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Detta program sträcker sig över tre 
månader, ända in i 2019, och domineras 
av sovjetiska stumfilmer. Under några år 

lyckades en grupp filmare i Sovjetunionen skapa 
verk som än idag anses vara några av de bästa  
och för filmmediets utveckling viktigaste. De  
var inte bara filmare, utan även film teoretiker  
och kritiker som skrev lika insiktsfullt som de 
filmade. De var också en del av den sovjetiska 
statens propa gandamaskin och fick närmast fria 
händer och stora resurser för att nå massorna. 
Men det fria utrymmet var kortvarigt och de kom 

nästan alla att bli offer för det system de propagerade för. Socialrealismen 
blev den förhärskande riktningen inom den sovjetiska konsten och 
Vsevolod Pudovkin, Aleksandr Dovzjenko och Sergej Eisenstein fick göra 
avbön för sina formalistiska filmer och lova en kurs ändring. Boris Barnet 
och Lev Kulesjov hade svårt att göra filmer under 30-talet. Dziga Vertov 
blev reducerad till klippare. Ivan Pravov arresterades, vilket gjorde att  
Olga Preobrazjenskaja inte vågade göra fler filmer.

Det hårda klimatet för filmare fortsatte fram till Sovjet union ens samman-
brott, med korta perioder av töväder, vilket visas av exemplet Kommissarien 
från 1968. Den är regisserad av Aleksandr Askoldov, som nyligen gick bort  
i Uddevalla där han bodde under många år. Filmen stop pades av sovjetiska 
filmcensorer och släpptes först under perestrojkan 1988. Då hade han sedan 
länge avslutat sin karriär på grund av motgångarna och Kommissarien kom 
att bli hans enda film. 

Under oktober fram till mitten av januari pågår en utställning med sovjet - 
iska filmaffischer på Liljevalchs och vi rekommenderar starkt att ni besöker 
utställningen. Affischerna är konstverk i sig som är starkt bundna till 
utvecklingen hos filmen.

Detta program är också det sista under Bergmanåret 2018. Vi var försik - 
tigt skeptiska till det publika intresset för Ingmar Bergman, men vi har blivit 
överväldigade av både intresset och de samtal om Bergman som förts under 
året. Vi kommer officiellt avsluta Bergmanåret med Stiftelsen Ingmar Bergman 
och Norstedts i sam band med visningen av Fanny och Alexander. 

Från och med januari äger alla våra måndagsvisningar rum i Filmhuset. 
Bristen på analoga kopior tillgängliga för visning utanför Filmhuset och 
möjligheten till visning i en större salong ligger bakom beslutet. Vi på 
Cinemateket vill tacka Biografen Zita som varit värd för våra visningar  
de senaste 18 månaderna.

Nytt för detta program är att vi tipsar om böcker som i Filmhusets 
bibliotek som anknyter till de filmer vi visar. Under varje längre text  
finns ett boktips. Jag hoppas att ni besöker Cinemateket de närmsta tre  
månaderna och då även passar på att besöka vårt bibliotek.
Danial Brännström, Cinematekschef

Tack till: Afrikultur, Leyla Assaf-Tengroth, Linn Claar Stenberg, Clara Gustavsson, Lotta Hasselquist 
Nilsson, Petteri Kalliomäki, Dani Kouyaté, Jonas Mosskin, Norstedts, Magnus Rosborn, Kristina 
Sandberg, Michael Stenberg, Stiftelsen Ingmar Bergman, Svensk Filmindustri, Iiris Viljanen, Edward 
von Past.

Analoga och digitala kopior från Svenska Filminstitutet om inte annat anges. Övrigt filmmaterial 
från arkiv: Archivo Val del Omar (Madrid), Cinémathèque royale (Bryssel), Cineteca di Bologna, 
Etablissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense (Paris), Imperial War 
Museum (London), Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Madrid), Kansallinen 
audiovisuaalinen instituutti (Helsingfors), Library of Congress (Washington), Lobster Film (Paris), 
Národní filmový archiv (Prag), UCLA Film & Television Archive (Los Angeles), Österreichisches 
Filmmuseum (Wien). Övrigt filmmaterial från: Ciné-Tamaris, Films 13, Imagina World Sales,  
Lucky Dogs, Netflix/Contemporary Films, Park Circus, Thelma Film, Wim Wenders Foundation.

Texter: Anders Annikas (AA), Tora Berg (TB), Danial Brännström (DB), Sebastian Lindvall (SL), 
Stefan Ramstedt (SR), Astrid Söderbergh Widding, Jon Wengström, Nina Widerberg (NW).
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4 november–januariDet här är Cinemateket

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

Filmhistorien är mer än bara själva filmerna, det är också den kultur och teknik 
som omgett och format filmen sedan dess födelse: biografen som visningsplats, den 
analoga filmen som bärare, de människor som skapat och visat filmerna, filmernas 
mottagande hos publik och kritiker. Vi visar film på biograf, i första hand på dess 
originalformat, i bästa möjliga skick och med levande musik till stumfilm.

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

Cinematekets biografer
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*  Max fem bi l jetter åt gången vid kö.  * *Enstaka övr iga avvikelser kan förekomma. 

Det här är Cinemateket

Biljetter och åldersgränser
Biljetter köper du på våra biografer eller på cinemateket.se. Biljetterna för 
november–januari släpps 22 oktober på webben och i kassan. Antalet platser  
i biograf erna är begränsat, så skaffa gärna biljett i god tid.* 

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

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

Stora Cinemateketkortet kostar 1  200 kr och med det går du kostnadsfritt  
på visningarna.  

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

Är du under 15 år är det alltid fri entré,** men du får bara gå på visningar 
där åldersgränsen tillåter det. Filmernas åldersgränser varierar. Läs i programmet 
vad som gäller för respektive film. I vuxet sällskap är filmer från 7 år tillåtna för 
alla barn, filmer från 11 år tillåtna för barn över 7 år och filmer från 15 år tillåtna  
för barn över 11 år. 

Bio Victor och Bio Mauritz i Filmhuset 
Fram till årsskiftet visar vi film tisdag till söndag i Filmhusets biografer Bio 
Victor (364 platser) och Bio Mauritz (130 platser). Från och med januari äger 
alla visningar rum i Filmhuset. Filmhuset ligger vid Gärdet. Du tar dig hit med 
buss 72 och 76 till Filmhuset, buss 1 och 4 till Värta vägen eller buss 67 och 
t-bana till Karlaplan. Adress: Borgvägen 1 och 3. Cine ma tekets biljettkassa, 
där du köper förmånskort och biljetter till visningarna i Filmhuset, öppnar  
en timme före dagens första föreställning. Du kan också köpa biljetter till 
Filmhuset på cinemateket.se. 

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

Våra förmånskort

Vi tillåter endast återköp vid tekniska fel,  
inställda visningar eller programändringar. 
Kontakt: cinemateket@filminstitutet.se.
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Frihetsligan  Lör 17 nov 16.00 Bio Mauritz

Tioåriga Schejka anklagas för mord och att leda en tjuvliga. I återblickar skildras 
överlevnaden i ett Beirut där bomber faller, pengar tryter och vuxna sviker. Verk - 
lighetsbaserat drama som blev en biosuccé i Libanon och hyllades av Gunnar 
Bergdahl för dess” värmande solidaritet med världens förtryckta”. Visningen 
inleds av Leyla Assaf-Tengroth, filmens regissör och manusförfattare. SL

Regi: Leyla Assaf-Tengroth, skådespelare: Rim Al Hamad, Elie Kaii, Walid Takriti, 1994, Sverige,  
35 mm, 1 tim 24 min, arabiska, svensk text, tillåten från 11 år

Stick  Tor 8 nov 18.00 Bio Victor

Biltjuven Stick hinner knappt mucka innan helvetet bryter lös på nytt. Våldsamma 
knarkaffärer, såriga familjerelationer och en förälskelse får honom att leta efter 
den undre världens nödutgång. Nyligen bort gångne Burt Reynolds regisserar och 
spelar huvudrollen i denna hårdkokta actionthriller efter en roman av kriminal-
författaren Elmore Leonard, som även varit med och skrivit manus. SL

Regi: Burt Reynolds, skådespelare: Burt Reynolds, Candice Bergen, George Segal, 1985, USA,  
35 mm, 1 tim 49 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

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

Jakten på den för svunna skatten Raiders of the Lost Ark

Ons 9 jan 18.00 Bio Victor

Inför premiären av Stjärnornas krig följde Steven Spielberg med sin ner - 
vöse vän George Lucas till Hawaii. De åkte dit för att koppla av, men började 
snart skissa på en trilogi inspirerad av 30-talsmatiné. ”Vi ville göra en B-filmer-
nas A-film”, har de själva sagt. Några år senare debuterade den kvickkäftade 
arke ologen Indiana Jones i ett fyrfaldigt Oscar belönat äventyr där oxpiskan 
riktas mot ockultvurmande nazister. SL

Regi: Steven Spielberg, skådespelare: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, John 
Rhys-Davies, 1981, USA, DCP 4K (från 35 mm), 1 tim 53 min, engelska, utan text, till. fr. 15 år
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Ingmar Bergman
Att skriva något slutgiltigt om Bergmans sista filmer är  
omöjligt. De är alltför heterogena; de fullföljer skilda 
spår i hans mångfacetterade gärning.

Beröringen, en internationell produktion, såg han  
själv som ett kapitalt misslyckande. I Bilder skrev  
han att Viskningar och rop ”bröt sig fram under denna  
deprimerande arbetsperiod”. Den senare gjorde ett  
bestående filmhistoriskt avtryck i sin starka skildring  
av intimitet och sorg, men också genom sin enastående  
färganvändning. Scener ur ett äktenskap – gjord för tv  
men även visad på bio – hör till Bergmans stora klassiker,  
som för hans del också innebar en övergång till tv-mediet –  
i alla senare filmer har tv på olika vis varit inblandad. Den vackra 
operafilmatisering en av Trollflöjten tv-lanserades självklart  
och älskades av en bred publik, barn som vuxna.

Ormens ägg, som följde, präglades i hög grad av Bergmans  
exil, liksom Höstsonaten, skriven i Sverige och inspelad i Norge,  
som främst gått till historien som hans enda samarbete med  
Ingrid Bergman. Även Ur marionetternas liv – som följer upp teman  
från Scener ur ett äktenskap – är tyskproducerad. Bergman själv kallar  
den ”ett stycke tv-teater”. 

Några dokumentärer skiljer ut sig – diptyken Fårödokument, en hyllning  
till Fåröborna från den självutnämnde ”Fårögubben” – och Karins ansikte –  
en stillbildsbaserad kortfilm om hans mor, utan dialog men med nio textskyltar. 

Så, till sist, kom Fanny och Alexander – Bergmans självdeklarerade  
sorti från filmen, vilket skulle visa sig vara en sanning med  
modifikation. Som finalverk är den dock helt grandios,  
och den uppföljande bakomfilmen ger intressanta inblickar  
både i själva filmarbetet och i hans regissörsgärning.  
Text: Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap  
och rektor för Stockholms universitet

2018 hade Ingmar Bergman fyllt  
100 år, vilket uppmärk sammas 
världen över. Cinemateket visar 
alla de 40 lång filmer av Bergman 
som gick upp på bio i Sverige, på 
16 mm eller 35 mm. Läs mer på 
cinemateket.se/bergman.
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Lästips: Ingmar Bergman, Bilder (Norstedts, 2008)
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Fårödokument /
Fårödokument 1979
Sön 2 dec 14.00 Bio Victor

Det som skulle vara en kort doku-
mentär om fårhushållningen på ön kom 
att bli ett ömsint porträtt av Bergmans 
älskade Fårö, dess befolkning och en 
avbefolkningsbygd. Bergman själv 
genomförde intervjuerna tillsammans 
med Sven Nykvist under 45 dagar. Tio 
år senare återkom han till de unga han 
tidigare intervjuat och målade ett mer 
optimistiskt landskap. DB

Regi: Ingmar Bergman, 1969/1979, Sverige, 
35 mm/16 mm, 58 min/1 tim 43 min, svenska,  
tillåtna från 11 år

Beröringen
Ons 7 nov 18.00 Bio Victor

Amerikansk arkitekt som ska resta-
urera kyrka på Gotland förälskar sig  
i gift kvinna som just förlorat sin mor. 
Beröringen var inte bara Bergmans 
första engelskspråkiga film (sam -
pro du ce rad med amerikanska ABC), 
utan enligt honom själv även hans 
första kärleks film. Efter premiär en  
vid Berlins filmfestival var kritiken 
hård och Bergman var inte nådig,  
men filmen mottogs väl av både 
inhemsk och utländsk press. DB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare:  
Elliott Gould, Bibi Andersson, Max von Sydow, 
Harry Schein, 1971, Sverige, USA, 35 mm,  
1 tim 54 min, svenska, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Psykologer tittar på film: 
Viskningar och rop
Ons 14 nov 18.00 Bio Victor

Knivar i hjärtan, kvävningsanfall  
och självförvållad könsstympning i 
Bergmans formmässigt mest radikala 
verk. Marik Vos-Lundhs sekelskiftes-
kostymer skildras utmärkt i Sven 
Nykvists Oscarbelönade färgfoto,  
och Harriet Andersson be lönades med 
en Guldbagge för sin insats i denna 
nattsvarta film i rött och vitt. Efter 
visningen samtalar psykolog en Jonas 
Mosskin med författaren och psyko - 
logen Kristina Sandberg. Samtalet 
pågår i cirka 45 minuter. SR

