominerad för bästa utländska film. AA
Originaltitel: 120 battements par minute, regi: Robin Campillo, skådespelare: Nahuel Pérez Biscayart,
Arnaud Valois, Adèle Haenel, Antoine Reinartz, 2017, Frankrike, DCP 2K (FB), 2 tim 10 min, franska,
svensk text, tillåten från 11 år

All Inclusive

Inger reser med sina två döttrar till Kroatien för att fira sin 60-årsdag. Hon befinner
sig i chocktillstånd efter att nyligen ha avslöjat sin make som otrogen, och de
väsensskilda döttrarna har väldigt olika idéer om hur de bäst ska få mamma att må
bättre igen. Fin kemi mellan Suzanne Reuter, Jennie Silfverhjelm och Liv Mjönes.
Nominerad för bästa kvinnliga huvudroll (Silfverhjelm) och mask/smink. MO
Regi: Karin Fahlén, skådespelare: Suzanne Reuter, Jennie Silfverhjelm, Liv Mjönes, Goran Bogdan,
2017, Sverige, Kroatien, DCP 2K (NF), 1 tim 33 min, svenska och engelska, svensk text, barntillåten

Borg

Wimbledon 1980. Björn Borg står på sin absoluta toppnivå som idrottsman, men
livet som en av världens mest omskrivna personer börjar tära på psyket. Sverrir
Gudnason gestaltar Borgs manér in i minsta detalj och tennisscenerna är bland
de bästa som gjorts i sportfilmsgenren. Nominerad för bästa film, regi, klippning,
manliga huvudroll (Gudnason), manliga biroll (Shia LaBoeuf och Stellan
Skarsgård), kostym, originalmusik, scenografi och visuella effekter. MO
Regi: Janus Metz, skådespelare: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgård, 2017, Sverige,
Danmark, Finland, DCP 2K (NF), 1 tim 45 min, svenska och engelska, svensk text, tillåten från 7 år

Brev till en seriemördare

2009–2010 utför Peter Mangs ett antal rasistiskt motiverade mord och skjutningar
i Malmö. Ett av hans offer, 16-åriga Kamal, får på grund av bristande bevisning
aldrig upprättelse i domstol, vilket får förödande konsekvenser för familjen. Hans
syster Manal beslutar sig därför att på egen hand leta efter svar och inleder en
brevväxling med Mangs. Nominerad för bästa dokumentär. MO
Regi: Manal Masri, medverkande: Manal Masri, Kamal Masri, Mona Masri, Jamal Masri, 2017, Sverige,
DCP 2K (TAF), 1 tim 25 min, svenska, svensk text, tillåten från 7 år

februari– mars

Citizen Schein

Dokumentär om Harry Schein, en judisk pojke som 14 år gammal kom till
Sverige från Österrike på flykt undan nazisterna och som blev framgångsrik
affärsman, gifte sig med Ingrid Thulin, spelade tennis med Olof Palme och – inte
minst – grundade Svenska Filminstitutet. En film om ambitioner, flärd, ensamhet
och filmpolitik. Nominerad för bästa manus, klippning och originalmusik. AA
Regi: Maud Nycander, medverkande: Harry Schein, Olof Palme, Ingvar Carlsson, Daniel Bergman,
2017, Sverige, DCP 2K (TAF), 1 tim 40 min, svenska, svensk text, barntillåten

Dröm vidare

Evin Ahmad är Mirja, som muckar från fängelset och bestämmer sig för att skaffa
ett jobb – vilket närmsta vännerna ser som ett svek. Rojda Sekersözs debutfilm
handlar om lojalitet, familj och Alby, med självlysande insatser av de unga
skådespelarna. Nominerad för bästa kvinnliga huvudroll (Evin Ahmad) och
kvinnliga biroll (Gizem Erdogan). AA
Regi: Rojda Sekersöz, skådespelare: Evin Ahmad, Gizem Erdogan, Malin Persson, Segen Tesfai,
2017, Sverige, DCP 2K (NSE), 1 tim 30 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år

Himlens mörkrum

Dokumentär om den legendariska fotografen Jean Hermanson som på 60-talet
bland annat porträtterade en mängd svenska industriarbetare. När Hermanson
dör 2012 får hans tidigare assistent Nils Petter Löfstedt tillgång till hans arkiv
och bestämmer sig för att söka upp människorna på fotografierna. Nominerad
för bästa dokumentär. AA
Regi: Nils Petter Löfstedt, medverkande: Jean Hermanson, Nils Petter Löfstedt, 2017, Sverige,
DCP 2K (StF), 1 tim 17 min, svenska, svensk text, barntillåten

Jordgubbslandet

Kärlek över klass- och språkgränserna när ung polsk jordgubbsplockare i
hemlighet träffar odlarens dotter. Trevande känslor och vackra bilder på ett
Blekinge i sommarskrud kontrasteras mot bistra fördomar och orättvisor med
våldsamma konsekvenser. Nominerad för bästa kvinnliga biroll (Julia Kijowska)
och manliga biroll (Przemyslaw Sadowski). AA
Regi: Wiktor Ericsson, skådespelare: Staszek Cywka, Nelly Axelsson, Julia Kijowska, Przemyslaw
Sadowski, Torkel Petersson, 2017, Sverige, Polen, DCP 2K (TAF), 1 tim 33 min, svenska, polska och
engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Korparna

Arrendebonden Agne sliter ont på sin gård, pressad av den giriga markägaren och
insikten att hans son Klas inte verkar det minsta intresserad av att ta över efter
honom. Fantastiskt spel och grå, karg, svensk landsbygd i Jens Assurs vackra
filmatisering av Tomas Bannerheds Augustprisbelönade roman. Nominerad för
bästa film, foto, manliga huvudroll (Reine Brynolfsson), kvinnliga biroll (Maria
Heiskanen), ljud/ljuddesign, originalmusik och visuella effekter. MO
Regi: Jens Assur, skådespelare: Reine Brynolfsson, Maria Heiskanen, Jacob Nordström, Roger Storm,
2017, Sverige, DCP 2K (TAF), 1 tim 47 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år

Monky

En gibbonapa flyttar in hos en hårt prövad familj där lillasyster gått bort i
cancer. Monky är en bred, rolig familjefilm med en datoranimerad apa som
kostade 15 miljoner, men Masjävlar-regissören Maria Blom väjer inte heller
för att skildra sorg och smärta. Nominerad för bästa visuella effekter. AA
Regi: Maria Blom, skådespelare: Frida Hallgren, Johan Petersson, Julius Jimenez Hugoson,
2017, Sverige, DCP 2K (TCF), 1 tim 30 min, svenska, svensk text, barntillåten
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Min börda + Nattbarn + Studio 5

Vi visar de tre filmerna nominerade för bästa kortfilm i ett
gemensamt paket. Min börda är en animerad musikal där
fabeldjur autotune-sjunger om ångest. Niki Lindroth von
Bahr nominerades även 2011, för kortfilmen Tord och Tord.
Nattbarn är en filmatisering av Hanna Gustavssons seriealbum om högstadietjejen Iggy som börjar umgås med en
lite för gammal skolfotograf. Sanna Lenkens långfilmsdebut
Min lilla syster nominerades till fem guldbaggar 2016 och
hennes kortfilm Äta lunch nominerades 2014. Studio 5 är
en bakom kulisserna-dokumentär som utspelar sig under
en nyhetssändning i SVT. Maximilien Van Aertryck och
Axel Danielsons förra kortfilm Hopptornet är en av nio
filmer som kan nomineras till en Oscar för bästa kort
dokumentär. AA
Regi: Niki Lindroth von Bahr/Sanna Lenken/Maximilien Van Aertryck,
Axel Danielson, 2017, Sverige, DCP 2K (FB/Tangy/FB), 13 min/30 min/
11 min, svenska, svensk text, tillåtna från 15 år