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Harriet 
Andersson, Kary Sylwan, Ingrid Thulin, Liv 
Ullmann, 1973, Sverige, 35 mm, 1 tim 31 min, 
svenska, tillåten från 15 år

Ingmar Bergman
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Trollflöjten  Sön 25 nov 14.00 Bio Victor

Prins Tamino får i uppdrag av Nattens drottning att befria hennes bortrövade dotter 
i Mozart-filmatisering inspelad på (delvis fejkade) Drottning holmsteatern. Filmen 
var SVT:s dittills dyraste produktion, vilket starkt kritise rades. Det inter nation ella 
genomslaget gjorde att SVT gick med vinst och Trollflöjten nomine rades till en 
Golden Globe för bästa utländska film och en Oscar för bästa kostym. TB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Josef Köstlinger, Irma Urrila, Elisabeth Erikson, Håkan 
Hagegård, 1975, Sverige, 35 mm, 2 tim 18 min, svenska, barntillåten

Ormens ägg The Serpent’s Egg/Das schlangenei  Ons 21 nov 18.00 Bio Victor

I självvald exil i Tyskland gjorde Bergman sin enda Hollywood-produk tion med 
den legendariske produ centen Dino de Laurentiis. Ormens ägg är en vulgär skild - 
ring av dekadens och vulgaritet i 1920-talets Berlin, bland prostituerade, alkoho-
lister och fascister, där en judisk-amerikansk cirkusartist råkar på en gammal 
bekant som är läkare och får en föraning av den ondska som skall komma. DB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: David Carradine, Liv Ullman, Gert Fröbe, 1977, USA, 
Västtyskland, 35 mm, 1 tim 59 min, engelska, tyska, svensk text, tillåten från 15 år

Scener ur ett äktenskap  Sön 18 nov 16.00 Bio Victor

Långfilmsversionen av tv-serien om Johan och Mariannes krisande äktenskap som 
gav ett uppsving för familje rådgivning och ökade skilsmässo frek vensen i alla länder 
där den visades. Sven Nykvist var kritisk till att materialet som var inspelat på  
16 mm i 1.33:1 skulle blåsas upp till 35 mm i 1.66:1, men övertalades av Bergman 
som förhöll sig osentimental. Ett av Bergmans mest sedda verk och inspi rationskälla 
till såväl tv-serien Dallas som Woody Allens Fruar och äkta män. TB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Erland Josephson, Liv Ullman, Jarl Kulle, Bibbi Andersson, 
1974, Sverige, 35 mm, 2 tim 49 min, svenska, tillåten från 15 år

Höstsonaten  Ons 28 nov 18.00 Bio Victor

Världsberömd konsertpianist åter vänder hem efter sju år och återförenas motvilligt 
med sina försummade, nu vuxna, döttrar. Kritikerna tyckte att det mer än något 
annat var Ingrid Bergmans film och att hon i Höstsonaten gjorde sin bästa filmroll. 
Men mötet mellan Ingrid och Ingmar Bergman var inte friktionsfritt. ”En gång sa 
hon till mig: ’Om du inte säger hur jag ska göra den här scenen, så smäller jag till 
dig.’ Det tyckte jag ganska mycket om.”
Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Ingrid Bergman, Liv Ullman, Lena Nyman, 1978,  
Västtyskland, 35 mm, 1 tim 32 min, svenska, tillåten från 11 år

Ur marionetternas liv
Aus dem Leben der Marionetten

Ons 5 dec 18.00 Bio Victor

Peter och Kristina Egermann från 
Scener ur ett äktenskap återvänder  
i en film där makens mord på en ung 
prostituerad efterföljs av en djuplodad 
undersökning av hans mörka sinne. 
”Ett rikt verk, störande, förbluffande 
intensivt, ett starkt belägg för 
Berg mans unika vitalitet som provo- 
  katör och filmisk formgivare”, skrev 
Jan Aghed i Sydsvenskan. SR

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Robert 
Atzorn, Christine Buchegger, Martin Benrath, 
1980, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 43 min,  
tyska, svensk text, tillåten från 15 år

Ingmar Bergman
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Dokument Fanny  
och Alexander
Ons 12 dec 18.00 Bio Mauritz

”Ska vi sätta igång ett stort ståhej 
alli hopa?” Kära återseenden, stimmiga 
personalfikor, komiska hemorrojd-
historier och komplicerade scenerier 
möts under den stora inspelningen av 
Bergmans mästerverk. Regissören 
sammanställde själv materialet som 
filmats av hans forna Fårögranne och 
mångåriga samarbetspartner Arne 
Carlsson. SL

Regi: Ingmar Bergman, 1986, Sverige, 16 mm, 
1 tim 49 min, svenska, barntillåten

Ingmar Bergman

Fanny och Alexander
Sön 9 dec 14.00 Bio Victor

När en tvåbarnsfar dör i sviterna 
av ett slaganfall gifter Ewa 
Frölings änka om sig med Jan 
Malmsjös aktade biskop. Med 
borgerliga festligheter i back-
spegeln väntar ett nytt, strängt  
liv – inte minst för syskonparet 
Fanny och Alexander. Denna 
lustfyllda karriärsammanfattning, 
beskriven av kritikern Jurgen 
Schildt som en ”sataniskt 
välbakad jultårta”, kom att bli 
Bergmans mest folkkära film. SL

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: 
Bertil Guve, Ewa Fröling, Jan Malmsjö, 
Pernilla Allwin, Erland Josephson, 1982, 
Sverige, Frankrike, Västtyskland, 35 mm, 
3 tim 8 min, svenska, tillåten från 11 år

Bergmanårets
avslutning
I samarbete med Norstedts och
Stiftelsen Ingmar Bergman välkomnar  
vi till Bergmanårets officiella avslutning 
söndag 9 december. Vi firar detta med  
en visning av Fanny och Alexander,  
samtal med inbjudna gäster och andra
festligheter.

Mer info: cinemateket.se.



10 november–januari

Mot det totala mörker som andra världskriget utgjorde svarade Hollywood 
med noir-filmen – pessimistiska och fatalistiska berättelser med bottenlösa 
nedåtspiraler. Genom ett bildspråk präglat av skuggspel, skarpa kontraster 
och expressionistiskt influerade vinklar skildrades historier om ljusskygga 
varelser: skadeskjutna män och ogifta kvinnor med sylvassa tungor. Kärlek 
ersattes av köttsligt begär och otrohet, vänskap av svek och rivalitet, rättvisa 
av korruption, lojalitet av opportunism. Mörkret erbjöd en sfär där den rigida 
censuren kunde utmanas och kringgås.

I denna serie visar vi sällan visade noir-filmer från Filminstitutets arkiv. 
Det är mindre kända filmskapares mer kända verk, eller mer kända film-
skapares mindre kända verk. Serien består av en blandning av A- och 
B-produktioner där vi kan följa genrens utveckling.

Den tidigaste i serien, Ökenstaden, spelades in vid en tidpunkt då noir- 
filmen hade hittat sin form och sina konventioner. I de senare kan vi se de 
stilmässiga förändringar som genren genomgick, där det kontrast rika och 
expressionistiska bildspråket övergick till ett mer realistiskt sådant, utan  
att genrens hårdkokta karaktär gick förlorad. 
              Text: Stefan Ramstedt

Noir: Amerikanskt mörker

Glödande sand 
Rope of Sand

Sön 27 jan 14.00 Bio Victor

Efter att ha torterats och flytt Syd - 
afrika återvänder Burt Lancaster 
för att kräva hämnd och hämta  
de diamanter som orsakat hans 
olycka. Koloniala företag, fasci s- 
t iska poliser, blods pengar, sens- 
uella spioner och en mystisk figur 
som kallas Toady och spelas av 
Peter Lorre – Glödande sand har 
alla bestånds delar av en fullbordad 
noir, och de förvaltas ypperligt 
genom William Dieterles regi  
och Charles Langs foto. SR

Regi: William Dieterle, skådespelare: 
Burt Lancaster, Paul Henreid, Corinne 
Calvet, 1949, USA, 35 mm, 1 tim 41 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år
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Lästips: James Naremore, More Than Night: Film Noir in its Contexts  
(University of California Press, 2008)

Noir: Amerikanskt mörker10 november–januari
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Ökenstaden Desert Fury

Tis 20 nov 18.00 Bio Victor

Robert Rossens manus (efter Ramona 
Stewarts roman) är en mörk historia  
där Lizbeth Scott ”hålls hårt i koppel” 
av både mor och potentiell fästman. 
För att slippa bli hunsad söker hon en 
fristad hos en spelare med ett diskuta-
belt förflutet och en skum kumpan. Hal 
B. Wallis producerade denna atypiska 
noir som filmades i Technicolor och 
utspelar sig i Nevadas öken. SR

Regi: Lewis Allen, skådespelare: Lizbeth Scott, 
Burt Lancaster, Mary Astor, 1947, USA, 35 mm, 
1 tim 27 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Ingen väg ut No Way Out  Fre 11 jan 18.00 Bio Victor

Sidney Poitier spelar en nyutexamine rad läkare som får ta hand om två skott-
skadade gangsterbröder, varav den ena dör på operationsbordet vilket den andra 
brodern – en fullblodsrasist spelad av Richard Widmark – väljer att tolka som att 
han blev mördad. Joseph L. Mankiewicz hanterar det kontro versiella temat med 
stor känslighet, och Poitiers rolltolkning av den av rasistiska strukturer själv-
tvivlande läkaren tillhör hans finaste. SR

Regi: Joseph L. Mankiewicz, skådespelare: Richard Widmark, Sidney Poitier, Linda Darnell, 1950, 
USA, 35 mm, 1 tim 43 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Opium To the Ends of the Earth  Tis 4 dec 18.00 Bio Victor

Dick Powell spelar narkotikapolis som bevittnar hur ett fartyg dumpar levande 
kinesiska slavar utanför Kaliforniens kust, och tar på sig uppdraget att knäcka  
den kartell som misstänks ligga bakom dådet. Uppdraget för honom till ”världens 
ände”, och mystiken tätnar när han träffar en änka spelad av Signe Hasso. Noir 
med en dokumentär ton baserad på dokument från USA:s finansdepartement  
och med tidstypiska yellowface. SR

Regi: Robert Stevenson, skådespelare: Dick Powell, Signe Hasso, Maylia, 1948, USA, 35 mm,  
1 tim 44 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Prickskytten The Sniper  
Sön 13 jan 14.00 Bio Victor

Efter att ha vittnat mot och namngett 
sina kollegor för HUAC gjorde Edward 
Dmytryk denna film om en man vars 
misogyni och psykiska sjukdom driver 
honom till att krypskjuta kvinnor, för 
vilket han blir jagad av en konstapel 
vid namn Franz Kafka. Dmytryk filmar 
med sedvanlig effektivitet, och San 
Francisco skildras i läckert svartvitt  
i denna realistiska noir med socialt 
patos. SR

Regi: Edward Dmytryk, skådespelare:  
Adolphe Menjou, Arthur Franz, Marie Windsor, 
1952, USA, 35 mm, 1 tim 27 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Noir: Amerikanskt mörker
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Narkotikasmuggling The Line-Up  Tor 31 jan 18.00 Bio Victor

Don Siegel regisserade denna spinoff av en tv-serie med samma namn som 
visades 1954–1960. I filmen ser vi Eli Wallach i rollen som en av tre gangsters 
som arbetar med att plocka upp narkotika som smugglats från Asien via ovetande 
resenärers bagage. I ett rafflande tempo berättas denna sena noir-historia som 
utspelar sig under ett dygn och som till stor del är inspelad på San Franciscos 
gator. SR

Regi: Don Siegel, skådespelare: Eli Wallach, Robert Keith, Mary LaRoche, 1957, USA, 35 mm, 
1 tim 24 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Mördare undanröjes
The Brothers Rico

Tor 22 nov 18.00 Bio Victor

”Så kanske kommer jag att dö, men 
Eddie, du har större problem. Du 
kommer att överleva.” Richard Conte 
spelar Eddie, en före detta maffia bok-
förare vars förflutna kommer ikapp 
honom när hans före detta arbetsköpare 
beger sig på jakt efter hans bröder. Phil 
Karlsons film, baserad på en roman  
av George Simenon, är en okonstlad 
berättelse som utspelar sig i Florida  
och utgör en av den sena noir-filmens 
milstenar. SR

Regi: Phil Karlson, skådespelare: Richard 
Conte, Dianne Foster, 1957, USA, 35 mm, 1 tim 
31 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Den utstötte The Strange One  Fre 18 jan 18.00 Bio Victor

I denna film, där förtryckt homosexua litet tar sig uttryck i sadism och underkastelse, 
långfilmsdebuterade Ben Gazzara som en sadist som manipulerar yngre studenter 
till att få en majorsson relegerad från en militärskola. Liksom Gazarra hade Jack 
Garfein en bakgrund från Actors Studio, och blandningen av noir-filmens mörker 
och metodskåde speleriets intensitet ger upphov till en synnerligen laddad film. SR

Regi: Jack Garfein, skådespelare: Ben Gazzara, Arthur Storch, George Peppard, 1957, USA,  
35 mm, 1 tim 40 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Den stora guldkuppen
Plunder Road  Mån 14 jan 18.00 Bio Mauritz

Elisha Cook har svårt att uttala Copaca - 
bana när han dagdrömmer om ett liv 
bortom fattigdomen med sin son i 
denna hårdkokta Regalscope-noir där 
ett rånargäng delar upp sig i tre lastbilar 
och försöker smuggla stöldgods över 
landsgränsen. Den långa, nästintill 
ordlösa kuppscenen i filmens inledning 
utgör ett litet underverk i sig som för 
tankarna till Jean-Pierre Melville. SR

Regi: Hubert Cornfield, skådespelare:  
Gene Raymond, Jeanne Cooper, Elisha Cook, 
1957, USA, 35 mm, 1 tim 12 min, engelska,  
svensk text, tillåten från 15 år

Noir: Amerikanskt mörker
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”De bästa skådespelarna i världen är de som känner mest och visar minst”, 
har Jean-Louis Trintignant sagt. Få kan mäta sig med honom.