Moonlight

Barry Jenkins Moonlight vann tre Oscars i fjol och blev historisk som den första
filmen med enbart svarta skådespelare att vinna statyetten för bästa film. Under
tre olika skeden i livet möter vi Chiron, en homosexuell afroamerikansk pojke/
tonåring/man i Miami. Hans mamma knarkar och av en slump blir hennes langare
en ställföreträdande fadersfigur. Vackert och hjärtskärande om identitet, sexualitet
och att bli vuxen. Nominerad för bästa utländska film. AA
Regi: Barry Jenkins, skådespelare: Mahershala Ali, Trevante Rhodes, Janelle Monaé, Naomie Harris,
2016, USA, DCP 2K (LD), 1 tim 51 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Måste gitt

Kriminell ung man med skådespelardrömmar tappar sin dagbok på en audition
och den hamnar hos ett bokförlag som vill ge ut honom. ”Det kommer att bli
större än Zlatans bok!” Lika delar komedi och thriller om kulturkrockar mellan
Jordbro och Södermalm. Nominerad för bästa manus. AA
Regi: Ivica Zubak, skådespelare: Can Demirtas, Jörgen Thorsson, Selma Caglar, Lena Endre,
2017, Sverige, DCP 2K (TAF), 1 tim 37 min, svenska, svensk text, tillåten från 11 år

The Nile Hilton Incident

Den arabiska våren är på väg att brisera på allvar när en känd sångerska hittas död
på sitt hotellrum i Kairo. En korrupt snut beslutar att lösa fallet, som hans chefer
helst vill glömma. Tarik Salehs febriga, täta konspirationsthriller, baserad på ett
verkligt rättsfall, vann priset för bästa internationella film på Sundancefestivalen.
Nominerad för bästa film, regi, manliga huvudroll (Fares Fares), manliga biroll
(Yaser Maher), ljud/ljuddesign, mask/smink, originalmusik och scenografi. MO
Regi: Tarik Saleh, skådespelare: Fares Fares, Mari Malek, Yaser Maher, Ahmed Seleem, 2017, Sverige,
Tyskland, Danmark, Frankrike, DCP 2K (SE), 1 tim 46 min, arabiska, svensk text, tillåten från 15 år

Para knas

Två förortstjejer med ont om pengar (”para knas”) kommer på ett sätt att snatta
lyxkläder, drar till Stureplan, träffar en rik svenne och hamnar i nya trubbel.
Långfilmsdebut för Nikeisha Andersson, som bland annat gjort musikvideor
för Sabina Ddumba och Zara Larsson. Nominerad för bästa kostym. AA
Regi: Nikeisha Andersson, skådespelare: Ellen Åkerlund, Roshi Hoss, Charlie Petersson,
2017, Sverige, DCP 2K (FB), 1 tim 15 min, svenska, svensk text, tillåten från 15 år

februari– mars

The Salesman

Äkta paret Eman och Rana är skådespelare och spelar mot varandra i en uppsättning
av En handelsresandes död. En dag antastas Rana i hemmet av en okänd man och
relationen blir aldrig densamma igen. Asghar Farhadi vann 2012 en Guldbagge för
Nadir och Simin – en separation och både den och The Salesman vann Oscars för
bästa icke-engelskpråkiga film. Nominerad för bästa utländska film. MO
Originaltitel: Forushande, regi: Asghar Farhadi, skådespelare: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini,
2016, Iran, Frankrike, DCP 2K (SE), 2 tim 5 min, persiska, svensk text, tillåten från 15 år

Sameblod

Det är 30-tal och tonåriga Elle Marja är bäst i klassen, men inser att hon aldrig
kommer att räknas som något annat än en lägre stående same. Hon beslutar att
lämna sitt samiska ursprung bakom sig. Mångfaldigt prisbelönad långfilmsdebut,
baserad på den Guldbaggenominerade kortfilmen Stoerre Vaerie. Nominerad för
bästa film, regi, manus, foto, klippning, kvinnliga huvudroll (Lene Cecilia
Sparrok), kvinnliga biroll (Mia Erika Sparrok) och till Guldbaggens publikpris. AA
Regi: Amanda Kernell, skådespelare: Lene Cecilia Sparrok, Mia Erika Sparrok, Maj Doris Rimpi, 2017,
Sverige, Danmark, Norge, DCP 2K (NF), 1 tim 50 min, svenska och sydsamiska, sv. text, till. från 11 år

Silvana – väck mig när ni vaknat

Sedan genombrottet 2012 har Silvana Imam varit en av musik-Sveriges starkast
lysande stjärnor, vars stenhårda politiska aktivism också gjort henne till en förebild för tusentals ungdomar. Silvana – väck mig när ni vaknat är en närgången
musikdokumentär, men skildrar också Imams spirande kärlek till artistkollegan
Beatrice Eli och den enorma press på psyket som idolskapet innebär. Nominerad
för bästa dokumentärfilm och ljud/ljuddesign. MO
Regi: Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis, medverkande: Silvana Imam, Beatrice
Eli, Lilia Bakanauskaite, 2017, Sverige, DCP 2K (TAF), 1 tim 35 min, svenska, svensk text, barntillåten

Solsidan

2017 års mest sedda svenska biofilm, där de tre paren från den populära tv-serien
Solsidan lämnar Saltsjöbaden för att åka på semester i Torekov. Anna och Alex
ska skiljas och Ove och Anette försöker bli med barn, kulturminister Alice Bah
Kuhnke dyker upp i en cameo som sig själv. Nominerad för bästa kvinnliga
huvudroll (Mia Skäringer), bästa mask/smink och till Guldbaggens publikpris. AA
Regi: Felix Herngren, Måns Herngren, skådespelare: Felix Herngren, Mia Skäringer, Josefin Bornebusch,
Johan Rheborg, 2017, Sverige, DCP 2K (SF), 1 tim 44 min, svenska, svensk text, barntillåten

The Square

Ruben Östlund vann Guldpalmen i Cannes och sex European Film Awards för sin
satir om konstvärlden och klassamhället, där Claes Bang spelar museichefen som
försöker få tillbaka sin stulna mobiltelefon samtidigt som han brottas med en viral
skandal orsakad av museets PR-byrå. Nominerad för bästa film, regi, manus, foto,
manlig huvudroll (Claes Bang) och scenografi. AA
Regi: Ruben Östlund, skådespelare: Claes Bang, Marina Schiptjenko, Christopher Læssø, Elisabeth
Moss, Dominic West, 2017, Sverige, Tyskland, Frankrike, Danmark, DCP 2K (TAF), 2 tim 22 min,
svenska, danska och engelska, svensk text, tillåten från 11 år

Superswede

Dokumentär om den svenska Formel 1-föraren Ronnie Peterson, som omkom
i en olycka på Monzabanan i Milano 1978. Stjärnor från tiden berättar om
Peterson, men ger också en målande bild av spelet kring Formel 1-cirkusen på
70-talet. En svensk pendang till den uppmärksammade dokumentären Senna.
Nominerad till Guldbaggens publikpris. AA
Regi: Henrik Jansson-Schweizer, medverkande: Ronnie Peterson, Nina Kennedy, Niki Lauda, Emerson
Fittipaldi, 2017, Sverige, DCP 2K (NSE), 1 tim 28 min, svenska och engelska, svensk text, till. från 7 år
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Bakgrundsbild: Det obesegrades symbol

Afroamerikansk independentpionjär
Oscar Micheaux, son till frigivna slavar, blev 1919 den första afroameri
kanen att regissera långfilm och 1931 den första att regissera ljudfilm.
Efter att ha knegat som skoputsare, sovvagnsportier och hemmansägare
debuterade han 30 år gammal som författare, men det var när han några år
senare provade lyckan inom filmen som han fann sitt kall. Det började med
The Homesteader, efter egna självbiografiska romanen, och sedan följde
drygt 40 filmer på 30 år. Micheaux gjorde lågbudgetfilmer som han
finansierade genom att sälja andelar i sitt filmbolag. Han var en pionjär
inom independentfilmen; som manusförfattare, regissör, producent,
bolagschef och distributör – han åkte från stad till stad med den enda
kopian av sina filmer och klippte om dem mellan visningarna.
Micheauxs verk brukar räknas till fenomenet race films – filmer med
afroamerikaner i huvudrollerna, för en svart publik, vid sidan av Holly
woodfilmen. Han gjorde kontroversiella filmer om rasism, ojämlikhet
och afroamerikansk identitet och ville visa motbilder och goda exempel.
Samtidigt gav han huvudrollerna till ljushyllta afroamerikaner medan
mörkare skådespelare gestaltade fattiga, outbildade eller omoraliska
figurer – stereotyper som genljuder i Hollywood än i dag. Micheaux var
också väldigt amerikansk i sin syn på framgång och utveckling. Vem som
helst kan nå vart som helst med utbildning och hårt arbete, oavsett bakgrund
eller etnicitet. Svarta som inte lade manken till fick skylla sig själva.
Oscar Micheaux var länge bortglömd – hans filmer ansågs förlorade tills
det på 70-, 80- och 90-talet hittades några få filmkopior i amerikanska och
europeiska arkiv. Sedan dess har Micheaux skrivits in i filmhistorien igen.
Han var en viktig filmskapare på många vis, men framför allt visade han
redan för 100 år sedan att black lives matter.
Vi visar de tre stumfilmer som finns bevarade och en av Micheauxs
ljudfilmer, i den första svenska retrospektiven någonsin.
					