I en hyllningsartikel i New York Times, publicerad när Michael Hanekes 
Amour hade amerikansk premiär och Trintignant var 82, skriver Terence Rattigan 
om skådespelarens ”djärvt tillbakahållna stil”. Det är en perfekt formule ring.  
Att visa så lite framför kameran kräver mod. Man riskerar att åskådarna blir 
ointresserade, att de tror att man inte gör något, att man inte spelar. 

Belmondo, Gabin, Montand och Depardieu tog i och blev stora stjärnor, 
men det dröjde innan Trintignant fick sin första utmärkelse. Han är snudd på 
självutplånande, men med sin metodiska spelstil får han oss att börja grubbla 
över vilka hans rollfigurer egentligen är. Var vi har dem, vad de är kapabla till.

I en tv-intervju säger Trintignant att han målade så dåligt och var så 
obe gåvad som musiker att han var tvungen att bli skådespelare. Och att  
han aldrig skulle ha blivit det om han inte varit så snygg. Han slog igenom  
i Roger Vadims Guldpalmsbelönade Och Gud skapade kvinnan…, där 
Brigitte Bardot gifte sig med honom trots att han var så tråkig. I Claude 
Lelouchs En man och en kvinna gjorde han och Anouk Aimée världssuccé 
som sörjande kärlekspar. Han fick pris i Cannes för domaren i Costa-Gavras 
Z, och gick till filmhistorien med sin roll i Bertoluccis Fascisten, ständigt 
nämnd av Coppola och Scorsese. Han har arbetat med Éric Rohmer, 
Krzysztof Kieslowski och Alain Robbe-Grillet och många mindre kända 
regissörer. Av sina 130 filmer tycker han att tjugo är bra. 

Mest nöjd är han med Fascisten och Amour. Bertolucci valde honom  
för att han såg ut att ha så många hemligheter, och i den mästerliga  
Fascisten  blir titelfiguren Mussolini-torped för att bli av med sitt förflutna. 
När Emanuelle Riva från nya vågen-milstolpen Hiroshima – min älskade 
försvinner in i dimman i Amour fattar Trintignant, en liten man i kofta och 
gammelmanshår, ett oerhört beslut. Aldrig mer, sa skådespelaren efter att  
ha arbetat med Haneke. I fjol gjorde de Happy End tillsammans. 

Man vet aldrig var man har honom, Trintignant.
                 Text: Nina Widerberg

Jean-Louis 
Trintignant

Och Gud skapade 
kvinnan… 
Et Dieu… créa la femme

Lör 3 nov 14.00 Bio Victor

Naturbarnet Bardot, som solar naken 
bakom lakanen på terrassen innan det 
gått en minut, hetsar upp halva Saint- 
Tropez och måste gifta sig med den 
timide Trintignant eller bli satt på 
flick hem. Filmen fick Guldpalmen  
och kritikern Godard tyckte att den  
var en frisk fläkt. Bardot hade redan 
gjort sjutton filmer men kallades 
Vadims fynd. ”Om han skapade mig  
så skapade jag honom.” NW

Regi: Roger Vadim, skådespelare: Brigitte 
Bardot, Jean-Louis Trintignant, Curd Jürgens, 
1956, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 31 min, 
franska, engelsk text, tillåten från 15 år
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Lästips: Joan Dupont, ”Faithful to the End”, 
Film Comment nr. 5, vol. 48 (2012)

13november–januari Jean-Louis Trintignant
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Duellen på ön  
Le combat dans l'île  

Fre 9 nov 18.00 Bio Mauritz

Svartsjuka och terrorism i laddat drama 
där Jean-Louis Trintignant åtta år före  
sin berömda roll i Fascisten spelar 
nybliven militant högerextremist och 
Romy Schneider hittar en bazooka i 
garderoben. Henri Serre, Jim i Jules 
och Jim, är i allt sin barndomsväns 
motsats. Regissören Alain Cavalier 
hade varit regiassistent till Louis Malle, 
som här var hans konstnärliga 
rådgivare. NW

Regi: Alain Cavalier, skådespelare: Romy 
Schneider, Jean-Louis Trintignant, Henri Serre, 
Diane Lepvrier, 1962, Frankrike, 35 mm,  
1 tim 44 min, franska, svensk text, till. från 15 år

En man och en kvinna 
Un homme et une femme

Mån 26 nov 18.30 Zita

Racerstjärnan Trintignant, som förlorat 
sin fru, och scriptan Anouk Aimée, som 
förlorat sin man, inleder Oscarbelönad 
kärlekshistoria i kioskvältare med soft 
focus, duggregn, tårfyllda tillbaka blick-
ar, öde sandstränder och en berömd 
omfamning där allt snurrar. Regissören 
Lelouch fotograferade själv, inspelnings- 
 teamet var sju personer och publiken 
kunde inte få ”Da da da dadadadada”-
temat ur huvudet. NW

Regi: Claude Lelouch, medverkande:  
Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Pierre 
Barouh, Valérie Lagrange, 1966, Frankrike, 
DCP (från 35 mm) 1 tim 42 min, franska, 
engelsk text, tillåten från 11 år

Trans-Europ-Express  
Tor 15 nov 18.00 Bio Mauritz

Narrativ dekonstruktion, drogsmugg-
ling och bondage på tågresa där Alain 
Robbe-Grillet (som skrivit manus till 
den gåtfulla I fjol i Marienbad ) och 
hans fru Catherine (porträtterad i 
 dokumen tären Ceremonin) kokar ihop 
en ny film i sin kupé. Trintignant är  
den påhittade knark kuriren som rycks 
hit och dit i hand lingen när de stryker, 
flyttar och lägger till i manuset. NW

Regi: Alain Robbe-Grillet, skådespelare: 
Jean-Louis Trintignant, Marie-France Pisier, 
Catherine Robbe-Grillet, Alain Robbe-Grillet, 
1966, Frankrike, 35 mm, 1 tim 35 min,  
franska, svensk text, tillåten från 15 år

Jean-Louis Trintignant  
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Amour  Mån 10 dec 18.30 Zita

Lyckligt gift gammalt par läser och spelar piano i sin vackra Paris-lägenhet tills 
Emmanuelle Riva från nya vågen-milstolpen Hiroshima – min älskade en morgon 
får stroke vid köksbordet. Haneke börjar med slutet i sitt kompromisslösa kammar - 
spel om ”hur vi förhåller oss till en älskads lidande”, och hans film överöstes med 
priser. Rollen är skriven för Trintignant, som inte tackat ja till en filmroll på nio år. NW

Regi: Michael Haneke, skådespelare: Jean-Lous Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, 
Alexandre Tharaud, 2012, Frankrike, Tyskland, Österrike, DCP, 2 tim 5 min, franska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Den röda filmen Trois couleurs: Rouge 

Mån 3 dec 18.30 Zita

Opålitliga minnen och alternativa händelseförlopp i den avslutande delen av 
Kieslowskis trilogi med namn efter färgerna i den franska flaggan. I filmen regis - 
 sören beslöt skulle bli hans sista kör fotomodellen Irène Jacob på den bittra en stör- 
ing en Trintignants hund, och upptäcker att den pensionerade domaren till bringar 
dagarna med att spionera på sina grannar och avlyssna deras telefoner. NW

Regi: Krzysztof Kieslowski, skådespelare: Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, 1994, Schweiz, 
Frankrike, Polen, 35 mm, 1 tim 39 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

En man och en kvinna: 20 år senare 
Un homme et une femme, 20 ans déjà  Fre 14 dec 18.00 Bio Victor

Trintignant har ihop det med sin svärdotters syster och testar racerbanor medan hans 
son kör racerbåtar. Anouk Aimée, som blivit producent och fått en dotter som ser ut 
som hon själv gjorde i den förra filmen, vill göra en musikal av sin och racer stjärn ans 
kärlekshistoria. Lelouche klipper mellan ramhandlingen, sin 60-talssuccé och en 
spelfilm om en galen sexmördare, och Trintignant gasar runt i öknen. NW

Regi: Claude Lelouch, skådespelare: Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Richard Berry,  
Evelyne Bouix, 1986, Frankrike, 35 mm, 1 tim 51 min, franska, svensk text, tillåten från 11 år

Snuten Flic Story  Lör 1 dec 18.30 Bio Victor

Trintignant är stenhård i rollen som Frankrikes mest efterspanade brottsling 
Emile Buisson, dömd för hundra rån och mer än trettio mord och halshuggen 
1956. Alain Delon jagar honom med risk för livet i osentimental filmatise ring  
av polischefen Roger Borniches självbiografiska bok om sitt livs längsta och 
svåraste uppdrag. Delon produ cerade och skildringen av de två männens  
relation väckte beundran. NW

Regi: Jacques Deray, skådespelare: Alain Delon, Jean-Louis Trintignant, Renato Salvatori, Claudine 
Auger, 1975, Frankrike, Italien, 35 mm, 1 tim 51 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Fascisten Il conformista  Lör 17 nov 18.00 Bio Mauritz

Moravias romanfigur har en far i tvångströja, en mor som knarkar bort familje-
palatset och en fruktansvärd hemlighet. Han blir fascist för att bli normal och får i 
uppdrag att skjuta sin forna lärare. Dominique Sanda hånglar med den stendumma 
Stefania Sandrelli och Vittorio Storaros kamera glider över sidenklänningar, art 
déco-dekor och Mussolini-marmor. Filmen blev hans och regissörens stora 
genombrott. NW

Regi: Bernardo Bertolucci, skådespelare: Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Gastone 
Moschin, 1970, Frankrike, Italien, Västtyskland, 35 mm, 1 tim 46 min, italienska, sv. text, till. fr. 15 år

Z  Lör 8 dec 16.15 Bio Victor

Trintignant fick pris i Cannes för undersökningsdomaren i Costa-Gavras politiska 
actionfilm om vänsteraktivisten Gregoris Lambrakis, som 1963 dödades på 
upp drag av den grekiska regeringen. Raoul Coutard fotograferade, Mikis 
Theodorakis skrev musiken i husarrest och filmen fick en Oscar. Regissören 
beskrev Trintignant som gripande och skrämmande på samma gång. NW

Regi: Costa-Gavras, skådespelare: Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant, 1969, 
Frankrike, Algeriet, 35 mm, 2 tim 6 min, franska, svensk text, tillåten från 15 år

Jean-Louis Trintignant
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Folkkär, varm, självlysande. Så beskrivs ofta Sickan Carlsson. 
”Jag är så glitt rande glad!” var hennes populära sångrad som 
parafraserades av film kritiker under stora delar av  
hennes karriär.

Likt flera av generationskamraterna odlade hon sin  
talang på revyteatern. Snart kom erbjudandet om att  
provfilma ute i Råsunda, vilket ledde till att hon  
som 16-åring gjorde en biroll i Lorens Marmstedts  
En stulen vals (1932). Hon erbjöds elevkontrakt  
av Svensk Filmindustri, rollerna blev fler och fler –  
såväl sympatiska överklassflickor i Gösta Rodins  
Smålänningar (1935) och Ivar Johanssons  
Åh, en så’n grabb (1939) som charmiga karriär-  
kvinnor i Hasse Ekmans Sjunde himlen (1956)  
och Fröken Chic (1959).

1953 utsågs hon till Sveriges mest populära  
skådespelare av Filmjournalens läsare. Hon var ett  
ständigt ljus i mörka krigstider, vilket fick somliga att beskylla 
henne för politisk naivitet. Andra såg henne som ett slags 
ledstjärna för välbehöv liga verklighetsflykter – men även 
kritikerna var förtjusta. Gång på gång lyftes hon fram som 
självklar höjdpunkt, även i filmer som lämnade en del  
i övrigt att önska.

Många trodde att Sickan var ett smeknamn, men  
det var i själva verket lika äkta som den glädje  
hon spred runt sig på inspelningarna. Med  
närmare sextio roller, under en karriär  
som sträckte sig över ett drygt halvsekel,  
skrev hon in sig i historien som en av  
Sveriges absolut största filmstjärnor.  
2005 fick hon en Hedersguldbagge.

Sickan Carlsson

Ryska snuvan: En 
efterkrigsrapsodi
Lör 10 nov 16.00 Bio Victor

Bomber, skratt och smällande cham - 
pag nekorkar i krigskomedi som är 
betydligt roligare än den influensa-
pandemi som den hämtat sin titel från. 
Totalförbjöds i Finland och kortades 
ned även i Sverige efter påtryckningar 
från den sovjetiska ambassaden. Film - 
kritikern Robin Hood såg en lyckad 
drift med sovjetväldet som var ”så 
roligt gjord att Moskvabolsjevikerna 
kommer att instämma i skrattet.” SL

Regi: Gustaf Edgren, skådespelare: Åke 
Söderblom, Karin Swanström, Sickan Carlsson, 
1937, 35 mm, 1 tim 13 min, svenska,  
tillåten från 15 år

Sickan Carlsson november–januari16

Text: Sebastian Lindvall

Lästips: Anna Nyman, Sickan: Minnen berättade för 
Anna Nyman (Bonnier, 1977)B
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Löjtnantshjärtan
Lör 17 nov 14.00 Bio Mauritz

Livlig operettfilm där tre husar löjtnan-
ter och deras skvadronchef tar in på 
Bankeberga, ett gods ägt av en 50-års - 
firande änka som bor ihop med sin 
dotter Louise. Sickan Carlsson lyftes 
fram som filmens stora glädje källa och 
beskrevs av Lill i Svenska Dagbladet 
som ”angenämt fullfjädrad i tekniken, 
glittrande, lekfull, skälmsk och 
charmerande.” SL

Regi: Weyler Hildebrand, skådespelare: Sickan 
Carlsson, Åke Söderblom, Hjördis Petterson, 
1942, 35 mm, 1 tim 45 min, svenska, barntillåten

Jungfrun på Jungfrusund
Lör 24 nov 14.00 Bio Victor

Hemkommen från Paris har fiskgros-
sistdottern Eva börjat ta tjänstefolket 
för givet och tror sig själv vara en 
världs van prinsessa. Hennes far tvingar 
in henne i ett vad: under en vecka ska 
hon och hembiträdet Ingrid, spelad av 
Sickan Carlsson, byta roller. Käck 
komedi med modernt klassperspektiv 
och vackra miljöbilder från småländska 
Västervik. SL

Regi: Ragnar Arvedson, skådespelare: Sickan 
Carlsson, Ludde Gentzel, Åke Söderblom, 1949, 
Sverige, 35 mm, 1 tim 31 min, svenska, 
barntillåten

Med glorian på sned
Fre 30 nov 18.00 Bio Victor

”Sickan Carlsson är ett av fenomenen  
i svensk film”, skrev Karl Ekwall i 
Aftonbladet och gladde sig över att hon 
äntligen fått ett manus som matchade 
hennes talang. Här spelar hon en för - 
läggarsekreterare som under pseudo-
nym skrivit en roman där hon bearbetar 
sin egen äktenskapskris. En komisk 
bearbetning av tvåsamhetsslentrian  
och fantasins förlösande kraft. SL

Regi: Hasse Ekman, skådespelare: Sickan 
Carlsson, Hasse Ekman, Sture Lagerwall,  
1957, Sverige, 35 mm, 1 tim 33 min,  
svenska, barntillåten

Sickan Carlsson
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Charlotte Löwensköld
Tis 15 jan 18.00 Bio Victor

Kostymdrama efter de sista två  
delarna i Selma Lagerlöfs romansvit 
Löwensköldska ringen. Charlotte 
Löwensköld, husmamsell åt Sickan 
Carlssons prostinna, förlovar sig med 
en ung magister som plågas av tros - 
frågor. Om än blandad kritik var de 
flesta lyriska över Rune Ericsons 
känsligt sökande foto. SL

Regi: Jackie Söderman, skådespelare: Ingrid 
Janbell, Lars Green, Sickan Carlsson, Sven 
Wollter, 1979, Sverige, DCP (från 35 mm),  
2 tim 4 min, svenska, tillåten från 11 år

Fröken Chic
Mån 19 nov 18.30 Zita

Sickan Carlsson spelar lärarinnan 
Isabella Linder som tävlar i Kvitt eller 
dubbelt och sjunger ”Fröken Chic”  
som svar på 600-kronorsfrågan i ämnet 
”varieté”. Hasse Ekman är Buster 
Carell, impressario i ekonomiskt trång - 
mål som ser en chans att exploatera 
henne, och färgstarka Hjördis Pettersson 
gör en oförglömlig Maria Lang-parodi. 
Sång, kärlek, crazyhumor, en smula 
mediesatir och Sickan i högform!
Regi: Hasse Ekman, skådespelare: Sickan 
Carlsson, Hasse Ekman, Hjördis Pettersson, 
1959, Sverige, DCP (från 35 mm), 1 tim 31 min, 
svenska, barntillåten

Lustgården
Lör 1 dec 14.00 Bio Victor

Adjunkt har ihop det med stadshotellets 
servitris, hennes dotter med stadens 
pastorsadjunkt och adjunktens kollega 
med mamsellen i bokhandeln. Sickan 
Carlsson gör en mognare roll i ett färg - 
sprakande lustspel med foto av Gunnar 
Fischer och manus av Ingmar Bergman 
och Erland Josephson. ”Det skulle bli 
en snygg sak i färg, lite vemodig, men 
ha lite knorr på svansen”, som Bergman 
själv uttryckte det.
Regi: Alf Kjellin, skådespelare: Sickan Carlsson, 
Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson, Hjördis 
Petterson, 1961, Sverige, 35 mm, 1 tim 33 min, 
svenska, tillåten från 11 år

Sickan Carlsson
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Salamandern La salamandre

Tis 13 nov 18.00 Bio Mauritz

En Helan & Halvan-liknande duo 
bestående av en journalist och en 
författare skriver manus baserat på en 
verklig händelse om en ung kvinna som 
anklagats för att ha skjutit sin farbror, 
men kvinnan (en enastående Bulle 
Ogier) låter sig varken fångas genom 
journalistikens objektiva eller roman - 
ens konstnärliga perspektiv. John 
Berger skrev manus till denna filoso - 
fiska betraktelse över medieringens 
defekter. SR 
Regi: Alain Tanner, skådespelare: Bulle Ogier, 
Jean-Luc Bideau, Jacques Denis, 1971, 
Schweiz, 35 mm, 2 tim 4 min, franska,  
svensk text, tillåten från 15 år

Alain Tanner
Efter att under 50-talet varit verksam inom Genèves filmstudio, flyttat till 
London och arbetat på det brittiska filminstitutet (BFI), haft samröre med 
filmskaparna inom Free Cinema-rörelsen, gjort en prisbelönt kortfilm med 
Claude Goretta – en annan av den schweiziska filmens största regissörer – 
och flyttat tillbaka till Genève för att arbeta på televisionen var Alain Tanner 
med och grundade Groupe 5, en sammanslutning yngre filmskapare som  
lade grunden för den nya schweiziska filmen.

Tanners första långfilmer är starkt präglade av hans samarbete med  
den nyligen bortgångne konstkritikern och författaren John Berger. Deras 
gemen samma produktion speglar en politiskt turbulent period, då maj 68 
snabbt övergick i en bistrare period, utan att dess anhängare förlorade sina 
drömmar. Deras filmer handlade, för att låna en formulering av filmkritikern 
Dave Kehr, om ”revolutionärens dilemman i icke-revolutionära tider”.

Även om revolutionen ter sig mer och mer avlägsen ju längre framåt vi  
rör oss i Tanners filmografi kvarstår faktum att hans karaktärer verkar söka 
sig bort från den politiska verkligheten. Genom öde trottoarer, smala gränder, 
smutsiga innergårdar och väldiga berglandskap söker de flyktvägar från den 
”normaliseringens tid … då förändring är tillåten – men inget ändå för-
ändras”, som Leva tillsammans utspelar sig i.

Till skillnad från merparten av 60- och 70-talets politiskt engagerade 
filmer består Tanners filmer av lågmälda, humanistiska berättelser. Radika-
lismen återspeglas snarare i hans subtila omformande av den traditionella 
filmens språk, hur han skapar tid och rum där karaktärernas längtan ställs  
mot en begränsande realitet. Hos Tanner är filmen både politisk och folklig.

John Bergers definition av film råkar även vara den bästa tänkbara 
beskrivningen av Tanners verk: ”Filmen är inte prinsarnas eller borgar-
klassens konstart. Den är populär och vandrande. I filmens himmel lär sig 
människor vad de kunnat vara och vad som tillhör dem utöver deras liv.”
              Text: Stefan Ramstedt

Lästips: Jim Leach, A Possible Cinema: The Films of 
Alain Tanner (The Scarecrow Press, Inc., 1984)B
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Skördemånad Messidor  

Fre 23 nov 18.00 Bio Victor

I denna föregångare till Thelma & 
Louise slår en historiestudent och ett 
butiks biträde följe efter att ha träffats  
av en slump när de liftat. De unga 
kvinnornas flykt från den moderna 
tidens meningslöshet visar sig dock ha 
ett högt pris, och de tvingas ta till vapen 
för att försvara sitt val. Solidaritet och 
kärlek mellan kvinnor i subtilt subversiv 
film om frihet i ett liberalt samhälle. SR

Regi: Alain Tanner, skådespelare: Clémentine 
Amouroux, Catherine Retoré, Franziskus 
Abgottspon, 1978, Schweiz, Frankrike, 35 mm, 
2 tim 3 min, franska, tyska, svensk text,  
tillåten från 15 år

Jonas – som blir 25  
år 2000 
Jonas – qui aura 25 ans en l’an 2000

Sön 4 nov 16.00 Bio Victor

En politiskt radikal korrekturläsare,  
en sekreterare intresserad av tantrasex, 
en kassörska som delar ut rabatter till 
fattigpensionärer, en historielärare  
med blodkorv i portföljen, en uppsagd 
tryckeriarbetare och hans fru som 
känner sig tom, en bondefamilj som 
odlar ekologiskt och vurmar för valar – 
färgstarka karaktärer i hänförande 
ensemblefilm om den politiska 
depressionen som följde maj 68. SR

Regi: Alain Tanner, skådespelare: Jean-Luc 
Bideau, Myriam Mézières, Rufus, 1976, 
Schweiz, Frankrike, 35 mm, 1 tim 55 min, 
franska, svensk text, tillåten från 11 år

Leva tillsammans 
Le milieu du monde  

Tis 6 nov 18.00 Bio Mauritz

Samtidigt som en familjeman tillika 
framgångsrik ingenjör blir indragen 
som kandidat för ett konservativt 
politiskt parti träffar han en ung 
italienska som arbe  tar som servitris  
på en bar. Kärlek uppstår, men hon 
insisterar på att han inte kan se henne.  
I Tanners kanske mest politiska film 
återspeglas 70-talets ideologiska klimat 
i allt från mellanmänskliga relationer 
till de schweiziska landskapen. SR

Regi: Alain Tanner, skådespelare: Olimpia 
Carlisi, Philippe Léotard, Juliet Berto, 1974, 
Schweiz, Frankrike, 35 mm, 1 tim 55 min, 
franska, svensk text, tillåten från 15 år

Alain Tanner
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En eld i mitt hjärta 
Une flamme dans mon coeur  

Lör 1 dec 16.00 Bio Victor

Myriam Mézières spelar huvudrollen 
och skrev, tillsammans med Tanner, 
manus för denna film om en skåde-
spelerska som lyckas ta sig från ett 
förhållande där passionerade lekar 
övergått i övergrepp, och som finner  
ny kärlek hos en journa l ist. I gryniga 
svartvita 16 mm-bilder tecknas ett 
kvinnoporträtt som i sin intensitet och 
komplexitet utgör ett av den franko-
fona 80-talsfilmens starkaste. SR

Regi: Alain Tanner, skådespelare: Myriam 
Mézières, Aziz Kabouche, Benoit Régent,  
1987, Frankrike, Schweiz, 35 mm, 1 tim 50 min, 
franska, svensk text, tillåten från 15 år

I den vita staden 
Dans la ville blanche  

Sön 25 nov 17.00 Bio Victor

En sjöman stiger i land i Lissabon,  
tar in på ett litet hotell och träffar så 
småning om en kvinna som arbetar som 
städerska. Han tillbringar sin tid med 
att vandra runt på gator och filma det 
han ser – filmer han sedan skickar till 
sin fru i Schweiz. Bruno Ganz och 
Teresa Madrugo gör lysande roll-
prestationer, och Lissabons skönhet 
skildras med rättvisa i fotografen 
Acácio de Almeidas utsökta bilder. SR 
Regi: Alain Tanner, skådespelare: Bruno Ganz, 
Teresa Madruga, Julia Vonderlinn, 1982, 
Portugal, Schweiz, 35 mm, 1 tim 48 min,  
franska, svensk text, tillåten från 11 år

På ljusårs avstånd 
Les années lumière  

Lör 8 dec 14.00 Bio Victor

En ung man som arbetar på en bar 
träffar en äldre herre med ryska rötter 
och röd bärgningsbil. Den unga 
mannen söker upp herren där han bor 
vid ett nedgånget garage någonstans 
på den irländska landsbygden, och en 
vänskap utvecklas långsamt och inte 
utan problem. Tanners första engelsk - 
språkiga film, baserad på en roman av 
Daniel Odier, är en udda blandning av 
socialrealism och ockultism. SR

Regi: Alain Tanner, skådespelare: Trevor 
Howard, Mick Ford, Bernice Stegers, 1980, 
Frankrike, Schweiz, 35 mm, 1 tim 47 min, 
engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Alain Tanner



Кино!