Within Our Gates
Tis 27 feb 18.00 Bio Victor

Within Our Gates brukar betraktas som
en replik på D. W. Griffiths Nationens
födelse och är den äldsta bevarade långfilmen av en afroamerikansk regissör.
Det är en mestadels lågmäld historia där
en lärarinna samlar in pengar till en skola
för svarta barn – men innehåller också
scener där två svarta bönder lynchas.
Filmen ackompanjeras av Anna Sise
på sång, Moussa Fadera på slagverk,
Mats Sandahl på gitarr, och Emmanuel
Hailemariam på bas. Efter visningen
blir det ett samtal med Tommy Gustafsson, professor i filmvetenskap. AA
Regi: Oscar Micheaux, skådespelare: Evelyn
Preer, Flo Clements, 1920, USA, 35 mm (LoC),
1 tim 18 min, eng. mellantexter, tillåten från 15 år

Text: Anders Annikas

Retrospektiven genomförs i samarbete med
filmfestivalen CinemAfrica som äger rum
26 februari–4 mars. Cinemateketkortet och
Stora Cinemateketkortet gäller som medlemskort
till festivalen. Läs mer på cinemafrica.se.

Levande musik!

februari– mars

Det obesegrades symbol
Tor 1 mar 18.00 Bio Victor
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Restaurerad av The Museum of Modern Art
med stöd från Turner Classic Movies.

Svart hemmansägare sitter ovetande på
stora oljetillgångar och hotas av skurkar
(däribland en lömsk affärsman med
svart mor och vit far, som av skam över
sitt ursprung hatar alla svarta), samtidigt
som han förälskar sig i sin ljushyllta
granne som han tror är vit. En dramatisk
scen där Ku Klux Klan går till nattlig
attack är till stora delar förlorad, men de
bilder som bevarats är oerhört kusliga.
Edward von Past ackompanjerar på
piano. AA
Originaltitel: The Symbol of the Unconquered,
regi: Oscar Micheaux, skådespelare: Iris Hall,
Walker Thompson, Lawrence Chenault, 1920,
USA, 35 mm (MoMA), 54 min, engelska
mellantexter, tillåten från 15 år

Levande musik!

Body and Soul
Lör 3 mar 18.30 Bio Victor

En karismatisk Paul Robeson film
debuterar som förslagen, försupen
brottsling som utger sig för att vara
pastor. Skildringen av en kyrkans man
utan moral retade upp även den svarta
publiken och Micheaux tvingades
klippa ned filmen. Body and Soul är
den enda av Micheauxs stumfilmer
där de ursprungliga mellantexterna har
bevarats. Regissörens (tillika författa
rens) afroamerikansk-engelska slang
är se-/läsvärd bara den! Edward von
Past ackompanjerar på piano. AA
Regi: Oscar Micheaux, skådespelare: Paul
Robeson, Julia Theresa Russell, Mercedes
Gilbert, 1925, USA, DCP 2K (GEH), 1 tim 25 min,
engelska mellantexter, tillåten från 15 år

The Girl from Chicago
Sön 4 mar 18.15 Bio Victor

Underrättelseagent på uppdrag i Mississippi förälskar sig, haffar gangster, flyttar
med flickvännen till Harlem, gisslas av
ännu en gangster. Många av Micheauxs
ljudfilmer är remakes av hans stumfilmer – The Girl from Chicago bygger till
exempel på (den förlorade) The Spider’s
Web från 1927. Dramatik med puffror
och femmes fatales varvas med präktig
dialog, musiknummer utan koppling till
handlingen och textskyltar av stumfilms
snitt i denna säregna precode-film. AA
Regi: Oscar Micheaux, skådespelare: Carl Mahon,
Starr Calloway, Eunice Brooks, Grace Smith,
1932, USA, DCP 2K (LoC), 1 tim 10 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Levande musik!
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Jonathan Demme

Bakgrundsbild: När lammen tystnar

Stora och små kritikerfavoriter

Jonathan Demme, som gick bort i fjol, var filmpublicist när han 1968 träffade Roger Corman på Irland. Demme blev kvar hos Cormans New World
Pictures och liksom för så många andra senare namnkunniga regissörer blev
skräpfilmsbolaget hans filmskola. Efter nära ett decennium med typiska
Corman-raffel om kvinnofängelser (tre stycken), djungler eller med Peter
Fonda tog han i slutet av 70-talet steget över till de större Hollywood
bolagen. Till en början som en habil regissör av thrillers och lättsamma
komedier som bolagen inte satsade nämnvärt på, men 1991 blev han ett
namn på allas läppar tack vare När lammen tystnar. Succén innebar att han
fick större frihet, vilket han bland annat använde för att göra Philadelphia,
den första stora Hollywoodfilmen om aids.
Demme hade rykte om sig att vara sympatisk, både som person och som
regissör. En humanist, lättillgänglig och nyfiken på sin omvärld. Det syns
i hans filmografi, oavsett om det handlar om spelfilmer, filmade konserter,
eller de dokumentärer han gjorde mellan sina mer kända verk. I de senare
tillät han sig även att vara personlig, som i Min kusin Bobby, om Demmes
relation till sin kusin Robert W. Castle, präst i Harlem.
Demmes kärlek till musik (och kanske framför allt musiker) resulterade
i flera kända idolporträtt och konsertfilmer samt ett mängd rockvideor. Som
spelfilmsregissör var han tekniskt flyhänt, underfundig och visade samma
goda handlag med skådespelare som han hade med musiker. Mer än någon
annan manlig regissör av sin generation gjorde han också filmer med bra
roller för kvinnliga skådespelare. Mary Steenburgen, Jodie Foster och Anne
Hathaway är bara några av dem som har gjort sina bästa roller i filmer som
Jonathan Demme regisserade.
Text: Mathias Rosengren, chef för Filminstitutets avdelning Filmarvet

Kortvågsgänget

Sön 11 mar 16.00 Bio Victor

Ögonblicksskildringar av udda figurer i en småstad där alla tycks använda PRradio för att göra livet lite mer spännande: en lastbilschaufför med två fruar, två
bröder förälskade i samma kvinna och en ambitiös nynazist. Demmes varma och
humoristiska film var hans första för en Hollywoodstudio (Paramount), men trots
fantastisk kritik hittade den inte sin publik och har alltjämt setts av få. DB
Originaltitel: Handle with Care, regi: Jonathan Demme, skådespelare: Paul Le Mat, Candy Clark,
Bruce McGill, 1977, USA, 35 mm, 1 tim 36 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Mordängeln

Mån 5 mar 18.30 Zita

Underrättelsetjänsten vill inte veta av Harry efter att han brutit samman när hans
fru mördats. När någon även försöker ta livet av Harry misstänker han sin tidigare
arbetsgivare, men kryptiska dödshot på hebreiska pekar åt ett annat håll. Alfred
Hitchcock-hommage med musik av Miklós Rózsa, storslagen final vid Niagara
fallen och obligatorisk cameo av regissören. DB
Originaltitel: Last Embrace, regi: Jonathan Demme, skådespelare: Roy Scheider, Janet Margolin, John
Glover, Christopher Walken, 1979, USA, 35 mm, 1 tim 42 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Melvin och Howard
Tis 20 feb 18.00 Bio Victor