Lästips: Irina Karelina, Den ryska montage-
filmen (Studentlitteratur, 2006)

Åren efter den ryska revolutionen blomstrade film-
industrin. Lenin utropade filmen till den främsta och 
viktigaste konstformen – en konst för massorna, för 
folket. Över två tredjedelar av den sovjetiska befolk-
ningen var analfabeter och i riket talades en mängd olika 
språk. Den rörliga bilden blev därmed de styrandes mest 
effektiva verktyg – en revolutionär propagandamaskin 
som födde en ny sorts filmskapare av vilka många, likt 
Dziga Vertov, började sin yrkesbana med revolutionära 
journalfilmer.

 Dessa filmare ville förnya sättet att se och betraktade 
inte bara filmen som något som skulle roa, utan som en 
konstform för att sprida information och nå förändring. 
Det experimentella och innovativa tänkandet genom-
syrade olika teoribildningar och konstarter, vilka result - 
e rade i en rad korsbefruktningar. Samtidigt hade konst - 
närerna fortfarande relativt fria händer och åtnjöt en 
statlig tillit som bidrog till att 1920-talet kom att bli den 
sovjetiska filmens guldålder. 

 Centralt för regissörerna var montaget som kretsade 
kring sammanfogningen av till synes disparata bilder. 
Både i teori och praktik var Vertov och Sergej Eisensteins 
intellektuella montage nyskapande och vidgade film - 
språkets gränser. Andra, likt Vsevolod Pudovkin, Lev 
Kulesjov och Aleksandr Dovzjenko, använde montaget 
för att förstärka upplevelsen av rollfigurernas känslor.

Till skillnad från Eisenstein och Vertov, som betonade 
kollektivet och ”masshjälten”, använder sig de senares 
filmer ofta av tydliga huvudpersoner. Man valde gärna  
en typ framför en skådespelare, det vill säga en karaktär 
som förkroppsligar en kollektiv personlighet och 
generell livshistoria. Filmernas teman sträckte sig över 
revolutionerna, livet efteråt, arbetarnas villkor i den 
trångbodda storstaden samt landsbygdens kollektivise-
ring av jordbruket.

 I slutet av 20-talet införde Josef Stalin total kontroll 
över filmbranschen, och med det dog det sista hoppet  
om konstnärlig frihet. Montagefilmarnas experimentella 
filmskapande bespottades av makthavarna som ansåg det 
borgerligt och förlegat. Istället blev socialistisk realism 
den officiella doktrinen i närapå ett halvt sekel. Flera av 
1920-talets regissörer fortsatte, likt Eisenstein och 
Pudovkin i en allt mer undanskymd och censuranpassad 
roll, att göra film även efter 1930. Men få nådde upp till 
sin forna glans.

 De avantgardistiska filmerna uppskattades av såväl 
inhemska som utländska kritiker, men den stora massan 
ville ha något mer lättsamt. Filmerna lever vidare som 
visuellt slående portalverk som banat nya vägar att 
betrakta vad film är, och framförallt vad film kan vara.

 Vi visar tio av de mest kända verken från perioden.
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Text: Tora Berg

Sovjetisk affischkonst
12 oktober 2018–6 januari 2019 pågår 
utställningen Sovjetisk affischkonst på 
Liljevalchs (Djurgårdsvägen 60). Mot 
uppvisande av Cinemateketkortet eller  
Stora Cinemateketkortet erhålls 25 procent 
rabatt på entrépriset till utställningen.

Mer info: liljevalchs.se

Sovjetisk film 1924–1930

Кино!22 november–januari
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Aelita Aélita  Fre 2 nov 18.00 Bio Victor

En svartsjuk ingenjör härleder ett 
kryp tiskt telegrafmeddelande till Mars 
och dagdrömmer om den röda planet - 
ens drottning. Revolutionär science 
fiction-fantasi som, genom huvud-
personens inre kaos, skildrar den 
politiska förvirringen efter Lenins död. 
Med makalös art déco-scenografi och 
masscener var Aelita den dittills dyraste 
filmproduktion som gjorts i Sovjet-
unionen. Inledning av Tora Berg, 
programredaktör på Cinemateket,  
och med Edward von Past på piano. TB

Regi: Jakov Protazanov, skådespelare:  
Nikolaj Cereteli, Julia Solntseva, Nikolaj 
Batalov, Vera Orlova, 1924, Sovjetunionen,  
35 mm, 1 tim 51 min, ryska och svenska 
mellantexter, tillåten från 15 år

Кино!

Filmögat  Kino-glaz

Fre 16 nov 18.00 Bio Victor

”Jag är filmögat, Jag är det mekaniska 
ögat. Jag är en maskin som visar dig 
världen så som jag ser den.” Genom  
att filma verkliga människor i verkliga 
miljöer ville Dziga Vertov med sitt 
mekaniska kameraöga förmedla en 
sanning det mänskliga var oförmöget  
att uppfatta. Som i Vertovs mest kända 
film Mannen med filmkameran kors - 
klipps dokumentära bilder, här på den 
nya världens unga pionjärer, i snabbt 
tempo. Edward von Past på piano. TB

Regi: Dziga Vertov, 1924, Sovjetunionen, 35 mm, 
1 tim 27 min, ryska och engelska mellantexter, 
tillåten från 15 år

Pansarkryssaren 
Potemkin
Bronenosets Potiomkin

Lör 10 nov 18.00 Bio Victor

Verklighetsbaserat drama där besätt-
ningen på ett krigsfartyg i Svarta havs-
flottan 1905 gör myteri och ansluter sig 
till de revolutionära grupperna. Mon - 
tage sekvensen från Odessatrappan är  
en av historiens mest parafraserade och 
omtalade, men trots det förbjöds filmen 
i flera västländer. I Sverige fick den 
premiär först 1952. Lotta Hasselquist 
Nilsson ackompanjerar på piano. TB

Regi: Sergej Eisenstein, skådespelare: 
Aleksandr Antonov, Vladimir Barskij, Grigorij 
Aleksandrov, 1925, Sovjetunionen, 35 mm,  
1 tim 24 min, svenska mellantexter, till. fr. 15 år
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Säng och soffa
Tretja mescanskaja

Tor 29 nov 18.00 Bio Victor

Ett gift par med liten bostad får maka 
ihop sig då makens vän erbjuds flytta in. 
Ett ménage à trois, inspirerat av den ryske 
poeten Vladimir Majakovskijs sambo-
skap med sin ”musa” och dennas man, 
som humoristiskt skildrar verklig heten 
för Moskvas trångbodda arbetar klass och 
tar upp komplexa ämnen som polygami 
och abort – kontroversiellt stoff som 
medförde att filmen total förbjöds i USA 
och Europa. Lotta Hasselquist Nilsson 
ackompanjerar på piano. TB

Regi: Abram M. Room, skådespelare: Nikolaj 
Batalov, Ljudmila Semënova, Vladimir Fogel, 
1927, Sovjetunionen, 35 mm, 1 tim 11 min, ryska 
och svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Förfilm: Fjättrad av filmen Zakovannaja filmoj

Unikt fragment av en förlorad film efter Vladimir Majakovskijs dikt med samma namn. 
I huvudrollerna syns Majakovskij och dennes älskarinna Lilja Brik.
Regi: Nikandr Turkin, 1918, 35 mm, 4 min, utan dialog

Kärlek i förbjudna led
Baby rjazanskie

Lör 24 nov 18.00 Bio Victor

En patron på den ryska landsbygden 
gifter bort sin son till en kvinna han  
själv åtrår. Samtidigt gifter sig hans 
dotter med en fattig snickare, mot 
faderns vilja. När kriget bryter ut prövas 
alla relationer. Olga Preobra zjen skaja 
var en av få av landets filmare som var 
verksamma både före och efter revolu - 
tionen. Kärlek i förbjudna led anses  
vara hennes mästerverk. Edward  
von Past ackompanjerar på piano. AA

Regi: Ivan Pravov, Olga Preobrazjenskaja, 
skådespelare: Raisa Puznaja, Elena 
Maksimova, 1927, Sovjetunionen,  
DCP (från 35 mm), 1 tim 22 min, engelska 
mellantexter, tillåten från 15 år

Кино!

Enligt lag Po zakonu  Fre 7 dec 18.00 Bio Victor

Guldsökare ställs inför moraliskt dilemma när en ur deras grupp om fem plötsligt 
dödar två av de andra. Vågar de riskera att forsla honom genom vildmarken för att 
ställa honom inför rätta? Eller ska de ta lagen i egna händer? Lev Kulesjov, vars 
fru briljerar i huvudrollen, var en av den sovjetiska guldålderns främsta teoretiker 
och den första att använda ordet montage i filmsammanhang. Lotta Hasselquist 
Nilsson ackompanjerar på piano. TB

Regi: Lev Kulesjov, skådespelare: Aleksandra S. Chochlova, Vladimir Fogel, Sergej Komarov,  
1926, Sovjetunionen, 35 mm, 1 tim 30 min, ryska och engelska mellantexter, tillåten från 15 år

En moder Mat  Lör 12 jan 18.00 Bio Victor

Till minnet av 1905 års misslyckade revolution gjorde Vsevolod Pudovkin En 
moder, baserad på Maksim Gorkijs roman med samma namn. Vera Baranovskaja 
är den ömma modern som slits mellan sin revolutionära son och sin strejk bryt ande 
make, och Pudovkin spelar själv rollen som kallhamrad poliskonstapel i denna sin 
mest kända film. Lotta Hasselquist Nilsson ackompanjerar på piano. TB

Regi: Vsevolod Pudovkin, skådespelare: Vera Baranovskaja, Nikolaj Batalov, Aleksandr Tjistjakov, 
1926, Sovjet unionen, 35 mm, 1 tim 27 min, ryska och svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Kopia inlånad från Österreichisches Filmmuseum .
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Turksib  Sön 27 jan 18.30 Bio Victor

Stilbildande dokumentär om det svåra 
bygget av Turksib, järnvägen mellan 
Turkestan och Sibirien, genom ogäst - 
vänlig öken och stäppmark. Med 
slående bilder och sprängande rytm 
ställs räls, lok och ingenjörskonst i 
kontrast mot den gamla världens 
kamel er, hästar och armod. Viktor 
Turins episka verk hyllades i alla led 
såväl i Sovjet som utomlands, och  
blev trots sin avantgardistiska form  
en publiksuccé. Edward von Past 
ackompan j erar på piano. TB 
Regi: Viktor Turin, skådespelare: Aleksandr 
Antonov, Vladimir Barskij, Grigorij Aleksandrov, 
1929, Sovjetunionen, 35 mm, 1 tim 7 min, ryska 
och svenska mellantexter, tillåten från 15 år

Jorden Zemlja  

Lör 19 jan 18.15 Bio Victor

Simon har med oxens hjälp plöjt marken 
i 75 år. När han dör bestämmer sig 
sonsonen, till de jordägande kulakernas 
fasa, för att skaffa en gemen sam traktor 
till kollektiv jord brukets bönder. Med 
emotionell montageklippning, smärt - 
samt vackra bilder i diagonal komposi-
tion och lyriska element blandat med 
folklore nås sublima höjder som gjort 
stort avtryck i filmhistorien. Iiris 
Viljanen ackompanjerar på piano. TB

Regi: Aleksandr Dovzjenko, skådespelare: 
Aleksandr Antonov, Vladimir Barskij, Grigorij 
Aleksandrov, 1930, Sovjetunionen, 35 mm,  
1 tim 24 min, svenska och finska  
mellantexter, tillåten från 15 år

Huset på Trubnajagatan
Dom na trubnoj 

Sön 2 dec 18.00 Bio Victor

Vardagsskildring om en ung kvinna 
som lämnar landsbygden med en gås 
under armen för att leta efter sin 
morbror i Moskva. Hon offrar allt  
för ett jobb som piga i den överfulla 
staden. Boris Barnets utomordentliga 
sociala satir över det moderna livet och 
dess prövningar anses vara en av de 
bästa stumfilmskomedierna. Edward 
von Past ackompanjerar på piano.
Regi: Boris Barnet, skådespelare: Aleksandr 
Gromov, Vladimir Fogel, Sergej Komarov,  
Ada Vojtsik, 1928, Sovjetunionen, 35 mm,  
1 tim 4 min, ryska och engelska mellantexter, 
tillåten från 15 år

Kopia inlånad från Österreichisches Filmmuseum .

Кино!