Hopplös drömmare på husvagnscamping, med äktenskap på glid och högar
av obetalda räkningar, får oväntat ta del
av mediemagnaten Howard Hughes
testamente, där han omnämns som
arvtagare. Verklighetsbaserad kritiker
favorit som vann Oscars för manus och
kvinnlig biroll (Mary Steenburgen).
Cameos av den verkliga Melvin E.
Dummar och legendariska Hollywood
stjärnan Gloria Grahame i en av sina
sista roller. TB
Originaltitel: Melvin and Howard, regi: Jonathan
Demme, skådespelare: Paul Le Mat, Jason
Robards, Mary Steenburgen, Elizabeth Cheshire,
1980, USA, 35 mm, 1 tim 35 min, engelska,
svensk text, tillåten från 11 år

Stop Making Sense
Sön 25 mar 18.00 Bio Victor

”Detta är inte en konsertfilm, utan
en performancefilm”, har Demme
sagt om sin skildring av en Talking
Heads-konsert, som inleds med
ett berömt solonummer av David
Byrne. Den svängiga musiken och
bandets (i synnerhet Byrnes) framträdande, med udda koreografier och
”big suits”, gör Stop Making Sense
till ett audiovisuellt praktverk som
saknar få motsvarigheter i rockfilms
historien. SR
Regi: Jonathan Demme, medverkande:
Talking Heads, 1984, USA, 35 mm,
1 tim 27 min, engelska, utan text, barntillåten

I vildaste laget
Sön 25 feb 16.00 Bio Victor

Frisinnad Melanie Griffith kidnappar
övergiven Jeff Daniels, och tar honom
med sig till sin skolåterträff, där paret
utger sig för att vara äkta makar. Men
när hennes kriminella, psykotiska
exman Ray Liotta dyker upp tar saken
en annan vändning. En romantisk
komedi med allt mörkare undertoner
ju längre filmen skrider. Cameos av
regissörskollegorna John Sayles och
John Waters, filmmusik av Laurie
Anderson och John Cale. TB
Originaltitel: Something Wild, regi: Jonathan
Demme, skådespelare: Jeff Daniels, Melanie
Griffith, George ”Red” Schwartz, Ray Liotta,
1986, USA, 35 mm, 1 tim 52 min, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år
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När lammen tystnar
Tor 1 feb 18.00 Bio Victor

I jakten på en seriemördare som flår
sina kvinnliga offer tvingas en ung FBI-
aspirant ta hjälp av den inlåsta kannibalen Dr. Hannibal Lecter. Demmes filmatisering av Thomas Harris bästsäljare är
en av tre filmer som har vunnit ”the big
five” på Oscarsgalan (bästa film, regi,
manus, kvinnlig och manlig huvudroll),
men den kritiserades också för att vara
transfobisk i porträttet av seriemördaren. Jodie Foster och Anthony Hopkins
har sällan varit bättre. AA
Originaltitel: The Silence of the Lambs, regi:
Jonathan Demme, skådespelare: Jodie Foster,
Anthony Hopkins, Ted Levine, 1991, USA, 35 mm,
1 tim 59 min, engelska, sv. text, tillåten från 15 år

Philadelphia

Mån 5 feb 18.30 Zita

Tom Hanks är stjärnadvokaten som får sparken för att han har hiv och en homofob Denzel Washington är den enda som vågar representera honom i rätten.
Philadelphia är en modern melodram, men också en filmhistorisk milstolpe
som den första stora Hollywoodfilmen om hiv och aids och en av de första med
en homosexuell huvudperson. Hanks vann en Oscar, liksom Bruce Springsteen
för ledmotivet ”Streets of Philadelphia”. AA
Regi: Jonathan Demme, skådespelare: Tom Hanks, Denzel Wahington, Jason Robards, Antonio
Banderas, Mary Steenburgen, 1993, USA, 35 mm, 2 tim 5 min, engelska, svensk text, tillåten från 11 år

The Manchurian Candidate

Lör 17 feb 14.00 Bio Victor

Shaw och Marco är de enda överlevande från ett bakhåll under Gulfkriget.
Shaw dekoreras som krigshjälte och kandiderar till vicepresidentposten, men
båda männen lider av mardrömmar och har svårt att minnas vad som hände.
Snart faller dock bitarna på plats och de inser att de är huvudpersoner i en enorm
konspiration. Demmes remake av John Frankenheimers Hjärntvättad var ett
försök att uppdatera en kalla kriget-thriller till 00-talets politiska situation. DB
Regi: Jonathan Demme, skådespelare: Denzel Washington, Liev Schreiber, Meryl Streep, 2004, USA,
35 mm, 2 tim 9 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Rachel Getting Married
Mån 12 mar 18.30 Zita

Anne Hathaway är den självupptagna
missbrukaren som kommer direkt
från behandlingshemmet till sin systers
bröllop, där ansträngda familjerelationer
och smärtsamma händelser ur det
förflutna strax kommer upp till ytan.
Fotografen Declan Quinn filmade
med handkamera utan att bilderna var
bestämda på förhand, med målet att
skapa ”the most beautiful home movie
ever made”. Manus av Sidney Lumets
dotter Jenny. AA
Regi: Jonathan Demme, skådespelare:
Anne Hathaway, Rosemarie DeWitt, Bill Irwin,
Tunde Adebimpe, Debra Winger, 2008, USA,
35 mm, 1 tim 52 min, engelska, svensk text,
tillåten från 7 år
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Alan Clarke
Brittiskt ursinne

Den brittiska regissören Alan Clarke var mer än något
annat en pionjär och nydanare inom televisionen. Under
BBC:s så kallade guldålder gjorde han förstklassiga
tv-produktioner, med blicken på det klassystem som
låser in folk i generationer framåt.
En fascination för institutionaliserad makt och ett motstånd mot auktoriteter (inte minst Margaret Thatcher)
löper som en röd tråd genom hans verk. I arga, våldsamma
filmer som Revolt, Made in Britain och Firman sätter han
hatiska, testosteronstinna, unga män i centrum. Rollfigur
er som ständigt tycks vara på väg någonstans – i Clarkes
filmer gås det långa sträckor. Utan pekpinnar visar han
bitar av de missanpassades verklighet, med autentisk,
nästan dokumentär stil – samtidigt som filmerna innehåller monologer och replikskiften som för tankarna
till dramatiker som Georg Büchner och Bertolt Brecht.
I dag är Clarke fortfarande relativt okänd utanför de
brittiska öarna, kanske för att han bara gjorde tre långfilmer för bio. Hans tv-filmer är och har varit ytterst svåra
att få tag på. Trots det har han en trogen skara av beundrare, som Paul Greengrass, Harmony Korine och Gus Van
Sant, vars Guldpalmsvinnare Elephant inte bara lånat
titeln från Clarkes kortfilm från 1989 utan även delar dess
formspråk och tematik. Hade Alan Clarke inte gått bort i
förtid hade han kanske varit en lika berömd skildrare av
Storbritannien som de jämnåriga landsmännen Mike
Leigh och Ken Loach.
			

Revolt

Text: Tora Berg

Made in Britain

En ung Tim Roth, som fick rollen på grund av sin
specifika gångstil, briljerar som störig förbrytare med
nazistsympatier, i film om brottslighetens ekorrhjul.
Made in Britain är en mästerlig uppvisning i bruket av
Steadicam: de långa tagningarna med mycket rörelse i
bild ger ett starkt autentiskt uttryck. TB
Regi: Alan Clarke, skådespelare: Tim Roth, Terry Richards, Bill Stewart,
1982, Storbritannien, Digibeta (PC), 1 tim 16 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år

Elephant

Tor 22 feb 19.30 Bio Mauritz

Alan Clarkes sista film är en verklighetsbaserad skild-
ring av en rad brutala mord i Nordirland. Den abstrakta
kortfilmen, som består av långa distanserade tagningar,
är nästan dialoglös, men berör desto mer. Fri entré! TB
Regi: Alan Clarke, skådespelare: Gary Walker, Bill Hamilton,
Michael Foyle, 1989, Storbritannien, digital fil (BBC), 39 min,
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Tis 13 feb 18.00 Bio Mauritz

Clarke regisserade 1977 Scum för tv, men filmen ansågs alltför autentisk och
bannlystes, så han spelade in den igen två år senare – den här gången för bio.
Det brutala porträttet av våldskulturen på ett brittiskt ungdomsfängelse där
pennalism, trakasserier och våldtäkt är vardag, inspirerade till Mai Zetterlings
Scrubbers (med samma manusförfattare och producent som Revolt). TB
Originaltitel: Scum, regi: Alan Clarke, skådespelare: Ray Winstone, Mick Ford, Julian Firth, Phil
Daniels, 1979, Storbritannien, 16 mm, 1 tim 37 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Rita, Sue – och så Bob!

Tor 22 feb 18.00 Bio Victor

Tor 15 mar 18.00 Bio Victor

Två tonårstjejer med ovårdat språk inleder ett förhållande med pappan i familjen
de sitter barnvakt hos. Ett triangeldrama i diskbänksmiljö, med bland andra
Siobhan Finneran från Downton Abbey och Lesley Sharp från Mike Leighs
Naken. Manus av hyllade Andrea Dunbar som baserade det på sina delvis
självbiografiska pjäser Rita Sue and Bob Too och The Arbor. TB
Originaltitel: Rita, Sue and Bob Too, regi: Alan Clarke, skådespelare: Siobhan Finneran, Michelle
Holmes, George Costigan, Lesley Sharp, 1987, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 33 min, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år
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Jules Dassin
Natten och staden

Amerikansk neorealism är att ta i, men mycket i Jules Dassins Storstad är på
riktigt. Producenten ville se något lika osminkat som bilderna i stillbildsfoto
grafen Weegees bok Naked City, och Dassin och fotografen William Daniels
filmade på gatan. När regeln var att bygga skyskrapor i ateljé springer New
York-borna i Storstad mellan verkliga byggnader av stål och betong. Filmen
om en solkig mordutredning blev en film om staden i sig.
Jules Dassins namn uttalas Juuls Dássin. Han växte upp i Harlem, gick med
i en radikal judisk teatergrupp och var medlem i kommunistpartiet tills Stalin
slöt pakten med Hitler. 1951 namngav regissören Edward Dmytryk honom i
förhören om oamerikansk verksamhet. Året innan hade Fox-chefen Darryl F.
Zanuck, som förstod att Dassin skulle bli svartlistad, fått iväg honom till
London: ”Ta de dyraste scenerna först så är producenterna fast.” När Natten
och staden var inspelad satte man lås på klipprummet.
Efter tre år utan arbete gick Dassin, som aldrig vittnat, i exil. I Paris hoppade
stjärnor med Hollywoodambitioner av hans projekt, men 1955 fick han regipriset i Cannes för Rififi och en rad europeiska filmer följde. Han gifte sig med
Melina Mercouri, stjärnan i hans Aldrig på en söndag.
När den svartlistade manusförfattaren Dalton Trumbo stod med i förtexterna
till storproduktionen Spartacus 1960 var en mörk tid över. Dassin fortsatte att
arbeta i Europa. Han gjorde två amerikanska filmer, men återvände aldrig till
Hollywood.
Kritikern J. Hoberman har skrivit om transnationella regissörer, med Akira
Kurosawa som exempel: en regissör som fick en internationell publik genom
att förena det japanska sättet att göra film med det ryska och det amerikanska.
Samproduktioner hade alltid funnits. De sju samurajerna och Rififi är exempel
på hur filmen började röra sig över gränserna i en djupare mening.
Text: Nina Widerberg, redaktör på Filminstitutets enhet Tillgängligt filmarv

Storstad

Sön 11 feb 16.00 Bio Victor

En modell hittas död i sitt badkar och vad som verkar vara ett självmord blir
starten på en rafflande mordutredning. Inspelad på stadens gator är Storstad
lika mycket en mörk semidokumentär om staden New York som en klassisk
film noir. Belönades med Oscarstatyetter för foto och klippning. DB
Originaltitel: The Naked City, regi: Jules Dassin, skådespelare: Barry Fitzgerald, Howard Duff,
Dorothy Hart, 1948, USA, 35 mm, 1 tim 35 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Med våldets rätt
Sön 4 feb 16.00 Bio Victor

”Those gates only open three times.
When you come in, when you’ve
served your time, or when you’re
dead!” När en fängelsedirektör
under press upphäver permissioner
sprider sig missnöjet och Joe och
hans medfångar planerar att fly.
Burt Lancaster briljerar i Dassins
fängelse-noir som är lika hård som
dess titel och osar av desperation. DB
Originaltitel: Brute Force, regi: Jules Dassin,
skådespelare: Burt Lancaster, Hume Cronyn,
Charles Bickford, 1947, USA, 35 mm (MoMA),
1 tim 38 min, engelska, utan text, till. fr. 15 år
Restaurerad av The Museum of Modern Art.

Tjuvarnas marknad
Mån 19 feb 18.30 Zita

När Nick återvänder hem efter kriget
får han veta att hans far ruinerats av
en skrupelfri gangster. Sonen försöker
omedelbart återupprätta familjens
heder och ekonomi genom att köra en
lastbil till marknaden i San Francisco.
Tjuvarnas marknad pendlar mellan
melodram och film noir, och är en
ömsint skildring av en far-och-sonrelation och av det hårda livet på
vägarna. DB
Originaltitel: Thieves’ Highway, regi: Jules Dassin,
skådespelare: Richard Conte, Valentina Cortese,
Lee J. Cobb, Morris Carnovsky, 1949, USA,
DCP 4K (PC), 1 tim 35 min, engelska, utan text,
tillåten från 15 år

Natten och staden
Mån 26 feb 18.30 Zita

Ambitiös amerikansk svindlare i
London försöker tjäna en hacka
inom brottningsvärlden och vägrar
inse att han tagit sig vatten över
huvudet. En film om orealistiska
ambitioner, självbedrägeri och förlorade drömmar, baserad på Gerald
Kershs roman som Jules Dassin till
slut tvingades erkänna att han inte
läst. Vi visar den amerikanska
originalversionen. DB
Originaltitel: Night and the City, regi: Jules
Dassin, skådespelare: Richard Widmark, Gene
Tierney, Googie Withers, 1950, Storbritannien,
USA, DCP 4K (PC), 1 tim 41 min, engelska,
utan text, tillåten från 15 år
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Rififi

Sön 4 mar 16.00 Bio Victor

Efter fem år i fängelse planerar Tony
och hans vänner den perfekta juvelkuppen. Lågbudgetfilmen Rififi, känd
för en 32 minuter lång, helt dialoglös
inbrottssekvens, är den perfekta kuppfilmen och har inspirerat efterföljare
som Stanley Kubrick och Quentin
Tarantino. Rififi var Dassins största
framgång, och gav honom regipriset
i Cannes. Efter filmen (och dess litterära förlaga) blev rififikupp ett vedertaget begrepp för att beskriva inbrott
där förövaren tar sig in genom taket. DB
Originaltitel: Du rififi chez les hommes, regi: Jules
Dassin, skådespelare: Jean Servais, Carl Möhner,
Robert Manuel, Jules Dassin, 1955, Frankrike,
35 mm, 1 tim 58 min, franska, svensk text,
tillåten från 15 år

Aldrig på en söndag
Lör 10 mar 16.15 Bio Victor

Amerikanska amatörfilosofen Homer
förskräcks över Greklands förfall sedan
antiken, och den prostituerade Illias
godmodighet och livsglädje blir för
honom en symbol för dekadensen. Han
försöker bilda henne och få henne att
känna skam, övertygad om att han på så
vis kan rädda en liten del av Grekland.
Dassin spelar Homer och hans framtida
hustru Melina Mercouri (senare grekisk
kulturminister) vann skådespelarpriset i
Cannes för rollen som Illia. DB
Originaltitel: Pote tin Kyriaki, regi: Jules Dassin,
skådespelare: Melina Mercouri, Jules Dassin,
Giorgos Foundas, 1960, Grekland, USA, 35 mm,
1 tim 32 min, engelska och grekiska, svensk text,
tillåten från 15 år

Angivaren
Sön 25 mar 16.00 Bio Victor

En grupp svarta revolutionärer skjuter
en vakt i samband med att de rånar ett
vapenlager och en av medlemmarna,
driven av samvetskval, anger de andr a.
Jules Dassins första film i USA på
20 år, en remake av John Fords
Angivaren från 1935, utspelar sig
direkt efter mordet på Martin Luther
King och hyllades för att den inte
fegade ur i sin skildring av militanta
afroamerikaner. DB
Originaltitel: Uptight, regi: Jules Dassin,
skådespelare: Raymond St. Jacques, Ruby Dee,
Frank Silvera, Roscoe Lee Browne, 1968, USA,
35 mm, 1 tim 44 min, engelska, svensk text,
tillåten från 15 år
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Reflexen
Biograf Reflexen ligger på Kärrtorpsplan 14.
Du tar dig enklast hit med t-bana till Kärrtorp.