Cosas que nunca te dije
Tis 29 jan 18.00 Bio Victor

Lili Taylor dumpas över telefon av sin 
bortresta pojkvän och befinner sig i en 
eländig stad hon valt enkom för kärlek - 
en. Efter ett halvhjärtat själv mords-
försök möter hon telefon psykologen 
Don, som hon utnyttjar med själv-
ömkandet som ursäkt. Prisad indiefilm 
om kärlek, ordkarghet och ideoband. TB

Regi: Isabel Coixet, skådespelare: Andrew 
McCarthy, Lili Taylor, Leslie Mann, Peggy West, 
Alexis Arquette, 1996, Spanien, USA, 35 mm, 
1 tim 33 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

Isabel Coixet 

Trots att det tog hela sju år efter långfilmsdebuten Demasiado 
viejo para morir joven (1989) för Isabel Coixet att regissera 
sin nästa långfilm är hon idag en otroligt produktiv film-
skapare. Coixet rör sig fritt mellan genrer, allt från dokumen-
tär till skräck och science fiction. Hon har ett eget produk - 
tionsbolag, skriver manus till de flesta av sina filmer och 
arbetar ofta som fotograf på desamma. Dessutom är hon vid 
sidan av regissörsyrket verksam som designer, reklammakare 
och formgivare. Till exempel var det Coixet som 2010 
designade den omtalade gigantiska bebisroboten till den 
spanska paviljongen på världsutställningen i Shanghai. 

Coixet har också gjort sig till en talesperson för kvinnliga 
filmskapares situation i Spanien som en av grundarna till 
CIMA, ett nätverk för spanska kvinnliga filmare, och som 
ordförande för European Women’s Audiovisual Network. 
Hon kommenterar ofta kvinnliga regissörers situation i såväl 
Spanien som globalt och kallar sig tveklöst för feminist: 
”Halva världens befolkning får inte vad den förtjänar.”

I hennes filmer står kvinnor med en rad olika levnadsöden  
i centrum: en ung tvåbarnsmor som får veta att hon snart ska 
dö (Mitt liv utan mig), ett krigsoffer från Bosnien (The Secret 
Life of Words), ett dumpat butiksbiträde som spelar in video - 
band till sitt ex (Cosas que nunca te dije), en separerad 
kvinna i övre medelåldern som tar körkort (Learning to 
Drive), en motarbetad bokälskare (The Bookshop) och en 
lönnmörderska i Tokyo (Map of the Sounds of Tokyo).

Filmerna kretsar kring intimitet, samtalen, orden och 
bristen på dem. Coixet utforskar hur vi som människor beter 
oss mot andra: ”Det mest spännande som finns är hur par 
agerar när de är själva med varandra.”

För tillfället är Coixet upptagen med färdigställandet av 
inte mindre än tre filmer. Vi visar fem av hennes tidigare verk.
               Text: Tora Berg

Lästips: Jay Beck och Vicente Rodríguez Ortega, Contemporary Spanish 
Cinema and Genre (Manchester University Press, 2008)
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The Bookshop 
Tis 11 dec 18.00 Bio Victor

I 1950-talets England bestämmer  
sig den frigjorda litteraturälskaren 
Florence för att öppna en bokaffär,  
trots hårt motstånd från den reaktionära 
lokalbefolkningen – i synnerhet 
Patricia Clarksons högdragna över -
klass dam. Underbart skådespeleri och 
förtjusande miljöer i dröjande drama 
efter Penelope Fitzgeralds roman. 
Belönades i fjol för bästa litterära 
adaption på Frankfurt Book Fair. 
Förhandsvisas i samarbete med  
Lucky Dogs. TB

Regi: Isabel Coixet, skådespelare: Emily 
Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson,  
Hunter Tremayne, 2017, Spanien, USA, DCP,  
1 tim 33 min, engelska, svensk text, till. fr. 15 år

Map of the Sounds of Tokyo  Mån 21 jan 18.00 Bio Mauritz

En fragil fiskhandlartorped, som uppvaktas av en nyfiken ljudtekniker, får i upp - 
drag att beröva livet på en sörjande vinhandlare vars flickvän begått självmord. 
Men när det väl kommer till kritan lyckas hon inte avlossa sitt dödande skott.  
Isabel Coixet, som här inspirerats av författarna Haruki Murakami och Banana 
Yoshimoto, baserade berättelsen på personer hon stött på under en resa till Japan. TB

Regi: Isabel Coixet, skådespelare: Rinko Kikuchi, Sergi López, Min Tanaka, 2009, Spanien, Kanada, 
digitbeta (från 35 mm), 1 tim 49 min, engelska, japanska, engelsk text, tillåten från 15 år

The Secret Life of Words La vida secreta de las palabras 

Fre 25 jan 18.00 Bio Victor

En tillbakadragen, tystlåten kvinna som flytt kriget i forna Jugoslavien får av en 
slump i uppdrag att vårda en brännskadad man på en ödelagd oljerigg. Trevande 
öppnar hon upp sitt stängda skal och avslöjar ett plågat förflutet. Inför inspel-
ningen intervjuade regissören 85 kvinnor som våldtogs under de jugoslaviska 
krigen: ”Jag ville vara deras vittne.” TB

Regi: Isabel Coixet, skådespelare: Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, Julie Christie, 2005, 
Spanien, Irland, 35 mm, 1 tim 55 min, engelska, svensk text, barntillåten

Mitt liv utan mig 
Mi vida sin mí

Lör 19 jan 16.00 Bio Victor

En ung tvåbarnsmamma med trist städ - 
jobb och arbetslös make finner oväntad 
livslust när hon får veta att hon är 
döende. Lågmäld humor, starka skåde  
spelarinsatser och osentimental sorg i 
hoppfullt drama utan försköning ar eller 
carpe diem-klyschor. Isabel Coixet och 
Sarah Polley belönades med en rad 
välförtjänta priser.
Regi: Isabel Coixet, skådespelare: Sarah Polley, 
Amanda Plummer, Scott Speedman, 2003, 
Spanien, Kanada, 35 mm, 1 tim 44 min, 
engelska, svensk text, barntillåten

Isabel Coixet
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Djibril Diop Mambéty gjorde sina första filmer under en tid då en yngre generation 
politiskt engagerade filmskapare från Afrika, Latinamerika och Asien tog upp kameran 
som vapen i kampen mot kolonialismen. Trots en småskalig produktion var Mambéty 
en av denna ”tredje filmens” viktigaste namn. Till skillnad från flera av de filmskapare 
som vanligtvis brukar sammanföras under begreppet föredrog Mambéty fiktionen 
framför dokumentären, och tillsammans med Kidlat Tahimik och Glauber Rocha  
var han en av dess mest egensinniga medlemmar.

Efter två politiskt explosiva och formmässigt utmanande kortfilmer gjorde 
Mambéty Touki Bouki, där den många gånger berättade historien om två unga 
älskande på flykt utspelar sig i 70-talets Dakar. Likt de två tidiga kortfilmerna  
präglas denna berättelse om det postkoloniala subjektet av ett högst infallsrikt  
och eklektiskt arbete med bild och ljud.

Trots att Touki Bouki vann kritikerpriset i både Cannes och  
Moskva dröjde det 15 år innan Mambéty gjorde en ny film.De  
filmer han gjorde från 80-talets slut präglas av en mer lågmäld  
form, men där den bitande satiren från de tidiga kortfilmerna  
återkommer med en förhöjd komplexitet. När Mambéty  
dog i sviterna av lungcancer 1999 arbetade han med  
trilogin ”Berättelser om små människor”.

Rebellerna i de tidiga filmerna, makthavarna i Hyènes,  
människorna på samhällets botten i de sista kortfilmerna  
– genom sitt livsverk skildrade Mambéty det senegalesiska  
samhällets alla skikt. Hans filmer utgör ett snitt genom  
dem ur vilket det postkoloniala samhällets  
paradoxer kunde strömma. På en fråga om de hos honom  
ofta förekommande temana makt och vansinne svarade  
han: ”Jag tror att vansinnets makt är en sak, och maktens  
vansinne en annan. Tillsammans är de för tunga för människan.”

Hos Mambéty framträder de mäktiga som vansinniga,  
de vansinniga som mäktiga; stora människor visar sig  
vara ynkliga, och de små visar sig vara giganter.

                    Text: Stefan Ramstedt

Djibril Diop Mambéty
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Lästips: Robert Sklar, ”Anarchic Visions”,  
Film Comment vol. 36, nr. 3 (2000)

Djibril Diop Mambéty

Visningarna sker i samarbete med 
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Hyènes Ramatou  

Lör 26 jan 17.45 Bio Victor

”Livet gjorde mig till en hora. Nu ska 
jag göra livet till en bordell”, säger en 
rik dam efter att hon återvänt till den 
fattiga staden Colobane med planer  
på att hämnas på stadens butiksföre-
stånda re tillika framtida borgmästare. 
Mambétys andra långfilm, baserad  
på Friedrich Dürrenmatts pjäs Besök  
av en gammal dam, är en sylvass 
politisk satir över penningens 
förödande effekter på människan. SR

Regi: Djibril Diop Mambéty, skådespelare: Ami 
Diakhate, Djibril Diop Mambéty, Mansour Diouf, 
1992, Senegal, Schweiz, Frankrike, DCP (från 
35 mm), 1 tim 50 min, wolof, franska, japanska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Touki Bouki
Lör 26 jan 13.00 Bio Victor

Mambétys långfilmsdebut är en 
berättelse om två älskande på flykt där 
en ung man på en tjurhornsutsmyckad 
motorcykel planerar att fly från ett post - 
kolonialt Dakar till Paris (”para disets 
portar”) med sin flickvän, och som inte 
räds överträda lagen för att ta sig dit. Det 
unga parets upprors anda speglas väl i 
filmens egensinniga arbete med bild och 
ljud. Efter visningen samtalar Danial 
Brännström, Cinematekschef, med 
regissören Dani Kouyaté. Samtalet 
pågår i cirka 20 minuter. SR

Regi: Djibril Diop Mambéty, skådespelare: 
Magaye Niang, Mareme Niang, Aminata Fall, 
1973, Senegal, 35 mm, 1 tim 25 min, wolof, 
arabiska, franska, engelsk text, till. från 15 år

Kortfilmer av Mambéty:
Parlons grand-mère / Le franc /  
La petite vendeuse de soleil  
Lör 26 jan 15.15 Bio Victor

Mambétys produktion består till stor del av kortfilmer. 
Vi visar Parlons grand-mère, en film om barndom  
och film som spelades in i Burkina Faso under prod uk - 
tionen av Idrissa Ouédra ogos Yaaba, tillsammans med 
de två första delarna av den oavslutade trilogin om 
”små människor”: Le franc, om en olycksalig man 
som vinner på lotto, och La petite vendeuse de soleil, 
om en ung kryckburen tidningsför säljare. SR

Regi: Djibril Diop Mambéty, skådespelare: Dieye Ma,  
Aminata Fall, Moussa Baldé, 1989/1994/1999, Senegal, Burkina 
Faso, Schweiz, Frankrike, Tyskland, DCP (från 35 mm)/35 mm,  
2 tim 3 min, wolof, franska, engelsk text, tillåtna från 15 år

Djibril Diop Mambéty
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Första världskriget

Den 11 november i år är det hundra år sedan stillestånds-
avtalet skrevs under av de stridande parterna i första 
världskriget. Världen hade förändrats; imperier hade rasat 
samman och nya uppstått, och inte minst Europa hade 
upplevt ofantliga lidanden och enorm ödeläggelse.

Första världskriget gav också upphov till de första av  
de filmarkiv som än idag finns kvar. Det franska militär-
filmararkivet ECPAD (Établissement de Communication 
et de Production Audiovisuelle de la Défense), i Ivry 
utanför Paris, grundades 1915 för att man ansåg att de 
journalfilmer som spelades in under kriget borde  
bevaras för eftervärlden, och den numera av UNESCO 
världsarvsklassade långfilmsdokumentären The Battle  

of the Somme (1916) var anledningen till att Imperial  
War Museums i London fick en filmavdelning 1920.

I serien ingår dokumentära bilder från kriget, men 
fokus ligger på filmer som skildrar sviterna av kriget – 
inte minst i de spelfilmer gjorda under mellankrigsåren, 
då minnet av det första världskriget kom att överskuggas 
av farhågorna inför det annalkande andra. Serien inleds 
med filmen Krigets förbannelse – drama i tre afdelningar 
af Alfred Machin (1913), som kusligt föregrep det som 
komma skulle.

Serien innehåller flera nyrestaurerade filmer och är 
kuraterad av Jon Wengström, chef för Filmarkivet.