Tempo dokumentärfestival:
Hemligheten + Kärleken är allt

Regissörsbesök!

Fre 9 mar 18.30 Reflexen

Hasse fyller 25. Han spelar och sjunger i punkbandet
Raketerna, är tillsammans med tio år yngre Johanna, äter
födelsedagsmiddag med sina föräldrar som spelar stenkakor, grälar med sin gamla bandkamrat som tycker att
han gett efter för svenssonlivet och filosoferar om tillvaron
tillsammans med en ung, superflummig Stefan Sundström.
Dokumentären Hemligheten är en fantastisk samtids
skildring av den svenska punkscenen 1982, med livebilder
från konserter med Grisen skriker och Raketerna, men
också ett tidlöst porträtt av en ung mans vedermödor.
Filmen var Rainer Hartlebs första långfilm för bio, regisserad tillsammans med fotografen Staffan Lindqvist.
Hartleb är kanske mest känd för Jordbrosviten, där
han under drygt 40 år följt några personer från Stockholms
förorten Jordbro. Hartleb och Lindqvist återvände inte
bara till Jordbrobarnen, utan även till Hasse och Johanna.
I uppföljaren Kärleken är allt flyttar paret ihop i en andrahandslägenhet på 26 kvadrat, med pälsängrar under soffan.
Hasse pluggar franska och ”har inte skrivit en låt på tre år”,
Johanna börjar jobba i hemtjänsten. Olikheterna mellan de

två sätter relationen på prov. De gör slut och blir ihop igen.
Hasse, som heter Edström i efternamn, syntes nyligen
i Eran, SVT:s dokumentärserie om den svenska punkens
födelse. Han fortsatte att spela i olika konstellationer och
bildade häromåret bandet Farsta tillsammans med bland
andra Gurra Ljungstedt från Ebba Grön. Efter visningen
samtalar Hasse Edström, Rainer Hartleb och Staffan
Lindqvist och dessutom ger Farsta en specialkonsert!
Både Hemligheten och Kärleken är allt har restaurerats
digitalt, av Filminstitutet respektive Rainer Hartleb.
Evenemanget äger rum på Reflexen i Kärrtorp och sker i
samarbete med Folkets Bio och Tempo dokumentär
festival, som äger rum 5–11 mars. Biljetter till visningen
säljs via Tempo, Cinemateketkortet och Stora Cinemateket
kortet gäller som årskort. Läs mer på tempofestival.se.
		

Text: Anders Annikas

Regi: Staffan Lindqvist, Rainer Hartleb, medverkande: Hans Edström,
Johanna Jönsson, Henrik Franzén, 1982/1986, Sverige, DCP 2K
(Filminstitutet/RH), 58 min + 59 min, svenska, tillåtna från 15 år
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Franska Filmfestivalen:
Claire’s Camera
Lör 17 feb 17.00 Bio Victor

Fotograferande lärarinna semestrar
i Cannes i Hong Sang-soos andra samarbete med Isabelle Huppert. Claire’s
Camera utspelar sig under, eller bredvid, filmfestivalen i Cannes, och är en
hyllning till filmkonsten. Visningen
inleds av filmkritikern Alice Leroy,
som även samtalar med Cinematekets
programredaktör Stefan Ramstedt
efter visningen. AA
Originaltitel: La caméra de Claire, regi: Hong
Sang-soo, skådespelare: Isabelle Huppert,
Chang Mi-hee, Jung Jin-young, 2017, Frankrike,
Sydkorea, DCP 2K (Finecut), 1 tim 9 min,
koreanska och franska, eng. text, till. från 15 år

Visningen sker i samarbete med Franska Filmfestivale n,
som äger rum 16–18 februari. Cinemateketkortet och
Stora Cinemateketkortet gäller som festivalkort.
Läs mer på franskafilmfestivalen.se.

Nordic Women in Film:
Månen är en grön ost
Tor 8 mar 18.00 Bio Mauritz

Psykedelisk sommarskildring från
Stockholms skärgård där systrar leker
rött, gult, blått, grönt, violett, svart och
indigo tillsammans med excentriska
besökare. Mai Zetterlings experiment
ella långfilm spelades in 1977, men fick
aldrig biografpremiär utan visades först
två år senare i en förkortad tv-version.
Vi visar originalversionen, i samarbete
med webbplatsen Nordic Women in
Film. DB
Regi: Mai Zetterling, skådespelare: Christian
Berling, Maria Rossman, Ewa Fröling, 1977,
Sverige, 16 mm, 1 tim 11 min, svenska, tillåten
från 15 år

Filmrutan 60 år: En cyklists död
Lör 24 mar 17.00 Bio Victor

SVERIGES FÖRENADE FILMSTUDIOS

Ett par i bil kör på en cyklist, men av rädsla för att deras hemliga kärleksaffär
ska avslöjas lämnar de honom att dö och åker vidare. Den moraliska thrillern
En cyklists död, inspirerad av Michelangelo Antonionis tidiga verk, var en
av de första spanska filmerna som tävlade vid de stora internationella
festivalerna och en viktig kugge i 50-talets moderna spanska film.
1958 kom första numret av filmtidningen Filmrutan ut, där En cyklists död
beskrevs som en film ingen får försumma och där det slås fast att regissören
utan tvivel ser filmen som en ”uppgörelse med Franco-regimen”, men att den
även ”ur andra synpunkter rymmer central mänsklig problematik”. Vi firar
Filmutans 60-årsjubileum med att visa filmen. Visningen sker i samarbete
med Sveriges Förenade Filmstudios och inleds av Per Eriksson, verksam
hetsansvarig för organisationen. DB/PE
Originaltitel: Muerte de un ciclista, regi: Juan Antonio Bardem, skådespelare: Lucia Bosé,
Alberto Closas, Bruna Corrà, 1955, Spanien, Italien, 35 mm (ICAA), 1 tim 28 min, spanska,
engelsk text, tillåten från 15 år

december– januari
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Nya stumfilmspianister

I november anordnade vi en audition
för att hitta fler stumfilmsmusiker till
Cinemateket. Resultatet blev att vi
nu har knutit två nya pianister till
oss: Iiris Viljanen och Lotta
Hasselquist Nilsson. Se och hör
dem debutera på Cinemateket när de
ackompanjerar var sin film!

Levande musik!