Krigets förbannelse – drama i tre afdelningar  
af Alfred Machin Maudit soit la guerre  Tor 13 dec 18.00 Bio Victor

Förbjuden kärlek, symboliska skådeplatser och storartade zeppelinare i 
handkolorerad antikrigsmelodram där en soldat förälskar sig i systern till  
en vän från grannlandet. Lyckan kullkastas när de forna vännerna möter 
varandra på slagfältet. Med premiär juni 1914 framstår Alfred Machins  
film som en otäck framtidsvision av kriget som bröt ut en månad senare.  
Edward von Past ackompanjerar på piano. SL

Regi: Alfred Machin, skådespelare: Baert, Suzanne Berni, Fernand Crommelynck,  
1913, Belgien, DCP (från 35 mm), 44 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Förfilmer: 
Två hungrande städer vid Donau
1920, Sverige, 35 mm, 32 min, svenska mellantexter

Dankeskundbegung an Schweden für die Hilfsaktion des Roten Kreuzes
1919, Österrike, 35 mm, 4 min

Text: Jon Wengström, chef Filmarkivet
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Lästips: Andrew Kelly, Cinema and the Great War 
(Routledge, 1997)

Första världskriget



31november–januari

Vägen tillbaka The Road Back

Tor 6 dec 18.00 Bio Victor

Fyra tyska soldater återvänder hem till 
sin svältande hemby i efterkrigs drama 
baserat på Erich Maria Remarques 
uppföljare till På västfront en intet nytt. 
James Whales ställnings tagande mot 
nazismens framfart fick den tyska 
regeringen att hota med bojkott av 
Universals filmer. Studion vek sig och 
filmen klipptes om, men trots detta 
förbjöds den i Tyskland. För den djupt 
besvikne Whale blev det början på  
slutet av en fantastisk karriär. Vi visar 
originalversionen. SL

Regi: James Whale, skådespelare: John King, 
Richard Cromwell, Slim Summerville, 1937, 
USA, 35 mm, 1 tim 41 min, engelska, utan text, 
tillåten från 15 år

The Battle of the Ancre and Advance of the Tanks
Lör 8 dec 18.30 Bio Victor

War Office-sponsrad propagandafilm som spelades in under den brittiska 
arméns offensiv mot tyskarna under slaget vid Somme 1916. Uppföljaren till 
The Battle of the Somme är inte fullt lika fokuserad på pansarvagnar som titeln 
kan få en att tro, men är filmiskt mer avancerad och fylld med autentiska 
fragment av krigets dödtid: rökpauser, omplåstrade sår och logistiska 
utmaningar. Edward von Past ackompanjerar på piano. SL

Regi: Geoffrey H. Malins, 1917, Storbritannien, DCP (från 35 mm), 1 tim 7 min,  
engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Förfilmer:
Les marocains devant Verdun, Mars 1918  
Regi: Albert Samama Chikly, 1918, Frankrike, 35 mm, 15 min
Prince de Serbie le accompagne de l’amiral Gueydon passe l’inspections des batiments de 
l’escadre français 1916, Frankrike, 35 mm, 6 min, svenska mellantexter
Commotionnés au Val-de-Grâce 1915–1916, Frankrike, 35 mm, 6 min
Une séance de vaccination antityphoïdique au laboratoire du Val-de-Grâce  
1914, Frankrike, 35 mm, 4 min

Den stora paraden The Big Parade  Sön 11 nov 16.00 Bio Victor

Amerikansk playboy blir inkallad till första världskriget och faller för ung fran  -
syska. King Vidor beskrev sin brutalt realistiska och hjärtslitande krigsmelodram, 
baserad på en berättelse av krigsveteranen Laurence Stallings, som ”en berättelse 
om en ung amerikan som varken var överpatriotisk eller pacifist, utan som gick ut 
i krig och reagerade normalt på det som hände omkring honom”. Edward von 
Past ackompanjerar på piano. SR

Regi: King Vidor, skådespelare: John Gilbert, Renée Adorée, Hobart Bosworth, 1925, USA,  
DCP (från 35 mm), 2 tim 31 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Den brustna melodien Broken Lullaby/The Man I Killed

Lör 24 nov 16.00 Bio Victor

”Lubitsch hade ett ganska lyckligt slut, men han visste ju inte om att det också skulle 
bli ett andra världskrig.” François Ozon byggde sin kritikerhyllade film Frantz på 
samma pjäsförlaga som komedimästaren Ernst Lubitschs atypiska melodram, där 
en fransk soldat uppsöker familjen till en tysk soldat som han dödade under kriget. 
Ny tyngd läggs på samvetet när han förälskar sig i den dödes fästmö. SL

Regi: Ernst Lubitsch, skådespelare: Lionel Barrymore, Nancy Carroll, Phillips Holmes, 1932,  
35 mm, 1 tim 16 min, engelska, utan text, tillåten från 15 år

Första världskriget
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Spalicek  Tor 10 jan 18.00 Bio Victor

Poetisk film där de fyra årstiderna, livet på landsbygden och traditioner på väg  
att försvinna skildras i sex tjeckiska folksägner framförda med dockor och sång. 
Jirí Trnkas debutfilm var ett publikfiasko i hemlandet Tjeckoslovakien, men tog 
filmvärlden med storm och lanserade honom som Östeuropas Walt Disney. DB

Regi: Jirí Trnka, 1947, Tjeckoslovakien, DCP (från 35 mm), 1 tim 18 min, utan dialog, 
tillåten från 15 år

Jirí Trnka

Kejsarens näktergal Cisaruv slavík  Lör 12 jan 16.00 Bio Victor

Spelfilmsinslag blandas med dockanimation i en alldeles förträfflig, Locarno-
prisad adaption av H.C. Andersens klassiska saga där en kinesisk kejsare troll - 
binds av en näktergals sång som följs av en mekanisk kopia. Det grandiosa 
fyrverkeriet av färger, former och Václav Trojans pampiga musik presenterar  
en levande bilderbok för alla sinnen. SL

Regi: Jirí Trnka, Milos Makovec, 1949, Tjeckoslovakien, 35 mm, 1 tim 11 min, utan dialog,  
barntillåten

Den klassiska animationens konstanta rörelse står i vägen för kontemplation, 
menade Jirí Trnka. Tidigt i karriären övergav han papper och penna för dockor 
och stop motion. Redan med sin långfilmsdebut, den suggestiva episodfilmen 
Spalicek, fick han bekräftelse för sitt meditativa perspektiv med en prisvinst 
vid Venedigs filmfestival.

Tvärtemot de skräckinjagande stämningarna hos arvtagarna Jan Svankmajer 
och bröderna Quay utspelar sig filmerna i ett inbjud ande universum. Långt från 
livlösa framstår hans dockor som djupt mänsk liga, vilket till stor del beror på 
den medryckande valsen mellan dockornas rörelser och kamerans.

Ruta för ruta blåste Trnka nytt liv i tjeckisk folkkultur. Klassiska myter, 
sagor och sägner förekommer i majoriteten av hans filmer – inte minst i Gamla 
tjeckiska sägner. Men inspirationen hämtades även utifrån till adaptioner av 
såväl William Shakespeare (En midsommarnattsdröm) som H.C. Andersen 
(Kejsarens näktergal). 

Utan att inkräkta på sagornas eskapism använde Trnka sitt hantverk för att 
skapa harmoniska samspel – mellan det jordnära och det svävande, det taktila 
och det oåtkomliga. Med storartad dynamik vrids nyckeln om till trollbindande 
drömlandskap. Text: Sebastian Lindvall

Lästips: Kamil Bednár, Puppets and Fairy 
Tales (SNTL Publishers of Technical 
Literature, 1958)

Förfilm: Präriesången Arie prérie
Regi: Jirí Trnka, 1949, Tjeckoslovakien,  
35 mm, 21 min, utan dialog

Jirí Trnka
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En midsommarnatts-
dröm Sen noci svatojánské

Ons 30 jan 18.00 Bio Victor

Kärlek, avundsjuka och sorg i magisk 
filmatisering av William Shakespeares 
poetiska komedi. Dramatisk musik av 
Václav Trojan och bländande vackra 
bildkompo sitioner i Cinemascope-
format i film som anses vara en mil - 
stolpe inom dockanimation. Vi visar 
den engelsk språkiga versionen med 
berättarröst av Richard Burton. TB

Regi: Jirí Trnka, röst: Richard Burton, 1959, 
Tjeckoslovakien, 35 mm, 1 tim 16 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Den tappre soldaten Svejk Dobry voják Svejk  

Ons 23 jan 18.00 Bio Victor

Baserad på den anarkistiska författaren Jaroslav Haseks satiriska klassiker  
Den tappre soldaten Svejks äventyr under världskriget. Mästerligt utforskar  
Jirí Trnka första världskrigets absurditeter via Svejks missöden, här begränsat  
till tre episoder, vilka fångas med säregen dockkonst och slående inslag av 
cut-out-animation. SL

Regi: Jirí Trnka, röst: Jan Werich, 1954, Tjeckoslovakien, DCP (från 35 mm), 1 tim 14 min,  
tjeckiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Gamla tjeckiska sägner Staré povesti ceské  

Tor 17 jan 18.00 Bio Victor

Revolterande prinsessor, guldgalna kungar, traditionell folkmusik och moderna 
filmtekniker möts i en svindlande filmatisering av Alois Jiráseks litterära myt-
samling. Jirí Trnkas första dialogfilm avslutas med en storslagen strids sekvens 
som för tankarna till Akira Kurosawas samurajfilmer. SL 
Regi: Jirí Trnka, röster: Rùzena Nasková, Zdenek Stepánek, Eduard Kohout, 1953,  
Tjeckoslovakien, DCP (från 35 mm), 1 tim 31 min, tjeckiska, engelsk text, tillåten från 15 år

Prins Bajaja Bajaja

Sön 20 jan 16.30 Bio Victor

Riddare, drakar och förhäxade kunga - 
döttrar i storslaget äventyr där den  
unge Bajaja får hjälp av sin döda mor 
för att återkräva sin rättmätiga plats  
vid tronen. Med rapp klippning och 
dramatiska silhuetter gör Jirí Trnka 
modern stop motion-action av en 
klassisk saga. SL

Regi: Jirí Trnka, röst: Jana Kuhna, 1951, 
Tjeckoslovakien, DCP  (från 35 mm), 1 tim  
20 min, tjeckiska, eng. text, tillåten från 15 år

Förfilm: Farfar planterar en rova
Zasadil dedek repu
Regi: Jirí Trnka, 1945, Tjeckoslovakien,  
35 mm, 10 min, utan dialog

Förfilm: Handen Ruka
Regi: Jirí Trnka, 1965, Tjeckoslovakien,  
35 mm, 7 min, utan dialog

Jirí Trnka
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Nyrestaurerat
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 samt sätter tillbaka försvunnet eller tidigare okänt material. En del 
filmer restaureras analogt, andra digitalt till den högupplösta 2K-standarden 
eller i vissa fall 4K. Under denna rubrik lyfter vi fram filmer som nyligen  
har restaurerats, så att ni kan uppleva dem som de såg ut vid premiären.

Ingen skall undkomma  
None Shall Escape  

Sön 27 jan 16.00 Bio Victor 

”NAZISTER, QUISLINGAR, 
KVINNOMÖRDARE! DEN FÖRSTA 
BERÄTTELSEN OM NAZISTISKA 
KRIGSFÖRBRYTARE!” Med de 
orden marknadsfördes denna minst 
sagt brutala skildring av nazismen. 
Filmen var en av de första som André 
de Toth gjorde efter att han flytt till 
USA, och den bygger till viss del på det 
som regissören själv bevittande innan 
han flydde. Alexander Knox övertygar 
som den genomonda nazisten. SR

Regi: André de Toth, skådespelare: Marsha 
Hunt, Alexander Knox, Henry Travers, 1944, 
USA, DCP 4K (från 35 mm), 1 tim 25 min, 
engelska, utan text, tillåten från 15 år

Nyrestaurerat

Iris och löjtnantshjärta  Tis 27 nov 18.00 Bio Victor

Bitterljuv filmatisering av Olle Hedbergs roman där husan Iris förälskar sig  
i Robert, fänrik vid Kungliga Livdrabantgardet. Den omöjliga kärleken får  
hela Roberts familj att vända sig mot honom. Alf Sjöberg och Mai Zetterling 
åter för e nades efter succén Hets, och filmen var en av tolv som delade på  
Grand Prix vid den första filmfestivalen i Cannes 1946. Digitalt restaurerad  
av Svenska filminstitutet. Visningen inleds av Filminstitutets Clara 
Gustavsson. DB

Regi: Alf Sjöberg, skådespelare: Mai Zetterling, Alf Kjellin, Åke Claesson, Stig Järrel, 1946, 
Sverige, DCP (från 35 mm), 1 tim 27 min, svenska,  tillåten från 15 år
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På en bänk i en park  Mån 12 nov 18.30 Zita

En bitter musiker, nyligen utskriven från mentalsjukhus, försöker slå ihjäl den 
framgångsrike teatermannen Stig, som han beskyller för alla sina olyckor, med en 
hammare. Mordförsöket går dock inte som planerat. Hasse Ekmans film delade 
kritikerna – från rena sågningen i Expressen till rena hyllningen i Stockholms-
tidningen, där Robin Hood lyfte fram den som en av Ekmans allra främsta.
Regi: Hasse Ekman, skådespelare: Hasse Ekman, Sigge Fürst, Bengt Ekerot, 1960, Sverige,  
35 mm, 1 tim 43 min, svenska,  tillåten från 15 år

José Val del Omar  Mån 28 jan 18.00 Bio Mauritz 
Tillsammans med Luis Buñuel och Federico García Lorca var José Val del Omar 
en av den spanska konstens viktigaste namn under 1900- talets första hälft. Hans 
första större projekt gjordes inom ramen för Andra spanska republikens Misiones 
Pedagógicas, som syftade till att tillgäng liggöra konst på landsbygden. Därefter 
hängav han sig åt egna projekt, och genom porträtt av städer och landskap 
utvecklade han koncept och tekniker som ”taktil vision” och ”diafoniskt ljud”. SR

Originaltitlar: Vibración de Granada/Aguaespejo granadino/Fuego en Castilla/Acariño galaico  
(De barro), regi: José Val del Omar, 1935–1995, Spanien, digital fil (från 16 mm)/35 mm,  
1 tim 26 min, spanska, engelsk text, tillåtna från 15 år
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Too Much Johnson  Lör 12 jan 14.00 Bio Victor

Till sin uppsättning av William Gillettes komiska pjäs, om en ungkarl på flykt 
från sin älskarinnas mordiskt sinnade make, gjorde Orson Welles en film som 
var tänkt att inkorporeras i pjäsen men som på grund av tekniska problem aldrig 
visades. Länge ansågs filmen vara försvunnen, men 2008 hittades en arbets-
kopia. 2013 hade Welles hyllning till slapstickfilmen äntligen premiär. SR

Regi: Orson Welles, skådespelare: Joseph Cotten, Virginia Nicolson, Edgar Barrier, 1938,  
USA, DCP (från 35 mm), 1 tim 6 min, engelska mellantexter, tillåten från 15 år

Inom film används närbilder för att accentuera detaljer. Under denna rubrik 
lyfter vi fram filmer såsom delar av en helhet: ett konstnärskap, en strömning, 
en genre. Filmerna ska betraktas som kompletteringar, förlängningar eller 
motsägelser till det övriga programmet.

Närbilder
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Nina A Matter of Time

Lör 19 jan 14.00 Bio Victor

Italiensk-amerikansk musikal där 
filmstjärna på toppen minns starten  
på sin karriär. Regissörens dotter  
Liza Minnelli är filmstjärnan, Ingrid 
Bergman och Charles Boyer – i sin 
sista roll – återförenas på stora duken 
för första gången sedan Gasljus och 
Bergmans dotter Isabella Rossellini gör 
sin debut. Vincente Minnelli avslutade 
karriären med en film som togs från 
honom, men som innehåller allt som 
man förknippar med honom.
Regi: Vincente Minnelli, skådespelare: Liza 
Minnelli, Ingrid Bergman, Charles Boyer, 1976,  
Italien, USA, 35 mm, 1 tim 44 min, engelska, 
svensk text, tillåten från 11 år

Kommissarien Komissar

Tor 24 jan 18.00 Bio Victor

Stenhårda Vavlova, politisk kommis-
sarie i Röda armén, är ofrivilligt gravid 
och blir inhyst hos en kärleksfull judisk 
familj för att föda. Aleksandr Askoldov, 
som gick bort tidigare i år, kryddade 
Vasilij Grossman förlaga med egna 
erfarenheter, innovativ ljud användning 
och deliriska bilder. En enastående film 
som olyckligtvis också blev hans enda, 
då den sovjetiska cen suren satte stopp 
för hans filmskap ande och lade 
Kommissarien på hyllan i 21 år. TB

Regi: Aleksandr Askoldov, skådespelare:  
Nonna Mordjukova, Rolan Bykov, 1967/1988, 
Sovjetunionen, 35 mm, 1 tim 49 min, ryska, 
svensk text, tillåten från 15 år

Närbilder

Skjut på pianisten!
Tirez sur le pianiste

Tor 1 nov 18.00 Bio Victor

Av den amerikanske kiosklitteratur för-
fattarens David Goodis roman Mordets 
melodi gjorde François Truffaut en 
lek- och kärleksfull krimpastisch som 
blev en av den franska nya vågens mest 
ikoniska filmer. Vi minns den nyligen 
bort gångne Charles Aznavour genom 
att visa den film där han gjorde sin mest 
folkkära roll, den som Charlie, en 
barpianist på dekis som blir indragen i 
en rafflande gansteruppgörelse. SR

Regi: François Truffaut, skådespelare: Charles 
Aznavour, Nicole Berger, Marie Dubois, 1960, 
Frankrike, 35 mm, 1 tim 22 min, franska,  
svensk text, tillåten från 15 år
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Bortom gott och ont 
Al di là del bene e del male 

Sön 13 jan 16.00 Bio Victor

Filosofen Friedrich Nietzsche, spelad 
av Erland Josephsson, träffar författar-
na Lou Andreas-Salomé och Paul Ree  
i Rom och inleder en skandalös ménage 
à trois. Liliana Cavani följde upp sin 
succé Nattportieren med ett visuellt 
utforskande av Nietzsches filosofi och 
den belle époque som föregick nazi s - 
mens era.
Regi: Liliana Cavani, skådespelare: Dominique 
Sanda, Erland Josephson, Robert Powell, 1977, 
Italien, Västtyskland, Frankrike, 35 mm, 
2 tim 7 min, italienska, svensk text, till. fr. 15 år

Entity – okänt väsen
The Entity  Sön 20 jan 14.00 Bio Victor

En ensamstående trebarnsmor söker 
hjälp efter att ha våldtagits av ett okänt 
väsen – men hur ska det gå till om ingen 
tror på henne? Cannesprisade Barbara 
Hershey (för Shy People och En annan 
värld) rör sig mästerligt mellan panik, 
frustration, ilska och sorg i sin dubbla 
kamp mot över naturliga hot och mäns 
misstro. Fysiskt omtum lan de science 
fiction-skräck vars otäcka tematik späs 
på av Terror på Elm Street-kompositören 
Charles Bernsteins aggressiva musik. SL

Regi: Sidney J. Furie, skådespelare: Barbara 
Hershey, Ron Silver, David Labiosa, 1982, USA, 
35 mm, 2 tim 4 min, engelska, svensk text, 
tillåten från 15 år

Mur-mummel Mur murs  Ons 16 jan 18.00 Bio Victor

Denna dokumentär om Los Angeles muralmålningar är en av två filmer som 
Agnès Varda gjorde under sin andra sejour i USA, mellan 1979– 1981. Jämte 
bilder på målade fasader ser vi Juliet Berto intervjua res pektive verks konstnärer, 
och genom bilderna och rösterna träder en historia fram om en efemär konst form 
som ofta slår underifrån, och som vi tack vare Vardas dokumentär kan erfara,  
om än på avstånd och genom en kameralins. SR

Regi: Agnès Varda, medverkande: Juliet Berto, Judy Baca, 1980, Frankrike, USA, DCP (från 35 mm), 
1 tim 21 min, franska, engelska, italienska, spanska, engelsk text, tillåten från 15 år

Närbilder

Orkesterrepetitionen Prova d’orchestra  Tis 22 jan 18.00 Bio Victor

Ett tyskt tv-team som är på plats för att filma och intervjua musiker ur en italiensk 
fackföreningsorkester får uppleva hur musikerna gör revolt mot den tyran niska 
dirigenten. Federico Fellinis sista samarbete med den legendariska kompo sitören 
Nino Rota är en musikalisk fest och en satirisk allegori över det italienska 
samhället. DB

Regi: Federico Fellini, skådespelare: Balduin Baas, Clara Colosimo, Elizabeth Labi, 1978, Italien, 
Västtyskland, 35 mm, 1 tim 12 min, italienska, tyska, svensk text, tillåten från 7 år
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Mysterious Skin  Mån 5 nov 18.30 Zita

Jämnåriga Brian och Neil växte upp i en sömnig småstad i Kansas. Den ena är 
övertygad om att han fördes bort av utomjordingar som barn, den andra rusar 
genom livet och ligger med män för pengar. När de möts i vuxen ålder blottläggs 
de gemensamma erfaren heter som format deras liv. Drömlikt, drabbande och 
egensinnigt queert om minnets förrädiska natur och försvars mekanismer. SL

Regi: Gregg Araki, skådespelare: Brady Corbet, Joseph Gordon-Levitt, Elisabeth Shue, 2004,  
USA, Nederländerna, 35 mm, 1 tim 44 min, engelska, svensk text, tillåten från 15 år

Maskernas kung Bian lian  Lör 10 nov 14.00 Bio Victor

Den åldrade gatukonstnären Wang sörjer sin döda son. Då traditionen säger att 
maskkonsten endast kan föras vidare inom manssläktet bestämmer han sig för att 
genomföra en illegal adoption, men allt ställs på kant när pojken visar sig vara  
en flicka. Maskernas kung är lika mycket ett rörande porträtt av kultur traditioner 
som en kritisk skildring av Kinas patriarkala strukturer. SL

Regi: Wu Tianming, skådespelare: Li Chen, Zhaoji Jia, Zhigang Zhang, 1996, Hongkong, Kina, 
35 mm, 1 tim 41 min, mandarin, svensk text, tillåten från 7 år

Vandraren El-haimoune  
Sön 4 nov 18.15 Bio Victor

En ung lärare (regissören Nacer 
Khemir själv) anländer till en uttorkad 
oas i Sahara där barnen aldrig tidigare 
gått i skola och där resten av befolk-
ningen består av kvinnor och åldringar, 
eftersom männen vandrat ut i öknen. 
Vackert foto och poetisk atmosfär i 
denna sufiska berättelse som är den 
första delen i Khemirs ökentrilogi. AA

Regi: Nacer Khemir, skådespelare: Nacer 
Khemir, Soufiane Makni, Noureddine Kasbaoui, 
Sonia Ichti, 1984, Tunisien, Frankrike, DCP  
(från 35 mm), 1 tim 35 min, arabiska, 
engelsk text, tillåten från 15 år

Paris, Texas 
Lör 3 nov 16.00 Bio Victor

Harry Dean Stanton, i sin mest älskade 
roll, vandrar ut ur öknen efter att ha 
varit borta i fyra år, tas omhand av sin 
bror och återförenas med sin nu sju - 
årige son. Tillsam mans försöker de leta 
reda på hans mamma. Wim Wenders 
Guldpalmsvinnare är lika delar 
mysterium och kärlekshistoria, med 
stämnings skapande, berömd filmmusik 
av Ry Cooder och manus av Sam 
Shepard. AA

Regi: Wim Wenders, skådespelare: Nastassja 
Kinski, Harry Dean Stanton, Dean Stockwell, 
Hunter Carson, 1984, Västtyskland, Frankrike, 
Storbritannien, USA, DCP (från 35 mm),  
2 tim 26 min, engelska, utan text, barntillåten
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Unga Cinemateket är filmhistorien för unga. Vi visar välkända klassiker, 
men också filmer som väcker nyfikenhet och öppnar dörrar till nya 
världar. Ta med dina barn, barnbarn, bonusbarn och vänners barn och 
introducera dem för filmens värld – eller om du är barn: ta med dina  
vänner och föräldrar. Varje söndag klockan 14.00 i Filmhuset. 

Kostnadsfria biljetter för alla under 15 år.

Unga
Cinemateket

Gratis för alla under 15!

Illusionisten L’Illusionniste  Sön 4 nov 14.00 Bio Victor

Efter ett bortglömt manus av Jacques Tati har den franske animatören Sylvain Chomet (Trion från Belleville) skapat  
en kärleksfull och vacker hyllning till en utdöende yrkesgrupp – trollkarlarna. I centrum står illusionisten Tatischeff,  
en animerad version av Tatis Monsieur Hulot, som stöter på flickan Alice som tror på verklig magi. Tatischeff gör  
vad han kan för att upprätthålla hennes illusion av en förtrollande värld.
Regi: Sylvain Chomet, 2010, Frankrike, Storbritannien, 35 mm, 1 tim 17 min, utan dialog, utan text, barntillåten

Alla vi barn i Bullerbyn  Sön 18 nov 14.00 Bio Victor

Det är sommarlov hos granngårdsbarnen i Bullerbyn. På natten smygs det på 
näcken, det slås hö och fiskas kräftor. Till sin stora lycka får Olle ta hand om  
den vresige skomakarens hund Svipp. Lasse Hallströms filmatisering av Astrid 
Lindgrens manus (baserat på tre av hennes Bullerby-böcker) lovordades av 
kritikerna, bland annat för Jens Fischers smärtsamt vackra foto. TB

Regi: Lasse Hallström, skådespelare: Anna Sahlin, Tove Edfeldt, Henrik Larsson, 
Ann-Sofie Knape, 1986, Sverige, 35 mm, 1 tim 30 min, svenska, barntillåten

Trollflöjten  Sön 25 nov 14.00 Bio Victor

Ingmar Bergmans hyllade filmatisering av Mozarts magiska opera där Prins 
Tamino får i uppdrag av Nattens drottning att befria hennes bortrövade dotter. 
Medryckande musik, dramatiska kostymer och spännande scenografi i SVT:s 
dittills dyraste produktion, som blev en stor framgång både i Sverige och 
utomlands. TB

Regi: Ingmar Bergman, skådespelare: Josef Köstlinger, Irma Urrila, Elisabeth Erikson,  
Håkan Hagegård, 1975, Sverige, 35 mm, 2 tim 18 min, svenska, barntillåten

Pelle Svanslös  Sön 11 nov 14.00 Bio Victor

Fina miljöer, underbart person  galleri och oförglömliga röster i en medryckande 
film om den svanslöse Uppsalakatten som hånas av de andra katterna, inte minst 
den elake Måns (lysande gestaltad av Ernst-Hugo Järegård) och dennes tafatta 
hejdukar Bill och Bull. TB

Regi: Stig Lasseby, skådespelare: Ewa Fröling, Björn Gustafson, Mats Åhlfeldt, 1981, Sverige,  
DCP (från 35 mm), 1 tim 21 min, svenska, barntillåten

Åldersgränser 7: Tillåten för barn under sju år i vuxet sällskap.
11: Tillåten för barn mellan sju och tio år i vuxet sällskap.

Missa inte att alla under 15 år även går gratis på övriga filmer  
i programmet, när ålders gränsen tillåter!
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Den brustna melodien 
(visas 24 november)