Fången n:r 53 Lör 24 feb 18.00 Bio Victor

Joe tappar fattningen när manikyristen han älskar går och ser en Harold Lloydfilm på bio med en rival, och döms till straffarbete för mordförsök. Många år
senare rymmer han till hennes hem ute på Dartmoor-heden. Tät svensk-brittisk
samproduktion med stiliserade interiörer och storslagna naturscener. Vi visar
den svenska versionen, som skiljer från den engelska (A Cottage on Dartmoor)
vad gäller kronologi och redigering. Iiris Viljanen ackompanjerar på piano. DB
Regi: Anthony Asquith, Skådespelare: Norah Baring, Hans Adalbert Schlettow, Uno Henning,
1929, Sverige, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 12 min, svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Studenten från Prag
Tor 22 mar 18.00 Bio Victor

Skräckfilm där fattig student blir
förälskad i grevinna han räddar på
väg hem från dans. Studenten sluter
ett till synes välvilligt avtal med trollkarlen Scapinelli, men blir snart
varse sitt stora misstag. Regidebut för
Der Golem-regissören Paul Wegener,
som också har huvudrollen. Lotta
Hasselquist Nilsson ackompanjerar
på piano. TB
Originaltitel: Der Student von Prag, regi:
Paul Wegener, Stellan Rye, skådespelare:
Paul Wegener, Grete Berger, Lothar Körner,
Fritz Weidemann, 1913, Tyskland, 35 mm,
1 tim 20 min, tyska och svenska mellantexter,
tillåten från 15 år

Levande musik!

34 Publikens val

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

Smaken av grönt te och ris

Tis 6 feb 18.00 Bio Victor

Bortskämd överklassdotter har tröttnat på sin man – en snäll, men tråkig
vanemänniska som aldrig säger emot. Men när de en sen kväll, efter en rad
incidenter, intar en enkel måltid bestående av rester (”green tea over rice”)
inser de att de trots allt värdesätter varandras sällskap. Ett rörande familje
drama, med typiska Ozu-element, men också ovanligt komiska inslag. TB
Originaltitel: Ochazuke no aji, regi: Yasujiro Ozu, skådespelare: Shin Saburi, Michiyo Kogure,
Kôji Tsuruta, Chishû Ryû, 1952, Japan, DCP 2K (Schochiku), 1 tim 55 min, japanska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Zardoz

Fre 30 mar 18.00 Bio Victor

I en avlägsen framtid hålls vildarna i
”the Outlands” i schack genom stenguden Zardoz löften om ett liv efter
döden i staden Vortex. En av vildarna,
spelad av Sean Connery i bikini,
kommer av misstag i kontakt med
Vortex odödliga invånare och inser
den fruktansvärda sanningen. Efter
Den sista färden fick John Boorman
göra vad han ville och resultatet blev
en visuellt slående katastrof som ofta
nämns som en av de sämsta filmerna
någonsin. DB
Regi: John Boorman, skådespelare: Sean
Connery, Charlotte Rampling, Sara Kestelman,
1974, Irland, USA, 35 mm, 1 tim 45 min,
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

februari– mars

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

70 mm!

Valmont

Lör 31 mar 17.00 Bio Victor

Choderlos de Laclos skandalroman Farliga förbindelser, om svartsjuka,
oskuldsfullhet, vadslagning och utomäktenskapliga affärer, har filmatiserats
flera gånger. Milos Formans version (med manus av Jean-Claude Carrière)
förhåller sig ganska fritt till förlagan och i huvudrollerna ses numera
välkända skådespelare i början av sina karriärer. Filmen hade premiär i
kölvattnet av Stephen Frears framgångsrika Farligt begär, som bygger på
samma roman, och Valmont hamnade oförtjänt i skymundan. Miroslav
Ondriceks storslagna foto kommer till sin rätt i denna 70 mm-kopia. TB
Regi: Milos Forman, skådespelare: Colin Firth, Annette Bening, Meg Tilly, Fairuza Balk,
Henry Thomas, 1989, Frankrike, Storbritannien, 70 mm, 2 tim 17 min, engelska, svensk text,
tillåten från 7 år

Eddie Coyles kompisar
Fre 2 mar 18.00 Bio Victor

En briljant Robert Mitchum är kåkfararen som kör lastbil åt ett bageri,
kränger vapen vid sidan av och – för att
undslippa ett längre fängelsestraff –
börjar tjalla på sina vänner. Männen är
trötta, slitna, deras hår är stripigt (om
de nu har något kvar), och Boston har
sällan varit lika grått som här. Eddie
Coyles kompisar är en socialrealistisk
kriminalhistoria ackompanjerad av
funkmusik och spetsad med nerv
kittlande bankrånssekvenser. SR
Originaltitel: The Friends of Eddie Coyle, regi:
Peter Yates, skådespelare: Robert Mitchum, Peter
Boyle, Richard Jordan, Steven Keats, Alex Rocco,
1973, USA, 35 mm, 1 tim 41 min, engelska,
svensk text, tillåten från 15 år

36 Närbilder

Bound

februari– mars

Mån 19 mar 18.30 Zita

Modern noirfilm där flickvän till
gangster inleder relation med kvinnlig
rörmokare som just muckat från
fängelset, och duon bestämmer sig
för att blåsa mannen. Berömd sexscen
filmad i en tagning (för att den inte
skulle kunna klippas) och ett briljant
manus med en femme fatale som för
ovanlighets skull inte utmålas som
boven i dramat. Drygt 20 år efter Bound
kom syskonen Wachowski ut som
transpersoner, vilket även öppnar för
nya perspektiv på filmen. AA
Regi: Lana Wachowski, Lilly Wachowski,
skådespelare: Jennifer Tilly, Gina Gershon,
Joe Pantoliano, 1996, USA, 35 mm, 1 tim 49 min,
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Den tysta flykten

Lör 10 feb 14.00 Bio Victor

I en framtid där jorden blivit steril förvaras de sista växterna i enorma växthus i
rymden. När ordern kommer att de ska förstöras för att skeppen ska användas i
kommersiell trafik vägrar en botaniker lyda. Douglas Trumbull, känd för att ha varit
med och gjort specialeffekterna till År 2001 – ett rymdäventyr och Blade Runner,
regidebuterade med denna hippie-sci-fi, starkt påverkad av 70-talets miljörörelse.
Michael Cimino var en av manusförfattarna. DB
Originaltitel: Silent Running, regi: Douglas Trumbull, skådespelare: Bruce Dern, Cliff Potts, Ron Rifkin,
1972, USA, 35 mm, 1 tim 29 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Farlig man

Lör 10 mar 14.00 Bio Victor

Fyrabarnspappan Henri tycks trött på familjelivet och träffar kvinnor genom
kontaktannonser. Farlig man är baserad på det ökända Landru-fallet som
skakade Frankrike under första världskriget och är en klassisk Chabrolskildring av vardaglig ondska. Manus och dialog av Françoise Sagan, och
några av Frankrikes främsta skådespelerskor i rollistan. DB
Originaltitel: Landru, regi: Claude Chabrol, skådespelare: Serge Bento, Michèle Morgan, Danielle
Darrieux, 1963, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 55 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

… och efter skymning
kommer mörker
Tis 13 mar 18.00 Bio Victor

I mörka bilder och udda vinklar skildras
en sönderstressad student besatt av idén
att en ärftlig mental sjukdom kommer
att göra honom till mördare. Peter Weiss
såg ”ett försök att komma bort från de
gängse kraven på realistisk dramatik
och istället söka sig in under ytan, där ett
själsligt händelseförlopp utspelas”, och
hyllade Hagbergs psykodrama som ”den
bästa experimentella film som gjorts i
Sverige”. Visningen inleds av John
Sundholm, professor i filmvetenskap. SR
Regi: Rune Hagberg, skådespelare: Rune Hagberg,
Amy Aaröe, John Wilhelm Hagberg, 1947, Sverige,
35 mm, 1 tim 27 min, svenska, tillåten från 15 år

februari– mars

A Whole Night
Sön 18 feb 16.30 Bio Victor

Fristående berättelser från en sommar
natt i Bryssel, där Chantal Akerman
skildrar vardagliga gester och händelser – människor som möts, tar farväl,
väntar. Ett stringent ljudarbete och en
koreografi som är viktigare än dialogen
impregnerar dessa berättelser med en
tidlöshet och skönhet som för tankarna
till Charles Chaplins eller Yasujiro
Ozus allmängiltiga vardagspoesi. SR
Originaltitel: Toute une nuit, regi: Chantal Akerman,
skådespelare: Aurore Clément, Tchéky Karyo, Jan
Decorte, 1982, Belgien, Frankrike, Nederländerna,
Kanada, DCP 2K (CRB), 1 tim 30 min, franska,
engelsk text, tillåten från 15 år

Och skeppet går
Lör 3 mar 14.00 Bio Victor

I juli 1914 avseglar en lyxångare från
Italien med den berömda operasånger
skan Edmea Tetuas aska ombord.
Ombord finns excentriker av alla slag
och journalisten Orlando som doku
menterar den sista resan. Färden är till
en början fylld av skratt, romantiska
förvecklingar och mystiska seanser men
får en helt annan prägel när kaptenen
ur havet tvingas rädda serber på flykt
undan det begynnande världskriget.
Vackert, sympatiskt och som vanligt när
det gäller Fellini, fullt av excesser. DB
Originaltitel: E la nave va, regi: Federico Fellini,
skådespelare: Freddie Jones, Barbara Jefford,
Pina Bausch, 1983, Italien, Frankrike, 35 mm,
2 tim 8 min, italienska, svensk text, till. från 7 år

Jesus Christ Superstar
Tor 29 mar 18.00 Bio Victor

Jesus Christ Superstar började som
ett konceptalbum av Andrew Lloyd
Webber och Tim Rice, blev scenmusi
kal och 1973 film – som liknar Hair
mer än Matteusevangeliet. Jesu intåg i
Jerusalem och hans sista dagar fram till
döden på korset berättas ur förrädaren
Judas perspektiv och gestaltas av 70-
talshippies på plats i öknen, med fantastiskt foto, scenografi, koreografi,
kostym och inte minst oförglömlig
musik. AA
Regi: Norman Jewison, skådespelare: Ted Neeley,
Carl Anderson, Yvonne Elliman, Barry Dennen,
1973, USA, DCP 2K (PC), 1 tim 47 min, engelska,
utan text, tillåten från 11 år
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38 Unga Cinemateket

februari
februari–mars
– mars

Unga
Cinemateket
Under 15? Vi bjuder!

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 (med undantag för 18 mars, då det är
Guldbaggefestival och biljetterna kostar 20 kr för vuxna och barn).
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!

Robotar

Sön 4 feb 14.00 Bio Victor

Uppfinnarroboten Rodney beger sig till Robot City för att söka jobb på
företaget som ägs av hans stora idol, den omtalade Bigweld. Han visar sig
dock vara försvunnen och tillsammans med nyfunna vänner bestämmer sig
Rodney för att leta rätt på honom. Fantasifullt med blinkningar till film
historien, från regissörerna till Ice Age. Visningen inleds av Christopher
Einarsson, museipedagog på Tekniska museet. TB
Originaltitel: Robots, regi: Chris Wedge, Carlos Saldanha, svenska röster: Linus Wahlgren,
Anna Sahlene, Robert Gustafsson, Ewa Fröling, Svante Thuresson, 2005, USA, 35 mm,
1 tim 31 min, svenska, barntillåten

Världens bästa Karlsson

Sön 11 feb 14.00 Bio Victor

Astrid Lindgrens saga om den propellerförsedda farbrorn som bor i en liten stuga
på ett tak i Vasastan, äter sötsliskig kuckelimuckmedicin, och blir bästa kompis
med Lillebror som mest av allt vill ha en egen hund. Lindgren skrev manus efter
sin bok Lillebror och Karlsson på taket från 1955. Filmen visades också i fyra
delar på tv i mitten av 80-talet, under titeln Karlsson på taket. TB
Regi: Olle Hellbom, skådespelare: Lars Söderdahl, Mats Wikström, Catrin Westerlund, Stig Ossian
Ericson, Janne Carlsson, 1974, Sverige, 35 mm, 1 tim 39 min, svenska, barntillåten

Spirited Away

Sön 18 feb 14.00 Bio Victor

10-åriga Chihiro och hennes föräldrar upptäcker en övergiven nöjespark på
väg till sitt nya hem. De hamnar av misstag i andarnas värld, där föräldrarna
förvandlas till grisar och Chihiro ställs inför alltmer skrämmande utmaningar.
Spirited Away blev en enorm succé i hemlandet, där den sågs av 23 miljoner
biobesökare, och hyllades och vann priser världen över – bland annat en Oscar
för bästa animerade film. TB
Originaltitel: Sen to Chihiro no kamikakushi, regi: Hayao Miyazaki, röster: Rumi Hiiragi, Miyu Irino,
Mari Natsuki, 2001, Japan, 35 mm, 2 tim 5 min, japanska, svensk text, tillåten från 7 år
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februari– mars

Bugsy Malone

Sön 25 feb 14.00 Bio Victor

Gangsterfilmreferenserna duggar tätt i denna färggranna musikal med barn i
alla roller. Musikfilmsmästaren Alan Parkers regidebut började som en saga
han berättade för sina barn, utifrån minnen av filmer han sett i sin ungdom.
Jodie Foster, som just hade spelat in Taxi Driver, är gangsterbrud och kul
sprutorna skjuter vaniljkräm. AA
Regi: Alan Parker, skådespelare: Scott Baio, Jodie Foster, Florrie Dugger, John Cassisi, Dexter
Fletcher, 1976, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 33 min, engelska, svensk text, barntillåten

Mästerdetektiven och Rasmus

Sön 4 mar 14.00 Bio Victor

I sommarskogen strider Röda och Vita rosen om den magiska stenen Stor
mumriken. Men lek byts snart mot verkliga äventyr, när en professor och
hans son blir kidnappade av ett gäng skurkar som vill komma åt formler till en
ogenomtränglig lättmetallplåt. Den andra filmen efter Astrid Lindgrens böcker
om mästerdektiven Blomkvist var enligt filmkritikern Mauritz Edström ”den
bästa svenska barnfilm som någonsin spelats in”. TB
Regi: Rolf Husberg, skådespelare: Lars-Erik Lundberg, Peder Dam, Inger Axö, Elof Ahrle,
Sigge Fürst, 1953, Sverige, DCP 2K, 1 tim 28 min, svenska, barntillåten

Knappkriget

Sön 11 mar 14.00 Bio Victor

Louis Pergauds roman om rivaliserande pojkgäng som tar varandras tröjknappar
som krigstroféer har filmatiserats flera gånger – så sent som 2011 gick det upp två
nya versioner på bio i Frankrike. Den mest kända filmen är denna från 1962 – en
publik- och kritikerfavorit som räknas till de stora barnfilmsklassikerna. AA
Originaltitel: La guerre des boutons, regi: Yves Robert, skådespelare: André Treton, Michel Isella,
Martin Lartigue, 1962, Frankrike, 35mm, 1 tim 33 min, franska, svensk text, barntillåten

Monky

Sön 18 mar 14.00 Bio Victor

En gibbonapa flyttar in hos en hårt prövad familj där lillasyster gått bort i cancer.
Monky är en bred, rolig familjefilm med en datoranimerad apa som kostade 15
miljoner, men Masjävlar-regissören Maria Blom väjer inte heller för att skildra
sorg och smärta. Filmen visas under Guldbaggefestivalen, där biljetterna kostar
20 kr för vuxna och barn! Läs mer på s. 18. AA
Regi: Maria Blom, skådespelare: Frida Hallgren, Johan Petersson, Julius Jimenez Hugoson, 2017,
Sverige, DCP 2K (TCF), 1 tim 30 min, svenska, svensk text, barntillåten

Mälarpirater
Sön 25 mar 14.00 Bio Victor

Två föräldralösa bröder rymmer
från fosterhem, hamnar på herrelösa
seglaren Vindrosen och driver till sjöss.
Piraterna går till slut iland på Tollerö
och stiftar bekantskap med dottern till
en greve. Gustaf Molanders genom
brott som regissör hyllades av en
enhällig kritikerkår och kallades ”den
mest sympatiska äventyrsfilm som sett
dagen!”. Baserad på Sigfrid Siwertzs
roman och nyinspelad på 50- och 80-
talet. Edward von Past ackompanjerar
på piano. TB

Levande musik!

Regi: Gustaf Molander, skådespelare: Einar
Hanson, Tom Walter, Albert Christiansen, Inga
Tidblad, 1923, Sverige, 35mm, 1 tim 38 min,
svenska mellantexter, barntillåten

Cinemateket – när verkligheten inte räcker till!

